แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

สารบัญ
หน้ า
ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
1.

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

1

2.

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

9

3.

ปั จจัยความเสี่ ยง

20

4.

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

22

5.

ข้อพิพาททางกฎหมาย

23

6.

ข้อมูลทัว่ ไปและข้อมูลสาคัญอื่น

24

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
7.

ข้อมูลหลักทรัพย์และผูถ้ ือหุน้

26

8.

โครงสร้างการจัดการ

28

9.

การกากับดูแลกิจการ

35

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

52

11. การควบคุมภายในและการบริ หารจัดการความเสี่ ยง

54

12. รายการระหว่างกัน

57

ส่ วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
13. ข้อมูลทางการเงินที่สาคัญ
14. อธิบายการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน

58
117

การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล

119

เอกสารแนบ
เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอานาจควบคุมและเลขานุการบริ ษทั

120

เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริ ษทั ย่อย

126

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบตั ิงานของ

127

บริ ษทั (compliance)

สาส์นจากประธานกรรมการ

“

“

นายมนต์ชัย อรวงศ์ไพศาล
ประธานกรรมการ

เรี ยน ท่านผูถ้ ือหุ น้

ในปี 2560 บริ ษทั อาดามัส อิ นคอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) ได้มีการเปลี่ ยนแปลงที่ ดีข้ ึ นด้านแนวทางการบริ หาร
และรายได้ห ลังจากการปรั บ เปลี่ ย นแนวทางธุ ร กิ จ ข้างบริ ษ ทั มาเป็ นด้านพัฒนาอสั งหาริ ม ทรั พย์ ซึ่ งฝ่ ายบริ ห ารได้เล็งเห็ น
ถึงแนวโน้มการเติบโตของตลาดที่พกั อาศัย โดยทางบริ ษทั ฯได้เริ่ มมีการรับรู ้รายได้จากโครงการแรกที่ได้ทาการโอนกรรมสิ ทธิ์
ที่อยูอ่ าศัยให้แก่ลูกค้าบางส่ วน โดยบริ ษทั ยังคงยืนยันตามความคาดหมายว่าจะได้ผลตอบแทนจากการลงทุนนี้ เป็ นที่น่าพอใจ
เป็ นอย่างยิง่ ในระยะยาว
ส าหรั บ ผลประกอบการของบริ ษ ัท ในรอบปี ที่ ผ่ า นมาถึ ง แม้ว่ า ยัง แสดงผลขาดทุ น อยู่บ ้า งอัน เกิ ด จากค่ า ใช้จ่ า ย
ในการบริ ห ารเนื่ อ งจากอยู่ร ะหว่ า งเปลี่ ย นแปลงรู ป แบบธุ ร กิ จ และเปลี่ ย นแปลงโครงสร้ า งบริ ห ารภายในของบริ ษ ัท ฯ
อันจะทาให้เกิดความเปลี่ยนแปลง และก่อให้เกิดรายได้เป็ นไปในทางบวกภายในอนาคตอันใกล้ และธุรกิจที่ทางบริ ษทั ฯ ลงทุน
นั้ นเป็ นธุ รกิ จ ที่ มี อ ั ต ราการเติ บ โตดี ข้ ึ นอย่ า งต่ อ เนื่ อง และจะสามารถสร้ า งมู ล ค่ า และผลตอบแทนในอนาคต
ซึ่ งแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในทางที่ ดี และให้เห็ นศักยภาพในการประกอบการของบริ ษทั ที่มีความเจริ ญก้าวหน้าขึ้น
เป็ นลาดับอย่างแน่นอน

ขอแสดงความนับถือ

(นายมนต์ชยั อรวงศ์ไพศาล)
ประธานกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท
Board of Directors

คณะผู้บริหารบริษัท

Board of Executive Officers

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรี ยน ท่านผูถ้ ือหุน้
คณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระของ บริ ษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) มิไดเ้ป็ นผบู ้ ริ หาร
หรื อพนั ก งานของบริ ษัท ฯ และบริ ษัท ย่ อ ย และมิ ไ ด้เ ป็ นผู ้มี ส่ ว นได้เ สี ย ใดๆ ในการตรวจสอบบริ ษ ัท ฯ โดยในปี 2560
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั ิหน้าทีอนั ควรปฏิบตั ิอย่างอิสระโปร่ งใส ซึ งสอดคล้องกับข้อกําหนดของ ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
ซึงคณะกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่ วมประชุม สรุ ปสาระสําคัญของงานทีได้ปฏิบตั ิดงั นี
ไตรมาส และงบการเงิ นประจาํปี 2560 ของบริ ษทั
และงบการเงิ นรวมของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ร่ วมกับผูส้ อบบัญชี โดยได้พิจารณาในประเด็นที สําคัญและให้คาํ แนะนํา
มีความถู
ข้อมูลทีสาํ คัญอย่างเพียงพอ และเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีทีรับรองทัวไป
ของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย เพือประเมิ นความเพียงพอเหมาะสม และความมี ประสิ ทธิ ภาพของระบบการควบคุ ม ภายใน
การบริ หารจัดการความเสี ยง และความถูกต้อง โปร่ งใสของบริ ษทั ฯ อันเกิดจากการปรับโครงสร้างองค์กร และการดําเนินธุรกิจ
. การกํากับดูแลกิ จการ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้บริ ษทั ฯ มีการบริ หารงานตามหลักการของการกํากับดู แล
กิจการทีดี เพือให้การปฏิบตั ิงานมีความโปร่ งใสสร้างความเชือมันให้แก่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ย
สอบบัญชี และการกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชี
และค่าตอบแทนประจํา
โดยพิจารณาถึ งคุ ณภาพงานสถานะของผูส้ อบบัญชี ขอ้ จํากัดที มีสาระสําคัญ หรื อข้อกําหนด
ของตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย หรื อ หน่ ว ยงานอื น ที เ กี ย วข้อ ง เพื อ ให้ค วามมัน ใจว่า ผูส้ อบบัญ ชี มี ความเป็ นอิ สระ
และเป็ นกลางในการปฏิบตัิงาน
. การติ ดตามผล กับฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯ และที ปรึ กษาด้านต่างๆ ในการแก้ไขประเด็น และเรื องต่างๆ ให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ทีหน่วยงานทีเกียวข้องกําหนด เพือรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ รายย่อยเป็ นสําคัญ
คณะกรรมการตรวจสอบมี ค วามเห็ น ว่ า ในปี 2560 บริ ษัท ฯ จัด ให้ มี ร ะบบการควบคุ ม ภายในที ดี ขึ น เพี ย งพอ
และเหมาะสมอี ก ทัง กระบวนการที ช่ ว ยให้เ กิ ด ความมัน ใจว่า การปฏิ บัติ ง านของบริ ษ ัท เป็ นไปตามกฎหมายที เ กี ย วข้อ ง
โดยมีการกํากับดูแลกิจการทีดีตลอดจนมีการจัดทํา และเปิ ดเผยข้
ขอแสดงความนบัถือ

(พลเอกทิวะพร ชะนะพะเนาว)์
ประธานกรรมการตรวจสอบ

ชื่อบริ ษทั

:

บริ ษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ

:

การลงทุนในบริ ษทั ย่อยในลักษณะ Holding Company

ที่ต้ งั สานักงานใหญ่

:

65/113 อาคารชานาญเพ็ญชาติ บิสเนส เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 12เอ ถนนพระราม 9
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร 10310

เลขทะเบียนบริ ษทั

:

0107546000181

โทรศัพท์

:

(+66)2-612-2242

โทรสาร

:

(+66)2-612-2243

Website

:

http://www.adamas.co.th

ชื่อบริ ษทั

:

บริ ษทั สิ ทธารมย์ ดีเวลลอปเมนท์ จากัด

ประเภทธุรกิจ

:

พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์

ที่ต้ งั สานักงานใหญ่

:

65/113 อาคารชานาญเพ็ญชาติ บิสเนส เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 12เอ ถนนพระราม 9
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร 10310

เลขทะเบียนบริ ษทั

:

0105550057238

โทรศัพท์

:

(+66)2-612-2242

โทรสาร

:

(+66)2-612-2243

Website

:

http://www.sittaromudon.com/parklife/

ส่ วนที่ 1
การประกอบธุรกิจ
1.

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริ ษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) ประกอบธุรกิจลงทุนในบริ ษทั อื่น โดยมีนโยบายลงทุน
ในบริ ษทั ที่ ประกอบธุ รกิ จอสังหาริ มทรัพย์ และธุ รกิจที่ เกี่ ยวข้อง ประเภทของอสังหาริ มทรัพย์ที่บริ ษทั ฯ พัฒนาใน
ปั จจุบนั คือ บ้านเดี่ยว และบ้านแฝด แต่ในอนาคตบริ ษทั ฯ มีแผนที่จะขยายไปสู่อสังหาริ มทรัพย์ประเภทอื่น ๆ เพิ่มเติม
เพื่อให้ได้ผลตอบแทนจากการลงทุนเป็ นไปตามเป้ าหมายของบริ ษทั ฯ และผูถ้ ือหุ ้น แม้วา่ ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์จะมี
การแข่งขันอย่างรุ นแรง แต่ก็ยงั คงมีช่องว่างทางการตลาดซึ่งบริ ษทั ฯ สามารถเข้าทาธุรกิจได้
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 การรั ก ษาผลประโยชน์
ของผูถ้ ือหุน้ และมีความรับผิดชอบต่อสังคมหรื อชุมชนโดยรอบ
1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้ าหมาย
วิสัยทัศน์
เป็ นผูน้ าในการสร้างมูลค่าเพิ่มกับธุรกิจให้มีการเจริ ญเติบโตอย่างยัง่ ยืน เพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ และสังคม
ภารกิจ
ผูม้ ุ่งเน้นในการสร้างธุรกิจที่อยูอ่ าศัย ให้สามารถสะท้อนถึงการใช้ชีวติ สมัยใหม่ของกลุ่มวัยรุ่ นจนถึงวัยทางาน
เราได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของ “บ้านเดี่ยว 2 ชั้น และบ้านแฝด 2 ชั้น” ซึ่งปั จจุบนั คงเป็ นตัวเลือกอันดับต้น ๆ
ของใครหลายคน เพราะด้วยรู ปแบบการใช้ชีวิตที่ แสวงหาความสมบูรณ์แบบเพื่อตอบสนองไลฟ์ สไตล์อีก
หลากหลายด้าน พร้อมปรับสมดุลชีวติ ทางาน และการพักผ่อนอย่างแท้จริ ง
เป้ าหมายระยะสั้น
บริ ษ ัท จะเน้น ระบบพิ จ ารณากลั่น กรองการลงทุ น ในธุ ร กิ จ ที่ มี อ นาคต หรื อ มี แ นวโน้ม ที่ ดี และเหมาะสม
กับ สภาพเศรษฐกิ จ เพื่ อ ให้ ไ ด้รั บ ผลตอบแทนจากการลงทุ น ไม่ ต่ า กว่า เกณฑ์ที่ ก าหนด ตลอดจนมุ่ ง เน้น
ในการพัฒนาบุคลากรของบริ ษทั ให้มีประสิ ทธิภาพ ความรู ้ความสามารถ ที่จะเข้าไปกากับ ควบคุม ดูแล กิจการ
ที่ ไปลงทุ น เพื่อให้มนั่ ใจว่ากิ จการที่ ไปลงทุนมี ระบบการบริ หาร ระบบการตรวจสอบ ถ่วงดุ ล และติ ดตาม
อย่างใกล้ชิด เพื่อป้ องกันการเสี ยหายจากการบริ หารงานที่ไม่เป็ นไปตามแผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมตั ิ
เป้ าหมายระยะยาว
บริ ษทั ดาเนิ นธุรกิจลงทุนในกิจการต่างๆ ที่มีผลประกอบการดี และ/หรื อเป็ นธุรกิ จที่มีแนวโน้มดีในอนาคต มี
ทีมบริ หารจัดการที่มีความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ เข้าใจธุรกิจที่ดาเนิ นการอยูอ่ ย่างดี ตลอดจนมีการ

1

บริ หารงานด้วยความซื่ อสัตย์ โปร่ งใส มีระบบการควบคุมภายในที่ดี ซึ่ งคาดว่าจะสร้างผลตอบแทนในอนาคต
ให้บริ ษทั ได้ไม่ต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้
1.2 การเปลีย่ นแปลง และพัฒนาการทีส่ าคัญ
บริ ษทั อาดามัส อินคอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ” หรื อ “ADAM”) เดิมชื่อ บริ ษทั อาร์ เค มีเดีย โฮลดิ้ง
จากัด (มหาชน) (“RK”) จัดตั้งเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2545 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจการลงทุนใน
บริ ษทั อื่น ๆ ในลักษณะ Holding Company ปั จจุบนั ได้ลงทุนในบริ ษทั ย่อย 1 บริ ษทั คือ บริ ษทั สิ ทธารมย์ ดี
เวลลอปเมนท์ จากัด
ประวัตคิ วามเป็ นมา และพัฒนาการทีส่ าคัญของบริษัท และบริษัทย่ อย สรุปได้ ดงั นี้
กันยายน 2545

บริ ษทั จัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบธุ รกิ จการลงทุนในบริ ษทั อื่ น ๆ ในลักษณะของ Holding
Company ด้วยทุนจดทะเบียนเรี ยกชาระเต็มมูลค่า 50 ล้านบาท

พฤศจิกายน 2546

บริ ษทั ได้เสนอขายหุน้ สามัญออกใหม่จานวน 25 ล้านหุ ้นต่อประชาชนทัว่ ไป โดยได้รับ
อนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และในเดือน
เดียวกันนั้นตลาดหลักทรัพย์ได้รับหุน้ สามัญของบริ ษทั เข้าเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยใช้ชื่อ บริ ษทั อาร์ เค มีเดีย โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน) และมี
ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์วา่ “RK”

เมษายน 2550

เปลี่ยนชื่ อบริ ษทั จาก บริ ษทั อาร์ เค มีเดี ย โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน) เป็ น บริ ษทั อาดามัส
อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) รวมทั้งเปลี่ยนชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์จาก “RK”
เป็ น “ADAM” โดยมีทุนจดทะเบียน 195,388,917 บาท โดยมีบริ ษทั แกน คือ บริ ษทั อา
ดามัส มีเดีย จากัด (ADM)

มิถุนายน 2550

บริ ษทั เข้าซื้ อหุ ้นสามัญของ บริ ษทั แอปโซลูทอิมแพค จากัด (มหาชน) (AIM) จานวน
15,000,000 หุน้ หรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน และเรี ยกชาระแล้ว
ของ AIM ในราคา 10 บาทต่อหุน้ และจัดสรรหุ ้นสามัญออกใหม่ให้แก่ ผูถ้ ือหุ ้นเดิมของ
AIM จานวน 75,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาหุ ้นละ 2 บาท คิดเป็ น
สัดส่วนร้อยละ 27.85 ของทุนที่ชาระแล้วของบริ ษทั

พฤษภาคม 2551

บริ ษทั อาดามัส มีเดี ย จากัด (ADM) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั แกนเปลี่ยนชื่ อเป็ น บริ ษทั อาดามัส
เวิลด์ จากัด (AW)

พฤษภาคม 2552

บริ ษทั ลงทุนในหุ ้นสามัญทั้งหมดของ บริ ษทั เอ็กซ์ตร้า ล้าจช์ จากัด (XL) ซึ่ งประกอบ
ธุรกิจบริ หารกิจกรรมทางการตลาดรับจ้างถ่ายทา ตัดต่อภาพยนตร์ และผลิตรายการ โดย
2

เข้าซื้อหุน้ สามัญทั้งหมดของ XL จานวน 10,000 หุ ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เป็ น
จานวนเงินรวม 1,000,000 บาท จากผูถ้ ือหุน้ เดิมของ XL
มิถุนายน 2552

บริ ษทั ลงทุนในหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของ AW จานวน 40 ล้านบาท โดยสัดส่ วนการถือหุ ้น
ยังคงเดิมคือร้อยละ 99.99 ส่ งผลให้ AW มีทุนจดทะเบียนจานวน 50 ล้านบาท แบ่งเป็ น
หุน้ สามัญจานวน 500,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 100 บาท

ธันวาคม 2552

ที่ ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2552 มีมติอนุ มตั ิให้
จาหน่ายหุน้ สามัญของ AIM ที่เหลือทั้งหมด

มิถุนายน 2553

บริ ษทั ลงทุนในหุน้ สามัญเพิ่มทุนของ AW จานวน 130 ล้านบาท โดยสัดส่ วนการถือหุ ้น
ยังคงเดิมคือร้อยละ 99.99 ส่งผลให้ AW มีทุนจดทะเบียนจานวน 180 ล้านบาท แบ่งเป็ น
หุน้ สามัญจานวน 1,800,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 100 บาท

กันยายน 2553

บริ ษทั เอ็กซ์ตร้า ล้าจช์ จากัด (XL) เปลี่ยนชื่อเป็ น บริ ษทั อาดามัส เอ็กซ์ตร้า ล้าจช์ จากัด
(XL)

พฤศจิกายน 2553

บริ ษทั ได้ทยอยจาหน่ายเงินลงทุนใน AIM ส่ งผลให้สัดส่ วนการถือหุ ้นลดลงต่ากว่าร้อย
ละ 20 ส่งผลให้ AIM เปลี่ยนสถานะจากบริ ษทั ร่ วมเป็ นบริ ษทั อื่น

กุมภาพันธ์ 2555

ตามมติ ที่ ประชุ มวิสามัญ ผูถ้ ื อ หุ ้น เมื่ อ วัน ที่ 29 มิ ถุน ายน 2550 ได้กาหนดให้ว นั ที่ 14
กุมภาพันธ์ 2555 เป็ นวันสุดท้ายของการใช้สิทธิซ้ือหุน้ สามัญของบริ ษทั (ADAM-W1) มี
ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญจานวน 6,061,128 หน่วย แปลงเป็ นหุ ้น
สามัญ จานวน 6,061,128 หุ ้น เป็ นจานวน 6,061,128 บาท บริ ษทั ได้จดทะเบียนเพิ่มทุน
ชาระแล้วเป็ นจานวน 280,163,587 บาท กับกระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์
2555 และตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทยได้รับหุ ้นสามัญข้างต้นของบริ ษทั เป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบี ยนตั้งแต่วนั ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 จนถึงวันที่ ใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นครั้ ง
สุ ดท้าย มีการนาใบสาคัญแสดงสิ ทธิ มาใช้สิทธิ ในการซื้ อหุ ้นสามัญเป็ นจานวนทั้งสิ้ น
10,848,278 หน่วย จากจานวนใบสาคัญที่ออกทั้งสิ้น 134,657,608 หน่วย และมีใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิคงเหลือทั้งสิ้น 123,809,330 หน่วย

เมษายน 2555

ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 มีมติอนุมตั ิให้ลดทุน
จดทะเบียนจากเดิม 403,972,964 บาท เป็ น 280,163,587 บาท โดยการตัดหุ ้นสามัญที่ยงั
ไม่ได้ออกจาหน่ายของบริ ษทั ออกเป็ นจานวน 123,809,377 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1
บาท บริ ษทั ได้นามติน้ ีไปจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2555
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ธันวาคม 2556

ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2556 มีมติอนุมตั ิให้ออก และ
เสนอขายหุ ้น กู้แ ปลงสภาพเป็ นหุ ้น สามัญ ที่ อ อกใหม่ ใ ห้แ ก่ ผูล้ งทุ น ต่ า งประเทศโดย
เฉพาะเจาะจง (Private Placement) ให้กบั Advance Opportunities Fund (“AO Fund”)
เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 10 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ หรื อเทียบเท่า 250 ล้านบาท และได้มีมติ
อนุ ม ัติ ก ารเพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษ ัท โดยการออกหุ ้น สามัญ เพิ่ ม ทุ น อี ก จ านวน
60,000,000 บาทเป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จานวน 340,163,587 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุน้ กูแ้ ปลงสภาพเป็ นหุ ้นสามัญที่บริ ษทั จะ
ออกให้แก่ผลู ้ งทุนต่างประเทศโดยเฉพาะเจาะจง โดยบริ ษทั ได้ทาการจดทะเบียนเพิ่มทุน
กับกระทรวงพาณิ ชย์เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2556 ส่ งผลให้ในปั จจุบนั
บริ ษทั มีบริ ษทั มีทุนจดทะเบี ยนเท่ากับ 340,163,587 บาท แบ่งเป็ นหุ ้นสามัญจานวน
340,163,587 หุ ้ น มู ล ค่ า ที่ ต ราไว้หุ้ น ละ 1

บาท โดยมี ทุ น ที่ ช าระแล้ว จ านวนเงิ น

280,163,587 บาทที่ ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม
2556 ได้มีมติอนุมตั ิให้ XL ประกอบธุรกิจการพัฒนา และจาหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุ ขภาพ
และสิ่ งแวดล้อม รวมทั้งเพิ่มทุนจดทะเบี ยนจากเดิ มจานวน 1,000,000 บาท เป็ นทุนจด
ทะเบียน 50,000,000 บาทและเปลี่ยนชื่อจากบริ ษทั อาดามัส เอ็กซ์ตร้า ล้าจช์ จากัด (XL)
เป็ น บริ ษทั อาดามัส คอนซูเมอร์ จากัด (AC) ซึ่ ง AC ได้ทาการจดทะเบียนกับกระทรวง
พาณิ ชย์เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557
กันยายน 2557

ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557 ได้มีมติที่สาคัญ
ดังต่อไปนี้
1.

อนุมตั ิลงทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จานวน 60,000,000 บาท มูลค่าหุ ้นที่ตราไว้หุ้น
ละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียน 340,163,587 บาท เป็ น 280,163,587 บาท โดยการ
ตัดหุน้ ที่ยงั ไม่ได้ออกจาหน่ายของบริ ษทั

2.

อนุ มตั ิ เพิ่มทุ นของบริ ษทั อีกจานวน 500,000,000 บาท จากทุ นจดทะเบี ยนเดิ ม
280,163,587 บาท เป็ นจานวน 780,163,587 บาท โดยการออกหุ ้นสามัญเพิ่มทุน
จานวน 500,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นที่ ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจัดสรร
หุ ้นสามัญเพิ่มทุ นให้แก่ บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ซึ่ งได้แก่ กลุ่ม ผู ้
ลงทุนใหม่

3.

อนุ ม ัติ จัด สรรหุ ้ น สามัญ เพิ่ ม ทุ น ของบริ ษ ัท และรายการที่ เ กี่ ย วโยงกัน ภายใต้
ประกาศคณะกรรมการก ากั บ ตลาดทุ น และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยที่ เกี่ ยวข้อง โดยจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั
จานวน 500,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่กลุ่มผูล้ งทุนใหม่
4

ได้แก่ บริ ษทั ที แลนด์ ดี เวลลอปเมนท์ จากัด (“บริ ษทั ที แลนด์”) และ Fortune
Thailand Investment Fund ซึ่งเป็ นกลุ่มผูล้ งทุนของบริ ษทั ที แลนด์ ในราคาหุ ้นละ
1.71 บาท ซึ่ งราคาเสนอขายหุ ้นดังกล่าวเป็ นราคาที่ไม่ต่ากว่าร้อยละ 90 ของราคา
ตลาดตามประกาศที่ เ กี่ ย วข้อ งของคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรั พ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์ ทั้งนี้ การจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนให้กบั กลุ่มผูล้ งทุนใหม่ดงั กล่าวเข้า
ข่า ยเป็ นการท ารายการที่ เ กี่ ย วโยงกัน ตามประกาศรายการที่ เ กี่ ย วโยงซึ่ ง ได้แ ก่
บุคคลที่ จะเป็ นผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั โดยการเข้าทารายการดังกล่าว เมื่ อ
พิจารณาขนาดรายการรวมกับรายการที่เกี่ยวโยงในข้อ 5 ตามงบการเงินรายไตร
มาสที่ 1 ของบริ ษทั ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 (ซึ่งเป็ นงบการเงินฉบับล่าสุด ณ วันที่
ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 4/2557) มีขนาดรายการคิดเป็ นร้อยละ 12,694
ของมู ล ค่า สิ น ทรั พ ย์ที่มี ตวั ตนสุ ทธิ ข องบริ ษ ัท ซึ่ งสู ง กว่าร้ อ ยละ 3 ของมูล ค่ า
สิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษทั
4.

อนุมตั ิการขายหุน้ ในบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม และบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
4.1

รายการจาหน่ ายไปซึ่ งหุ ้นสามัญของ บริ ษทั อาดามัส เวิลด์ จากัด (ซึ่ งเป็ น
บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ) บริ ษทั จะขายหุ ้นสามัญของ บริ ษทั อาดามัส เวิลด์
จากัด จานวน 1,800,000 หุ ้น ซึ่ งคิ ดเป็ นร้ อยละ 100 ของจานวนหุ ้นจด
ทะเบียน ในราคา 100,000 บาท ให้แก่ นายรัฏ อักษรานุเคราห์

4.2 รายการจาหน่ า ยไปซึ่ งหุ ้นสามัญของ บริ ษทั อาดามัส คอนซู เมอร์ จากัด
(ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ) บริ ษทั จะขายหุ ้นสามัญของ บริ ษทั อาดามัส
คอนซูเมอร์ จากัด จานวน 10,000 หุ ้น ซึ่ งคิดเป็ นร้อยละ 100 ของจานวนหุ ้น
จดทะเบียนในราคา 10,000 บาท ให้แก่ นางสาวโชติมา ชุบชูวงศ์
4.3 รายการจาหน่ายไปซึ่งหุน้ สามัญของ บริ ษทั จี จี นิวส์ เนทเวิร์ค จากัด (ซึ่ งเป็ น
บริ ษทั ร่ วมของบริ ษทั ) บริ ษทั จะขายหุน้ สามัญของ บริ ษทั จี จี นิวส์ เนทเวิร์ค
จากัด จานวน 100,000 หุ ้น ซึ่ งคิ ดเป็ นร้ อยละ 32.79 ของจานวนหุ ้นจด
ทะเบียนทั้งหมด 305,000 หุ ้น ในราคา 50,000 บาท ให้แก่ นายรัฏ อักษรานุ
เคราห์
4.4

รายการจาหน่ายไปซึ่ งหุ ้นสามัญของ บริ ษทั นิ วส์ มัลติมีเดีย จากัด (ซึ่ งเป็ น
บริ ษทั ร่ วมของบริ ษทั ) บริ ษทั จะขายหุ ้นสามัญของ บริ ษทั นิ วส์ มัลติมีเดี ย
จากัด จานวน 30,000 หุน้ ซึ่งคิดเป็ นร้อยละ 10.00 ของจานวนหุน้ จดทะเบียน
ทั้งหมด 300,000 หุน้ ในราคา 50,000 บาท ให้แก่ นายรัฏ อักษรานุเคราห์
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การจาหน่ ายไปซึ่ ง หุ ้น สามัญ ของบริ ษ ัทย่อ ย บริ ษทั ร่ ว ม และบริ ษ ัทที่ เกี่ ยวข้อ ง
ข้างต้น รวมถึ งรายการที่ เกี่ ยวข้องข้างต้น ค้างชาระอยู่แ ก่ บริ ษทั ทั้งหมดจานวน
ทั้งสิ้น 9,462,246.58 บาท โดยจานวนดังกล่าวเกิดจากที่บริ ษทั ให้ส่วนลดในจานวน
หนี้ที่บริ ษทั ทั้ง 4 ค้างชาระอยูท่ ้ งั สิ้ น 74.48 ล้านบาท (จานวนหนี้ ดงั กล่าว ได้มีการ
ตั้งสารองหนี้เผื่อสงสัยจะสูญเต็มจานวนแล้ว)
ทั้ง นี้ การท ารายการขายหุ ้น ในบริ ษ ัท ย่อ ย บริ ษ ัท ร่ ว ม บริ ษ ัท ที่ เ กี่ ย วข้อ ง รวม
จานวน 4 บริ ษทั ดังกล่าวทั้งหมดถือเป็ นการโอนขายกิจการทั้งหมดที่สาคัญให้แก่
บุ ค คลอื่ น ตามมาตรา 107 แห่ งพระราชบัญญัติบ ริ ษ ัท มหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535
(รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และเข้าข่ายเป็ นรายการจาหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ของ
บริ ษทั โดยมีขนาดรายการสู งสุ ดเท่ากับร้อยละ 87 ตามวิธีการคานวณตามเกณฑ์
มูลค่าสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิ โดยคานวณจากงบการเงินไตรมาสที่ 1 ของบริ ษทั
สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 (ซึ่ งเป็ นงบการเงิ นฉบับล่าสุ ด ณ วันที่ ประชุม
คณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2557) รวมถึงยังเข้าข่าย
เป็ นรายการที่เกี่ยวโยงของบริ ษทั ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดรายการรวมกับรายการเกี่ยว
โยงในวาระที่ 6 ตามงบการเงิ นรายไตรมาสที่ 1 ของบริ ษทั ณ วันที่ 31 มีนาคม
2537 (ซึ่ งเป็ นงบการเงิ นฉบับล่าสุ ด ณ วันที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ครั้ งที่
4/2557 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2557) มีขนาดรายการคิดเป็ นร้อยละ 12,694 ของ
มูลค่าสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษทั ซึ่ งสู งกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสิ นทรัพย์ที่
มีตวั ตนสุ ทธิ ของบริ ษทั ในการนี้ เมื่อบริ ษทั ดาเนิ นการดังกล่าวจะทาให้บริ ษทั เข้า
ข่ายกรณี ที่บริ ษทั จดทะเบี ยนมีสินทรัพย์ท้ งั หมด หรื อเกื อบทั้งหมดในรู ปเงิ นสด
หรื อหลักทรัพย์ระยะสั้น (Cash Company) ตามประกาศรายการได้มาหรื อจาหน่าย
ไป
5.

อนุมตั ิการเสนอซื้อหุน้ สามัญของบริ ษทั กีธา พร็ อพเพอร์ ต้ ีส์ จากัด (“บริ ษทั กีธา”)
ในมูลค่าทั้งสิ้ นไม่ เกิน 800,000,000 บาท ตามที่ผถู ้ ือหุ ้นนับรวมหุ ้นกันได้เกินกว่า
1 ใน 3 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั เสนอวาระดังกล่าว

6.

บริ ษทั เป็ น Holding Company เน้นลงทุนในธุ รกิ จใหม่ผ่านบริ ษทั ย่อยตามมติที่
ประชุม

ธันวาคม 2557

มติที่ประชุมกรรมการ ครั้งที่ 15/2557 อนุมตั ิการกูเ้ งินจาก Fortune Thailand Investments
Fund ในวงเงินกูย้ ืม 22,000,000 ดอลลาร์ สหรัฐ เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริ ษทั
รวมถึงเพื่อการชาระราคาหุ ้นของบริ ษทั กีธา พร็ อพเพอร์ ต้ ีส์ จากัด ให้กบั ผูข้ าย (บริ ษทั
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เอ. ที . แลนด์ ดี เวลลอปเมนท์ จากัด) ในส่ วนที่ ยงั ค้างชาระอยู่อีกจานวน 663,000,000
บาท ตามสัญญาซื้อขายหุน้ ฉบับลงวันที่ 23 กันยายน 2557
จากเหตุ การณ์ ที่ สาคัญ ในปี 2557 บริ ษ ัท มี ก ารเปลี่ ย นแปลงโครงสร้ า งธุ ร กิ จ หลัก
จากเดิ มที ก ลุ่มบริ ษทั ด าเนิ นธุ รกิ จการบริ ห ารจัด การสถานี ทีวีกี ฬา และธุ รกิ จบริ หาร
กิ จ กรรมการตลาด ซึ่ งเป็ นไปตามแนวนโยบายการลงทุ น ของบริ ษัท แม้ว่ า ผล
ประกอบการตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาไม่สามารถสร้างกาไร และจ่ายเงินปั นผลได้ก็ตาม
ดังนั้นคณะกรรมการจึงได้เสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงแนวทางการดาเนิ นธุรกิจของกลุ่ม
จากเดิมเป็ นการดาเนิ นธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ ซึ่ งคาดว่าบริ ษทั จะมีผลตอบแทนในระยะ
กลาง และระยะยาวเป็ นไปตามนโยบายการลงทุน และสามารถจ่ายเงินปั นผลให้กบั ผูถ้ ือ
หุน้ ได้ในอนาคตอันใกล้ต่อไป
แนวทางการดาเนิ นธุรกิ จของบริ ษทั ย่อยทั้งหมดจะดาเนิ นการภายใต้การกากับดูแลให้
เป็ นไปตามนโยบาย และการควบคุมจากบริ ษทั โดยผ่านทางคณะกรรมการบริ หาร ซึ่ ง
นโยบาย เป้ าหมาย รวมทั้ง กลยุท ธ์ของการดาเนิ นงานของบริ ษทั ย่อยทั้ง หมดมาจาก
คณะกรรมการบริ ษทั การปฏิบตั ิต่อพนักงานทั้งหมดของบริ ษทั ย่อยจะเป็ นไปในแนวทาง
เดี ยวกัน กับบริ ษ ัท โดยมี ส วัส ดิ การผลตอบแทน ระเบี ยบปฏิ บัติ และค่ า นิ ย มองค์ก ร
เช่นเดียวกับบริ ษทั ทุกประการ เพื่อให้เป็ นไปตามนโยบายแนวเดียวของบริ ษทั
เมษายน 2559

จากมติ ที่ป ระชุ ม สามัญผูถ้ ื อ หุ ้นประจาปี 2559 วันที่ 28 เมษายน 2559ได้มีอนุ ม ัติการ
จาหน่ ายไปซึ่ งหุ ้นสามัญของบริ ษทั กี ธา พร็ อพเพอร์ ตีส์ จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของ
บริ ษทั จานวนรวม 21,999,998 หุ ้น หรื อคิดเป็ นร้อยละ 99.99 ของจานวนหุ ้นที่จาหน่าย
ได้แล้วทั้งหมด ให้กบั บริ ษทั เอ. ที. แลนด์ แอนด์ เดเวล็อปเม้นท์ จากัด ซึ่งไม่เป็ นบุคคลที่
เกี่ยวโยงกันกับบริ ษทั ในราคาประมาณหุ ้นละ 39.45 บาท รวมเป็ นมูลค่า 868 ล้านบาท
ซึ่งถือเป็ นรายการจาหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ ภายใต้ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง

สิ งหาคม 2559

จากมติที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 19 สิ งหาคม 2559 ได้อนุมตั ิการ
เข้าซื้อหุน้ สามัญของ บริ ษทั สิ ทธารมย์ ดีเวลลอปเมนท์ จากัด จานวน 160,000 หุน้ มูลค่า
หุน้ ละ 1,000 บาท หรื อคิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 100 ของจานวนหุ ้นทั้งหมดในสิ ทธารมย์
รวมเป็ นเงิ น จ านวน 370,005,000 บาท จาก บริ ษ ัท เพาเวอร์ ไ ลน์ เอ็น จิ เ นี ยริ่ ง จ ากัด
(มหาชน)

พฤศจิกายน 2560

มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผูถ้ ือหุน้ เนื่องจาก บริ ษทั พนาไพรด์ โฮลดิ้ง จากัด ซึ่ งเป็ นผู ้
ถื อ หุ ้ น รายใหญ่ ข องบริ ษ ัท ได้ด าเนิ น การขายหุ ้ น สามัญ ของบริ ษ ัท ที่ ถื อ อยู่จ านวน
56,396,250 หุน้ หรื อคิดเป็ นร้อยละ 15.24 , นายนพดล คงวิวฒั นากุล ซึ่ งเป็ นผูถ้ ือหุ ้นราย
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ใหญ่ของบริ ษทั ได้ดาเนิ นการขายหุ ้นสามัญของบริ ษทั ที่ถืออยู่ จานวน 13,645,500 หุ ้น
หรื อคิดเป็ นร้อยละ 3.69 และนางสาวพรรณี แสงเพิ่ม ซึ่ งเป็ นผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ของบริ ษทั
ได้ดาเนินการขายหุน้ สามัญของบริ ษทั ที่ถืออยู่ จานวน 13,618,1000 หุ ้น หรื อคิดเป็ นร้อย
ละ 3.68 ให้กบั นายเกรี ยงไกร ศิระวณิ ชการ ส่งผลให้ นายเกรี ยงไกร ศิระวณิ ชการ เป็ นผู ้
ถือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั (ลาดับที่ 2) โดยถือหุน้ สามัญของบริ ษทั อยูจ่ านวน 83,659,850
หุน้ หรื อคิดเป็ นร้อยละ 22.60
1.3 โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
การถือหุน้ ของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
บริ ษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
99.99%
บริ ษทั สิ ทธารมย์ ดีเวลลอปเมนท์ จากัด

บริ ษทั ประกอบธุ รกิ จอสังหาริ มทรัพย์ โดยดาเนิ นการผ่านบริ ษทั ย่อย คือ บริ ษทั สิ ทธารมย์ ดี เวลลอปเมนท์
จากัด (“SITTAROM”) ซึ่งเป็ นบริ ษทั แกนของบริ ษทั ฯ
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2.

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้ างรายได้
(หน่วย : ล้านบาท)
สายผลิตภัณฑ์ /กลุ่มธุรกิจ

ดาเนิน
การโดย

1. รายได้จากธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ SITTAROM
2. กาไรจากการจาหน่ายเงินลงทุน

% การถือหุ้น

ปี 2560

ของบริษทั ล้านบาท

ปี 2559
%

99.99

35.77

98.37

-

-

-

-

0.59

1.63

ADAM

3. รายได้อื่น

36.36

รายได้รวม

ล้านบาท

ปี 2558
%

ล้านบาท

%

3.55

0.30

128.69

96.84

1,185.64

98.22

-

-

17.89

1.48

4.20

3.16

100.00 1,207.08

100.00

132.89

100.00

หมายเหตุ : บริ ษทั ลงทุนในบริ ษทั ย่อยใหม่ คือ SITTAROM เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
วิสัยทัศน์ ของบริษัท
บริษัท สิทธารมย์ ดีเวลลอปเมนท์ จากัด ผูพ้ ฒั นาโครงการอสังหาริ มทรัพย์ และที่พกั อาศัยเพื่อเติมเต็มวิถีชีวิตยุค
ใหม่ เรามุ่งมัน่ ที่จะสร้างสรรค์โครงการ เพื่อเป็ นสัญลักษณ์ของการให้รางวัลชีวิต ด้วยการร่ วมมือกับผูอ้ อกแบบ
และผูด้ าเนินการก่อสร้างอสังหาริ มทรัพย์ช้ นั นาของประเทศ ตลอดจนการเลือกสรรวัสดุอุปกรณ์เกรดเอ ให้ทุก
รายละเอียดสะท้อนคุณภาพ (High Quality) “เติมเต็มทุกความฝันได้ เป็ นเจ้ าของบ้ านทีม่ คี ุณค่ า เพือ่ ชีวติ เปี่ ยมสุ ข
ทุกครอบครัว” เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด และกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายที่แตกต่างกัน บริ ษทั จะเน้นตลาด
กลุ่มลูกค้าผูม้ ี รายได้ในแต่ละระดับ โดยมุ่งเน้นที่ จะพัฒนาโครงการปั จจุ บนั และก่ อสร้ างบ้านที่ อยู่ระหว่าง
ดาเนินการให้แล้วเสร็ จ พร้อมเข้าอยูใ่ ห้ทนั ต่อความต้องการของลูกค้า เพื่อสร้างการจดจาในตราสิ นค้าของกลุ่ม
บริ ษทั ใช้เป็ นชื่อนาหน้าโครงการต่างๆ ทุกโครงการ ตามด้วยชื่อลักษณะหรื อรู ปแบบโครงการที่ แตกต่างกัน
ออกไปตามกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายในแต่ละระดับ “บรรยากาศธรรมชาติ ใกล้ สถานที่ สาคัญ ทาเลเยี่ยม ใกล้ ถนน
ใหญ่ เดินทางสะดวกสาธารณูปโภคครบครั น”
ภารกิจของบริษัท
ในปี 2561 สิ ทธารมย์ มุ่งมัน่ สร้างภารกิจที่น่าเชื่อถือให้แก่ลูกค้า 4 ภารกิจ ดังนี้


คัดสรรสิ่ งที่ดีที่สุดให้ลูกค้า



ดูแล และเอาใจใส่ลูกค้าเป็ นพิเศษ



สร้างความคุม้ ค่ากับการอยูอ่ าศัย



สร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชีวติ
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กลยุทธ์ ของบริษัท
ในปี 2561 สิ ทธารมย์ สร้างกลยุทธ์ธุรกิจบริ ษทั 4 กลยุทธ์


บริ ษทั ให้ความสาคัญกับการคัดสรรทาเลที่มีศกั ยภาพเพื่อตอบโจทย์ลูกค้า



การเลือกสรรคุณภาพของวัสดุที่คงทน และได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)



การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่สวยงามเพื่อสร้างความคุม้ ค่ากับการอยูอ่ าศัย



การใส่ใจขั้นตอนการผลิตจากทีมงานทุกฝ่ าย และผ่านการตรวจสอบทุกครั้งก่อนที่จะถึงมือลูกค้า

บริษัทมีการเปลีย่ นแปลง และพัฒนาการทีส่ าคัญทีเ่ กีย่ วของกับธุรกิจ ดังนี้
บริ ษทั ได้จดั ตั้งขึ้นเป็ นนิติบุคคล เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2550 ด้วยทุนจดทะเบียน 160,000,000.00 บาท (หนึ่ งร้อย
หกสิ บล้านบาทถ้วน) เพื่อประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ประเภทบ้าน และที่อยูอ่ าศัย
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 ทางบริ ษทั อาดามัส อินคอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) ได้เข้ามาซื้ อหุ ้นทั้งหมดของ
บริ ษทั สิ ทธารมย์ ดี เวลลอปเมนท์ จากัด และเข้ามาดาเนิ นงานพัฒนาโครงการ โดยการจัดหาที มงานบริ หาร
โครงการ ซึ่งทางบริ ษทั ได้ทาการแยกที่ดินเป็ น 3 ส่วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ที่ประมาณ 85 ไร่ ใช้เพื่อพัฒนาโครงการที่ 1 เป็ นหมู่บา้ นจัดสรรรู ปแบบชั้นเดียวและสองชั้นจานวน
342 ยูนิต โดยใช้ชื่อโครงการว่า สิ ทธารมย์ อุดรธานี
ส่วนที่ 2 ที่ดินโครงการโซนด้านหลังจานวน 9.5 ไร่ ใช้เป็ นโครงการที่ 2 ปั จจุบนั ได้ดาเนิ นการพัฒนาโครงการ
บ้านจัดสรร จานวน 42 ยูนิต รู ปแบบบ้านแฝดและบ้านเดี่ยว 2 ชั้น โดยใช้ชื่อโครงการว่า สิ ทธารมย์ พาร์ คไลฟ์
(ปั จจุบนั สร้างเสร็ จแล้ว 40 หลัง อยูใ่ นระหว่างก่อสร้าง 2 หลัง คาดว่าจะแล้วเสร็ จภายใน เดือนเมษายน 2561)
โครงการ สิทธารมย์ อุดรธานี
“ความพิเศษ ของทาเลในการพักผ่อนที่แสนสะดวกสบาย” พบกับโครงการที่ จะยกระดับคุณภาพชีวิตของคุณ
ให้สมบูรณ์แบบ เพียบพร้อมทุกความต้องการ ตอบสนองทุกไลฟ์ สไตล์ต้ งั แต่ครอบครัวเล็กจนถึงครอบครัวใหญ่
อันแสนอบอุ่น ด้วยรู ปแบบที่สวยงามทันสมัยสไตล์โมเดิร์นทรอปิ คอล ครบครันทุกฟังชัน่ การใช้งาน ซึ่ งเน้น
กลุ่มลูกค้าระดับกลางถึ งบนทั้งในพื้นที่ จังหวัดอุดรธานี แ ละจังหวัดโดยรอบ รวมถึ งกรุ งเทพและปริ มณฑล
โดยทางบริ ษทั ได้จาแนก กาหนดตาแหน่งของผลิตภัณฑ์เพื่อให้ตรงกับความต้องการลูกค้าซึ่งสามารถรับรู ้ระดับ
ราคาที่แตกต่างกันไป โดยทางบริ ษทั ได้มีการแบ่งแบรนด์ผลิตภัณฑ์ ดังนี้
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ตารางที่ 1 – แบรนด์และราคาโครงการ
Segment

Mid-rage – High rage

Mid-rage

Brand

1) สิทธารมย์ อุดรธานี ( SITTAROM )
แบรนด์สาหรับกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายเป็ นกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้กลางถึงสูง เป็ นจุดเริ่ มต้นของที่อยูอ่ าศัยที่แรก
ที่มีความภูมิใจในการเป็ นเจ้าของเสมือนได้มอบรางวัลชีวติ ให้แก่ตนเอง เน้นประโยชน์ใช้สอยอย่างคุม้ ค่า
2) สิทธารมย์ พาร์ ค ไลฟ์ (Sittarom park life)
สาหรับกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายเป็ นกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้ระดับปานกลางเพื่อคนวัยทางานและกลุ่มครอบครัว
ด้วยโครงการแฝดและบ้านเดี่ ยวที่ ตอบสนองความต้องการของลูกบ้านที่ ให้ในสิ่ งที่ เหนื อกว่ารวมไปถึง
การสร้างสังคมที่น่าอยูใ่ ห้แก่ลูกบ้านในเครื อด้วย
รู ปภาพสรุ ปรายละเอียดโครงการที่ดาเนินการอยูใ่ นปั จจุบนั ของบริ ษทั สิ ทธารมย์ ดีเวลลอปเมนท์ จากัด

ภาพที่ต้ งั โครงการบ้าน Sittarom Udonthani
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ภาพที่ต้ งั โครงการบ้าน Sittarom Parklife
บริ ษทั ได้มีศึกษาความเป็ นไปได้ (Feasibility Study) ก่ อนการซื้ อที่ ดินทุ กครั้ ง ในด้านกฎหมาย การตลาด
การออกแบบ การก่อสร้าง เพื่อลดปั ญหาต่าง ๆ และความเสี่ ยงที่ตามมา โดยเมื่อศึ กษารายละเอียดต่าง ๆ แล้ว
บริ ษทั จึงจะดาเนินการซื้อที่ดิน
2.2 การตลาด และการแข่ งขัน
(ก) นโยบาย และลักษณะการตลาด
ด้ านผลิตภัณฑ์

บริ ษทั สิ ทธารมย์ ดี เวลลอปเมนท์ จากัด ผูพ้ ฒั นาโครงการอสังหาริ มทรัพย์ และที่พกั อาศัยเพื่อเติมเต็ม
วิถีชีวติ ยุคใหม่ เรามุ่งมัน่ ที่จะสร้างสรรค์โครงการ เพื่อเป็ นสัญลักษณ์ของการให้รางวัลชีวิต ด้วยการร่ วมมือกับ
ผูอ้ อกแบบ และผูด้ าเนิ นการก่อสร้างอสังหาริ มทรัพย์ช้ นั นาของประเทศ ตลอดจนการเลือกสรรวัสดุอุปกรณ์
เกรดเอ ให้ทุกรายละเอียดสะท้อนคุณภาพ (High Quality) “เติมเต็มทุกความฝันได้ เป็ นเจ้ าของบ้ านที่มีคุณค่ า
เพือ่ ชีวติ เปี่ ยมสุ ขทุกครอบครัว“
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ในทุกขั้นตอนการออกแบบ เราคานึ งถึงความสอดคล้องกับรู ปแบบชีวิตที่หลากหลาย และแตกต่างกัน
ของผูบ้ ริ โภคเพื่อสร้างทางเลือกให้กบั การอยู่อาศัย (Customization) ทุกโครงการภายใต้ บริ ษทั สิ ทธารมย์ ดี
เวลลอปเมนท์ จากัด ลูกค้าสามารถเลือกแบบบ้านได้ เป็ นแบบบ้านเดี่ยว 2 ชั้น หรื อบ้านแฝด 2 ชั้น และการ
ออกแบบให้มีพ้นื ที่ใช้สอยมากขึ้นเพื่อคุณ ที่สาคัญพร้อมด้วยฟังก์ชนั่ บ้านแบบ Extra Function ที่ให้คุณมากกว่า
จานวน 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ า พื้นที่จอดรถ 2 คัน ไม่วา่ จะเป็ นทั้งแบบบ้านเดี่ยว หรื อบ้านแฝด ที่มีดีไซน์ทนั สมัย
ให้มุมมองแบบบ้านเดี่ ยว โดยที่ ตวั บ้านแยกอิสระจากกัน ห้องนอนชั้นล่างที่ สามารถปรับ Function ได้ไลฟ์
สไตล์ของคุณ
การได้เห็ นลูกค้ามีไลฟ์ สไตล์ในแบบที่ ตนรัก (Passionate Lifestyle) เป็ นหนึ่ งในความมุ่งหวังสู งสุ ด
และทาให้เราไม่หยุดนิ่ งที่ จะค้นหาว่า มี สิ่งใดที่ ผูบ้ ริ โภคยังไม่ได้รับการเติมเต็มจากการอยู่อาศัย เพื่อทาให้
การอยูบ่ า้ นในวันธรรมดาเป็ นวันที่พิเศษขึ้นได้
ด้ านราคา
ทางบริ ษทั ฯ ได้มีการวางแผน และกาหนดราคาขายสิ นค้าให้มีความเหมาะสมเป็ นที่ ยอมรั บทั้งทาง
ด้านทาเลที่อยูอ่ าศัย สภาพทางเศรษฐกิจ อุปสงค์ และอุปทานในพื้นที่ เพื่อเป็ นการกระตุน้ ให้กลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย
ตัดสิ นใจได้ง่าย และมีความพอใจในการซื้อ และ/หรื อ การลงทุนในสิ นค้านั้น ๆ กับทางบริ ษทั
ด้ านการจาหน่ าย และช่ องทางการจัดจาหน่ าย
การบริ หารงานขายนับเป็ นอีกหนึ่งปั จจัยที่สาคัญของกลยุทธ์ทางการตลาด โดยมีทีมงานมืออาชีพที่ผ่าน
ประสบการณ์จริ งให้คาปรึ กษาอย่างใกล้ชิดทุกขั้นตอน ด้วยรู ปแบบการทางานที่ทนั สมัย ใส่ ใจทุกรายละเอียด
และมีความคล่องตัวในการปรับเปลี่ยนรู ปแบบการบริ หารการขาย เพื่อให้ตรงกับสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป
อย่างรวดเร็ ว ซึ่ งสามารถตอบสนองความต้องการ และวัตถุประสงค์ของลูกค้า เพื่อให้ได้สินค้า และบริ การ
ที่ตรงใจกับผูบ้ ริ โภคมากที่สุด
บริ ษทั ฯ ยังมีฐานข้อมูลกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายขนาดใหญ่ที่เชื่อถือได้ ที่พร้อมจะช่วยให้การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ด้านการขาย และการตลาดเป็ นไปอย่างถูกต้องแม่นยาเพื่อให้เกิดความมัน่ ใจได้ถึงความสาเร็ จของโครงการ และ
การเพิ่มมูลค่าของการลงทุนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดสามารถตอบสนองความต้องการ และวัตถุประสงค์ของ
ลูกค้าได้อย่างเต็มเปี่ ยม โดยจะให้คาปรึ กษาแนะนาการพัฒนาโครงการให้ตรงตามความต้องการของตลาดร่ วม
วิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาดและคู่แข่งพร้อมวางแผนกลยุทธ์การขาย การตั้งราคาอย่างเหมาะสม พร้อม
กันนั้นยังมีการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อสนับสนุนการส่ งเสริ มการขาย เพราะลูกค้าเปรี ยบเสมือนหัวใจสาคัญของ
บริ ษทั
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ด้ านการโฆษณา และประชาสัมพันธ์
การทาการตลาดด้านการสื่ อสาร และการโฆษณา เป็ นกระบวนการพัฒนาแผนงานการสื่ อสารการตลาด
เพื่อสร้ างการรั บรู ้คุณค่าของโครงการผ่านสื่ อที่ หลากหลายอย่างต่อเนื่ อง อาทิ สื่ อสิ่ งพิมพ์ สื่ อโฆษณา ข่าว
ประชาสัมพันธ์ Social Media และOnline Media ซึ่งช่องทางเหล่านี้จะช่วยให้การเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายเป็ นไปได้
ง่าย สร้างแรงจูงใจได้อย่างรวดเร็ ว เราจึ งให้ความสาคัญต่อการวางกลยุทธ์ดา้ นนี้ เป็ นอย่างมาก พร้อมเล็งเห็ น
ความจาเป็ นในการศึ กษาพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคเพื่อวางแนวทางในการนาเสนอสู่ กลุ่มเป้ าหมายนั้น ๆ อย่างตรง
ประเด็น อาทิ สโลแกน ชื่ อโครงการที่ จดจาง่ าย ไปจนถึ งสไตล์การออกแบบอย่างเป็ นเอกลักษณ์ ตลอดจน
กิจกรรมอื่น ๆ ที่ช่วยส่งเสริ มการขาย และกระตุน้ การตัดสิ นใจซื้อ
ทางบริ ษ ัท ได้จัด โครงการ “กัน เปื้ อน เพิ่ ม ยิ้ม ชี วิต คื อ การให้” เป็ นหนึ่ ง ในกลยุท ธ์ ด้า นกิ จ กรรม
ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ซึ่งโครงการ “ กันเปื้ อน เพิ่มยิม้ ชีวติ คือการให้” เป็ นกิจกรรมที่ทางบริ ษทั จัดทา
ขึ้นเพื่อตอบแทนให้กบั ลูกค้า เพื่อสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างลูกค้า และองค์กร
ด้ านการส่ งเสริมการขาย
ทางบริ ษทั ฯได้มีการทาการส่ งเสริ มการขายเพื่อให้เป้ าหมายเป็ นไปตามการประมาณการที่ ได้ต้ งั ไว้
โดยมีการร่ วมมื อกับหลายภาคส่ วน (Co-Promotion) ทั้งหน่ วยงานรั ฐ และเอกชน อาทิ การร่ วมมื อด้านกลุ่ม
ลูกค้า เงื่ อนไขพิเศษ การร่ วมมือด้านส่ งเสริ มการขาย การร่ วมมือเรื่ องการจูงใจในการซื้ อขาย และการร่ วมมือ
เรื่ องการแลกเปลี่ยนสิ นค้า (Barter)
ด้ านการลูกค้ าสัมพันธ์ และบริการหลังการขาย
ทางบริ ษทั ฯ ได้ให้ความสาคัญเรื่ องการบริ การและตอบสนองความต้องการและบริ หารจัดการความพึง
พอใจของลูกค้าของบริ ษทั ฯและรวมถึ งกลุ่มแนวโน้มลูกค้าในอนาคต (Potential Client) โดยอานวยความ
สะดวกด้านการให้บริ การข้อมูล การชาระค่าบริ การและการบริ หารจัดการกลุ่มลูกค้าที่มีปัญหาหรื อติดขัดด้าน
ต่าง ๆ
ทางบริ ษทั ฯ ได้วา่ จ้างหน่ วยงาน/บริ ษทั เพื่อดาเนิ นการด้านบริ การหลังการขาย ตรวจเช็คและส่ งมอบ
สิ นค้า การบริ หารนิติบุคคล การซ่อมบารุ งและการบริ หารจัดการให้มีความโปร่ งใส ตรวจสอบได้และให้เป็ นไป
ตามมาตรฐานของบริ ษทั ฯ
ลักษณะลูกค้ าและกลุ่มเป้ าหมาย
1.

กลุ่มวัยทางาน อายุ 28 ปี ขึน้ ไป
ในกลุ่มนี้ เป็ นวัยที่เริ่ มต้นการทางาน การใช้ชีวติ และการเก็บเงินเพือ่ สร้างความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ นึ

2.

กลุ่มทางาน อายุ 35 ปี ขึน้ ไป
ในวัยนี้จะเริ่ มแสวงหาความเป็ นครอบครัว แสวงหาทาเลที่อยูอ่ าศัยเพื่อความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึน
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3.

กลุ่ม อายุ 45 ปี ขึน้ ไป
เป็ นกลุ่มวัยที่มนั่ คงทางการเงิ น ทางการงานและเป็ นผูเ้ พียบพร้อม มาดมัน่ ในการดูแลครอบครัวอย่างดี
ที่สุด เพื่อชีวติ ที่สมบูรณ์แบบที่สุดสาหรับคนที่ตอ้ งดูแล

4.

กลุ่มเกษียณอายุอายุ 55 ปี ขึน้ ไป
วัยเกษียณความสุขของพวกเขาคือการได้ใช้เวลาเพื่อพักผ่อนกับคนที่รักใช้ชีวติ อย่างเรี ยบง่ายสะดวกสบาย
มีทุกอย่างที่ครบครัน

(ข) การแข่งขันภายในอุตสาหกรรมปี ที่ผา่ นมาและภาวะอุตสาหกรรมสภาพการแข่งขันในอนาคต
ข้ อมูลการตลาด ของโครงการบ้ านจัดสรรในจังหวัดอุดรธานี
ลาดับ

โครงการ

1 สิ ทธารมย์ พาร์ค

ที่ต้ัง
ถ.รอบเมือง

เนื้อที่ดิน

พืน้ ที่ใช้ สอย

(ตารางวา)

(ตารางเมตร)

39.9,52.5

152,171

เปิ ดขาย
มีนาคม 58

ไลฟ์
2 สิ ริน ปาร์ค วิว

ประเภท
บ้านแฝด 2 ชั้น

ราคา/ยูนิต

จานวน

(ล้ านบาท)

ยูนิตรวม

3.59 - 5

42

3.89 - 7.7

112

บ้านเดี่ยว 2 ชั้น
ถ.อุดร - สกล

70,74,106,160

140,219,286

มิถุนายน 54 บ้านเดี่ยว 2 ชั้น
บ้านชั้นเดียว

3 สี วลี

ถ.อุดร-หนองคาย

52,58,68.3

136,164,173

กันยายน 54 บ้านเดี่ยว 2 ชั้น

4.9 - 12

316

4 ศุภาลัย (นิตโย)

ถ.อุดร - สกล

50,56,58

157,171,203,233

มิถุนายน 54 บ้านเดี่ยว 2 ชั้น

4.49 - 6

244

50,53,56

150,203,217

เมษายน 56

บ้านเดี่ยว 2 ชั้น

3.89 - 5

233

50,20.7,36.4

150,171,114,122

ตุลาคม 58

บ้านเดี่ยว 2 ชั้น

1.6,2.6,3.6

248

2,3.9 - 6

270

5 ศุภาลัย (การ์เด้นวิว) ถ.บ้านเลื่อม
6 ศุภาลัย (บ้านตาด)

ถ.บ้านตาด

ทาวน์โฮม 2 ชั้น
บ้านแฝด 2 ชั้น
7 ศุภาลัย(เบลล่า)

ถ.บ้านเลื่อม

27,37,50

113,122,150,171

เมษายน 59

ทาวน์โฮม 3 ชั้น
บ้านเดี่ยว 2ชั้น
บ้านแฝด 2ชั้น

8 บ้านชนากานต์

ถ.รอบเมืองนาดี

50

154

สิ งหาคม 52 บ้านเดี่ยว 2 ชั้น

3.69

99

9 ฐิติมญช์

บ้านเซ

60

160

มิถุนายน 54 บ้านเดี่ยว 2 ชั้น

3.59

30

60,68

183,211,144

สิ งหาคม 57 บ้านเดี่ยว 2 ชั้น

3.29 - 5

66

3.39 - 5

47

10 ธันวาทาวน์

ถ.บ้านเลื่อม

บ้านชั้นเดียว
11 ลิเวลโล่

ถ.เลียบคลอง

50,60

161,195

เมษายน 56

บ้านเดี่ยว 2 ชั้น

ชลประทาน
12 เลอ ซิ ลินี่

ซ.พรมประกาย

85

280

มิถุนายน 58 บ้านเดี่ยว 2 ชั้น

9.8

24

13 สิ ริน นารา

ถ.อุดร -

61

193,229,232,245

ธันวาคม 58 บ้านเดี่ยว 2 ชั้น

3.65 - 5

99

50

135,175,200,240 กุมภาพันธ์ 59 บ้านเดี่ยว 2ชั้น

3.55 - 6.6

179

หนองคาย
14 สิ ริวลิ เลจ

ถ.อุดร หนองบัวลาภู

15 นันทวัน

ถ.โพศรี

16 รชยา บ้านช้าง 2

ถ.บ้านช้าง

15,200

183

ธันวาคม 59 บ้านเดี่ยว 2ชั้น

10-20

60

44.6,50.4,56

154,181

มกราคม 61 บ้านแฝด 2 ชั้น

2.49-3.49

161

2.79-2.99

165

บ้านเดี่ยว 2 ชั้น
17 เอกมันตรา

บ้านเซ

51,58

183,185
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กุมภาพันธ์ 61 บ้านเดี่ยว 2 ชั้น

ภาวะตลาดทีอ่ ยู่อาศัยปี 2561 วิเคราะห์ เชื่อมโยงกับธุรกิจ
จานวนของโครงการหมู่บา้ นเปิ ดขายใหม่ในปี พ.ศ.2559 -2560 มีท้ งั หมดประมาณ 1,829 ยูนิต ต่ากว่า
โครงการหมู่บา้ นเปิ ดขายในปี พ.ศ.2559 ประมาณ 30% จานวนโครงการที่ลดลงค่อนข้างมากสะท้อนให้
เห็นว่าตลาดอยูใ่ นช่วงชะลอตัว และผูป้ ระกอบการส่วนใหญ่ยงั คงกังวลต่อภาวะตลาด ดังนั้น จึงชะลอการ
เปิ ดขายโครงการใหม่ในปี พ.ศ.2558 และ 2559
แนวโน้ มตลาดทีอ่ ยู่อาศัย ปี 2561 วิเคราะห์ กลยุทธ์ ว่าเป็ นไปตามเป้ าหมายหรือไม่
การเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทาให้ผปู ้ ระกอบการเองก็มองหาทาเลใหม่เพื่อพัฒนาโครงการหมู่บา้ น
บางโครงการอยูใ่ นระหว่างการก่อสร้าง และหลายโครงการใหม่ ๆ จะเปิ ดประมูล ในปี พ.ศ.2559
ผู ้ป ระกอบการหลายรายยัง คงกั ง วลต่ อ ความต้อ งการและก าลัง ซื้ อในตลาดของอุ ด รธานี ดั ง นั้ น
ผูป้ ระกอบการบางรายจึงอาจจะลดจานวนการเปิ ดขายโครงการหมู่บา้ นใหม่ลงในปี พ.ศ.2559 แต่ก็ยงั ต้อง
ขึ้นอยูก่ บั ภาวะเศรษฐกิจด้วย
โครงการบ้านระดับหรู หราในพื้นที่ไม่ไกลจากชายแดนหนองคาย และตัวเมืองอุดรธานี จะเป็ นคู่แข่งใหม่
ของโครงการหมู่บา้ นในระดับหรู หรา ในเขตเมืองชั้นใน แม้วา่ จะมีราคาขายที่สูงกว่าแต่ดว้ ยพื้นที่ใช้สอยที่
มากกว่า และการขายพร้อมที่ดินน่าจะสร้างความน่าสนใจให้กบั ผูซ้ ้ื อได้มากกว่า ในปี 2561 มีการเปิ ดตัว
โครงการหมู่บา้ นหลายโครงการ ไม่ต่ากว่า 1,000 ยูนิต อีกทั้ง สมาคมอสังหาริ มทรัพย์อุดรธานี ได้จดั งาน
มหกรรมบ้า นและคอนโด อุด รธานี ครั้ งที่ 2 ขึ้ น ในเดื อน กุม ภาพัน ธ์ 2561 ซึ่ ง เป็ นการกระตุ ้น ตลาด
อสังหาริ มทรัพย์ ภาพรวมใน จ.อุดรธานี ได้เป็ นอย่างดี
2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
2.3.1 การจัดหาทีด่ นิ
การจัด หาผลิ ต ภัณ ฑ์ หรื อ บริ ก าร บริ ษทั ได้มีการส ารวจความต้อ งการของตลาดก่ อน เพื่อตัดสิ นใจ
ในการเลือกซื้ อที่ ดิน โดยหลังจากได้ที่ดินมา บริ ษทั ได้ศึกษาข้อกฎหมายต่าง ๆ เช่น พื้นที่ก่อสร้างที่สามารถ
สร้างได้ พื้นที่สีเขียว ที่จอดรถ และความสู งของอาคาร โดยนาข้อมูลกฎหมายมารวมกับข้อมูลทางการตลาดว่า
สามารถสร้างโครงการที่อยูอ่ าศัยที่เหมาะสมกับทาเลที่ต้ งั นั้น ๆ ได้หรื อไม่ ต่อมาทางบริ ษทั จึงลองออกแบบผัง
โครงการเบื้ องต้นให้สามารถคิ ดคานวณประมาณการมูลค่าโครงการที่ เหมาะสม เมื่อวิเคราะห์ โครงการได้
เหมาะสมแล้ว ทางบริ ษทั จะจัดการว่าจ้างบริ ษทั ออกแบบที่มีชื่อเสี ยง เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่สวยงามตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า เป็ นการสร้ างภาพลักษณ์ ที่ดีของแต่ละโครงการ ซึ่ งการออกแบบนี้ เป็ นส่ วนหนึ่ งที่
บริ ษทั ให้ความสาคัญอย่างมาก และมีปัจจัยอื่น ๆ ที่บริ ษทั ฯ ใช้เป็ นเกณฑ์ในการพิจารณาดังต่อไปนี้
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(1) ทาเลทีต่ ้งั
บริ ษทั ฯ จะพิจารณาจัดซื้อที่ดินให้กระจายในหลายทาเลทั้งในเขตกรุ งเทพ ปริ มณฑล ในเขตเมืองชั้นใน
ชานเมือง ตามจังหวัดใหญ่ ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในแต่ละพื้นที่ได้อย่างหลากหลาย
และเป็ นการช่วยกระจายความเสี่ ยงในการลงทุนของบริ ษทั ฯ ไม่ให้จากัดตัวอยู่ในพื้นที่ ใดพื้นที่ หนึ่ ง
เท่านั้น
(2) สภาพตลาด
บริ ษทั ฯ จะคานึงถึงความต้องการทางด้านการตลาดในแต่ละทาเล เพื่อให้สามารถเลือกซื้อที่ดินบนทาเล
ที่

มี

ความต้องการทางด้านการตลาดสูงในปั จจุบนั หรื อในอนาคตอันใกล้ เพื่อนามาพัฒนาโครงการที่เป็ นที่
ต้องการของตลาดได้อย่างถูกต้อง
(3) การคมนาคม
บริ ษทั ฯ จะจัดซื้ อที่ ดินแปลงที่ สามารถเข้าถึ งได้อย่างสะดวกเหมาะสมกับแต่ละชนิ ดของโครงการ
หากเป็ นโครงการหมู่บา้ นแนวราบจะต้องมีถนนเข้าถึงโครงการที่มีขนาด และความกว้างตามมาตรฐาน
ที่กฎหมายอนุญาตให้ทาการจัดสรรที่ดินได้ มีระบบขนส่งมวลชนในระยะใกล้เคียง หากเป็ นโครงการที่
พักอาศัยแบบอาคารสู งจะต้องตั้งอยูใ่ นถนนสัญจรหลักที่มีการจราจรคับคัง่ สามารถเข้าถึงระบบขนส่ ง
มวลชนได้ในระยะการเดิน ใกล้ระบบขนส่งมวลชนรถไฟฟ้ า หรื อส่วนต่อขยายตามนโยบายของรัฐบาล
(4) สาธารณูปโภคสิ่งอานวยความสะดวก
ที่ดินที่บริ ษทั ฯ จัดซื้อจะต้องสามารถเชื่อมต่อกับระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานได้ เช่น ไฟฟ้ า ประปา
โทรศัพท์ ท่อระบายน้ า มีการจัดเก็บขยะ เป็ นต้น ภายในระยะใกล้เคียงของที่ ดินที่ บริ ษทั ฯ จะจัดซื้ อ
จะต้องมีสิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็ นต่อการใช้ในชีวิตประจาวัน เช่น ศูนย์การค้า ตลาด สถานศึกษา
โรงพยาบาล เป็ นต้น
(5) รู ปร่ าง และขนาดทีด่ นิ
บริ ษทั ฯ จะคัดเลือกแปลงที่ดินที่มีรูปร่ างที่อานวยให้สามารถจัดวางผังโครงการได้อย่างเหมาะสมตาม
หลักวิชาการ และจะจัดซื้อที่ดินที่มีขนาดเหมาะสมกับชนิดของโครงการที่จะพัฒนา
(6) กฎหมาย
ก่อนที่ บริ ษทั ฯ จะจัดซื้ อที่ดินจะต้องมีการตรวจสอบข้อจากัดทางกฎหมาย และข้อบังคับต่าง ๆ ของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินว่ามีขอ้ ควบคุมใด ๆ บ้างที่มีผลต่อแนวทางการพัฒนา
ที่บริ ษทั ฯ กาหนดขึ้นบนที่ดินแปลงนั้น ๆ
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(7) แนวโน้ มในอนาคต
บริ ษ ัท ฯ จะคัด เลื อ กที่ ดิ น ในพื้ น ที่ ที่ บ ริ ษ ัท ฯ เห็ น ว่า มี แ นวโน้ม ที่ จ ะเจริ ญ เติ บ โตในแนวทางที่ ดี ข้ ึ น
มีโครงการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐาน อาทิ พื้นที่ติดถนนเส้นหลักของเส้นทางคมนาคม เพื่อขยายตัว
เมืองของทางภาครัฐที่ จะดาเนิ นการในอนาคต เพื่อให้ลูกค้าของบริ ษทั ฯ ได้รับประโยชน์จากการเพิ่ม
มูลค่าของทรัพย์สินที่ซ้ือไป
โดยบริ ษทั ฯ มีแนวทางที่ หลากหลายในการจัดหาที่ดิน เช่น บริ ษทั ฯ เป็ นผูต้ ิดต่อกับเจ้าของที่ ดินด้วย
ตัวเอง ซึ่งจะมีแหล่งที่มาจากผูท้ ี่เป็ นเจ้าของที่ดินโดยตรง โดยที่บริ ษทั ฯ จะลงประกาศซื้อที่ดินในสื่ อต่าง
ๆ รวมทั้งตรวจสอบประกาศขายที่ดินในสื่ อนั้น ๆ รวมถึงการตรวจสอบกับสถาบันที่มีสินทรัพย์ประกาศ
ขาย เช่น สถาบันการเงิน กรมบังคับคดี การจัดประมูลภาคเอกชน เป็ นระยะ ๆ อย่างสม่าเสมอ นอกจากนี้
บริ ษทั ฯ ยังมีช่องทางจากการเสนอขายจากตัวแทนขายที่ดิน บริ ษทั ฯ จะคัดเลือกจัดซื้อตามคุณสมบัติของ
ที่ ดิ นที่ บริ ษทั ฯ ต้อ งการ เปรี ยบเที ยบกับ ราคาที่ ดิ นแปลงอื่ น ๆ ทั้ง นี้ ที่ ดิ นที่ ผ่า นการคัด เลื อกจะถู ก
นาเสนอสู่การพิจารณาของคณะกรรมการบริ หาร และ/หรื อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณา
โดยบริ ษ ัทฯยึดถื อเรื่ องความโปร่ งใส และสามารถตรวจสอบได้เ รื่ อ งความเกี่ ย วเนื่ องกับ ทรั พ ย์สิ น
เพื่ อ ป้ องกัน การเกิ ด ผลประโยชน์ ทับ ซ้อ น อี ก ทั้ง ราคาซื้ อ จะต้อ งมี ค วามเหมาะสมในแต่ ล ะพื้ น ที่
ประโยชน์ใช้สอยและถูกต้องตามกฎหมาย
(8) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม
บริ ษทั ฯจะจัดซื้อแปลงที่ดินที่ลอ้ มรอบด้วยสิ่ งแวดล้อมที่ดี และคุม้ ค่าต่อการลงทุนในอนาคต โดยบริ ษทั
ได้คิดค้น และพัฒนาโครงการโดยคานึงถึงประโยชน์ และความเหมาะสม โดยรู ปแบบโครงการที่จะถูก
พัฒนาขึ้น ทั้งนี้ จะต้องไม่อยูต่ ิดกับแหล่งเสื่ อมโทรม และสถานที่ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อลูกค้าผูซ้ ้ื อ
สิ นค้าของบริ ษทั ฯทางบริ ษทั ฯดาเนินโครงการต่าง ๆ หากโครงการใดเข้าเงื่อนไขที่ตอ้ งยื่นขออนุมตั ิต่อ
คณะกรรมการสิ่ งแวดล้อม บริ ษทั ฯจะมีการว่าจ้างที่ปรึ กษาสิ่ งแวดล้อมเพื่อดาเนิ นการจัดเตรี ยมรายงาน
ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม (EIA Report) เพื่อให้สามารถขออนุญาตต่าง ๆ อย่างถูกต้องตามกฎหมายจาก
คณะกรรมการสิ่ งแวดล้อม เมื่อเกิดการก่อสร้างเกิดขึ้นอาจส่ งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม อีกทั้งเมื่อเริ่ มมี
การก่อสร้ างได้ควบคุ ม และตรวจสอบด้านระบบน้ าเสี ย โดยน้ าเสี ยจากแต่ละโครงการจะได้รับการ
บาบัดก่อนระบายลงบ่อพัก รวมทั้งจัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ าทิ้งให้ได้มาตรฐานตามกฎหมาย
กาหนดไว้ก่อนระบายลงสู่น้ าสาธารณะ เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม โดยมีการติดตามผล และ
ประสานงานกับหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่อง
2.3.2 วัสดุก่อสร้ าง
บริ ษ ัทฯได้มีก ารเจรจาต่อ รองผูผ้ ลิ ตวัสดุ ก่อ สร้ างเพื่อ ให้ได้สิน ค้า ที่ มี คุณ ภาพดี ใ นราคาที่ เหมาะสม
และประหยัดพลังงานโดยบริ ษทั ฯจะเป็ นผูจ้ ดั ซื้อวัสดุก่อสร้างเองบางประเภท เช่น สุขภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์
และระบบรักษาความปลอดภัยที่ติดตั้งในบ้าน ทั้งนี้ ทาให้สามารถรักษาคุณภาพของสิ นค้า
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2.3.3 การคัดเลือกผู้รับเหมา
บริ ษ ัท ฯมี ที ม วิ ศ วกร และที ม งานที่ ท าหน้า ที่ ค ัด เลื อ กผู ้รั บ เหมาที่ มี คุ ณ ภาพ มี ค วามสามารถ และ
ประสบการณ์โดยได้มีการกาหนดมาตรฐานในการทางาน พร้อมทั้งมีแผนการตรวจรับงานที่ชดั เจน
2.3.4 ขั้นตอนการผลิต และเทคโนโลยี
บริ ษทั ฯให้ความสาคัญกับรายละเอียดในทุกขั้นตอน โดยก่อนการกาหนดโครงการใดๆ บริ ษทั ฯ จะมี
การสารวจท าเล และวิเคราะห์ ขอ้ มูล เพื่อ ศึ กษาความต้องการ รู ปแบบพฤติ กรรมของผูบ้ ริ โภคเพื่ อ
วิเคราะห์ความเป็ นไปได้ของโครงการ ในการวิเคราะห์น้ นั จะเป็ นการทางานร่ วมกันระหว่างทีมงานด้าน
การตลาด ที ม บริ ห ารงานก่ อ สร้ า ง ฝ่ ายบริ ห าร เช่ น การออกแบบพื้ น ที่ ใ ช้ส อยด้ว ยนวัต กรรมใหม่
เทคโนโลยี การก่อสร้างประเภทประหยัดพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบความปลอดภัย
เป็ นต้น นอกจากนั้น บริ ษ ัท ฯยัง ให้ค วามส าคัญ กับ การบริ ห ารงานก่ อ สร้ า งซึ่ ง รวมถึ ง การคัด เลื อ ก
ผูร้ ั บเหมาที่ มีความชานาญ มี ประสบการณ์ และมี ความน่ าเชื่ อถื อที่ ดี ประกอบกับบริ หารจัดการการ
จัดซื้อวัสดุก่อสร้างที่ดี
2.3.5 การจัดหาวัตถุดบิ และการก่ อสร้ าง
อุตสาหกรรมอสังหาริ มทรัพย์ บริ ษทั ฯได้มีข้ นั ตอนการจัดซื้ อวัสดุต่าง ๆ อย่างโปร่ งใส โดยทางบริ ษทั
ได้วา่ จ้างผูร้ ับเหมาก่อสร้างที่มีชื่อเสี ยง และมากด้วยประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการก่อสร้างในรู ปแบบ
โครงการนั้น ๆ ซึ่ งบริ ษทั ได้ดาเนิ นการให้มีที่ปรึ กษาที่ ได้รับการยอมรับ และการจัดจ้างอย่างโปร่ งใส
โดยใช้วธิ ีการเปิ ดซองประมูลการก่อสร้างเพื่อให้ราคาก่อสร้างที่เหมาะสมและตรงตามแบบก่อสร้างโดย
เป็ นการว่า จ้างทั้งแบบเหมารวมกับ วัส ดุ และค่า แรงกับ ผูร้ ั บ เหมาหลัก โดยได้ทาการจัดหาซื้ อ วัส ดุ
บางอย่างเองในราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพ และรู ปแบบเพื่อลดภาระต้นทุนค่าใช้จ่ายโดยคิดเป็ นสัดส่วน
เฉลี่ย 20% ของต้นทุนการก่อสร้างทั้งหมด กระบวนการจัดหาซื้ อวัสดุทางบริ ษทั ได้รับมาตรฐานการ
รับรอง (มอก.) ทุ กชิ้ นเพื่อสร้ างความน่ าเชื่ อถือต่อลูกค้าในการซื้ อโครงการ มีการสุ่ มตรวจสอบจาก
บุคคล หรื อหน่วยงานภายนอกที่ได้รับการยอมรับเพื่อความมัน่ ใจของลูกค้า

19

3.

ปัจจัยความเสี่ยง
3.1 ความเสี่ยงจากการใช้ พระราชบัญญัตภิ าษีทดี่ นิ และสิ่งปลูกสร้ าง พ.ศ. 2560
ด้านอุปสงค์ ปั จจุบันการถือครองที่ ดินและสิ่ งปลูกสร้าง เสี ยภาษีเพียงเล็กน้อยเท่ านั้น ในรู ปแบบภาษีบารุ ง
ท้องที่ และภาษีโรงเรื อนและที่ดิน ซึ่ งตั้งแต่ 1 มกราคม 2562 รัฐบาลจะเริ่ มเก็บภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้างตาม
กฎหมายฉบับนี้ ซึ่ งเป็ นอัตราที่ สูงกว่าการจัดเก็บ ณ ปั จจุบนั ซึ่ งจะทาให้อุปสงค์ในอสังหาริ มทรัพย์โดยรวม
ลดลง โดยเฉพาะอสังหาริ มทรัพย์ที่มีมูลค่าสูง ที่ไม่อยูใ่ นข้อยกเว้นการเสี ยภาษี
ด้านอุปทาน ตามกฎหมายดังกล่าว ผูถ้ ือครองที่ดินเปล่าจะถูกจัดเก็บภาษีในอัตราค่อนข้างสู ง ทาให้ผถู ้ ือครอง
ที่ดินเปล่ามีแนวโน้มที่จะจาหน่ายที่ดินออก หรื อนามาพัฒนาโครงการเพื่อให้มีรายได้มาชดเชยภาษีที่ตอ้ งเสี ย ทา
ให้ผปู ้ ระกอบการขนาดเล็กรายใหม่เกิดขึ้นมาก ส่งผลให้เกิดการแข่งขันที่สูงในธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
3.2 ความเสี่ยงจากการสร้ างบ้ านก่อนจอง
ปั จจุบนั ลูกค้าส่ วนใหญ่พึงพอใจที่จะซื้ อบ้านที่สร้างเสร็ จก่อนขายเนื่ องจากมัน่ ใจได้วา่ จะได้รับส่ งมอบได้ตาม
สัญญา เนื่ องจากในช่วงที่เกิดภาวะวิกฤตเศรษฐกิจในช่วงปี 2540 - 2541 ผูป้ ระกอบการหลายรายไม่สามารถ
สร้างบ้านและส่ งมอบ ให้แก่ลูกค้าได้ตามสัญญา โครงการสิ ทธารมย์ พาร์ ค ไลฟ์ บริ ษทั จึงมีนโยบายสร้างบ้าน
ให้เสร็ จก่ อนแล้วจึ งเปิ ดให้ลูกค้าจองซื้ อ ทาให้บริ ษทั มี ความเสี่ ยงจากการที่ สร้างบ้านก่ อนขายเสร็ จแล้วไม่
สามารถขายบ้านที่สร้างเสร็ จได้ อันจะส่ งผลให้ บริ ษทั มีภาระต้นทุนสิ นค้าคงเหลือในปริ มาณสู ง ซึ่ งจะส่ งผล
กระทบต่อสภาพคล่องและความสามารถในการหากาไรของบริ ษทั อย่างไรก็ตามบริ ษทั ได้เร่ งทาการตลาด
3.3 ความเสี่ยงจากเข้ มงวดการปล่อยสินเชื่อทีอ่ ยู่อาศัยของสถาบันการเงิน
ปั จ จุ บัน สถาบัน การเงิ น เข้ม งวดกับ การปล่ อ ยสิ น เชื่ อ แก่ ผูบ้ ริ โ ภคที่ ซ้ื อ ที่ อ ยู่อ าศัย อัน เนื่ อ งจากความวิต ก
ของภาระหนี้สินครัวเรื อนที่อยูใ่ นระดับสู ง ซึ่ งลูกค้ามีความเสี่ ยงที่ สถาบันการเงินจะไม่อนุมตั ิสินเชื่อให้ อันจะ
ส่งผลกระทบต่อยอดการโอนกรรมสิ ทธิ์ เพื่อลดความเสี่ ยงดังกล่าว บริ ษทั ฯ จะประเมินคุณสมบัติเบื้องต้น และ
ความสามารถในการผ่อนชาระเงินกูข้ องลูกค้าที่จะขอสิ นเชื่อจากสถาบันการเงินตั้งแต่ช่วงที่เข้ามาซื้ อโครงการ
ไปจนถึ งการขอสิ นเชื่ อกับสถาบันการเงิ น นอกจากนี้ สาหรับโครงการจะมี การเรี ยกเก็บเงิ นดาวน์จากลูกค้า
ประมาณ 10% ของราคาขาย ส่ วนอีก 90% เป็ นการขอสิ นเชื่ อจากธนาคาร ณ วันโอนกรรมสิ ทธิ์ ซึ่ งจะทาให้
ความเสี่ ยงจากการปล่อยสิ นเชื่อลดลง เนื่องจากสัดส่วนในการขอสิ นเชื่อต่ากว่าเกณฑ์ที่สถาบันการเงินกาหนด
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3.4 ความเสี่ยงจากหนีส้ ินระยะสั้นจานวนมาก
บริ ษทั ได้กยู้ มื เงินจากผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ โดยมียอดคงค้าง 172,000,000 บาท ซึ่งบริ ษทั จะต้องชาระคืนภายในปี 2561
ขณะที่สินทรัพย์หลักของบริ ษทั คือ บ้านในโครงการสิ ทธารมย์ และที่ดินเปล่าหน้าโครงการ บริ ษทั จึงมีความ
เสี่ ยงที่จะผิดนัดชาระหนี้ หากไม่สามารถจาหน่ายสิ นทรัพย์ดงั กล่าวออกไปให้ทนั กับกาหนดการชาระคืนหนี้
ดังกล่าว
3.5 ความเสี่ยงจากการถูกเพิกถอนจากการเป็ นหลักทรัพย์ จดทะเบียน
ด้วยตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ประกาศให้บริ ษทั เข้าข่ายเป็ น Cash Company เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 และ
ปั จจุบนั บริ ษทั ยังไม่สามารถดาเนินการให้มีธุรกิจที่มีคุณสมบัติตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าด้วยการ
รับหุ ้นสามัญหรื อหุ ้นบุริมสิ ทธิ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน ซึ่ งเป็ นระยะเวลาเกิ นกว่า 6 เดือนแล้ว เป็ นผลให้
หลักทรัพย์ของบริ ษทั เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ
เรื่ อง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2542 ข้อ 9 (13)
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงประกาศเพิ่มเหตุการเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็ นหลักทรัพย์ จดทะเบียนเพิ่มเติม
พร้อมทั้งคงเครื่ องหมาย NC (Non-Compliance) และ SP (Suspension) ต่อไป เพื่อให้ผลู ้ งทุนทราบว่าหลักทรัพย์
ของบริ ษทั เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนเพิ่มเติมตั้งแต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 จนกว่าบริ ษทั จะสามารถดาเนิ นการให้
เหตุแห่งการเพิกถอนหมดไปและดาเนินการให้บริ ษทั มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขายได้ตามปกติ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้แจ้งแนวทางดาเนิ นการแก้ไขการเป็ น Cash Company โดยมีการกาหนดระยะเวลา
ดาเนินการเป็ น 2 ช่วงคือ
(1) ช่วงดาเนินการให้เหตุเพิกถอนหมดไป มีระยะเวลา 1 ปี (ครบกาหนดวันที่ 31 มกราคม 2562)
(2) ช่วงดาเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย มีระยะเวลา 1 ปี
ทั้งนี้ บริ ษทั สามารถยืน่ คาขอขยายระยะเวลาสาหรับช่วงดาเนิ นการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้ อขายได้ 1 ครั้ง
เป็ นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ จะพิจารณาเหตุผลและความจาเป็ นในการขอขยายระยะเวลา
ดังกล่าว ซึ่งต้องเป็ นไปตามแนวทางดาเนิ นการที่กาหนด หากบริ ษทั ไม่สามารถดาเนิ นการให้เหตุแห่ งการเพิก
ถอนหมดไปหรื อมีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้ อขายได้ภายในระยะเวลาที่ กาหนด ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเสนอ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อพิจารณาสัง่ เพิกถอนหลักทรัพย์ของบริ ษทั ต่อไป
อี ก ทั้ง ตลาดหลัก ทรั พย์ฯ ยังประกาศให้บริ ษ ัท เข้า ข่ า ยอาจถูก เพิ ก ถอนเนื่ อ งด้ว ยฐานะการเงิ น และผลการ
ดาเนินงาน เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559 ซึ่งมีระยะเวลาแก้ไขเหตุแห่งการเพิกถอนให้หมดไปภายในวันที่ 9 มีนาคม
2562 อีกด้วย
บริ ษทั มีแนวทางที่จะปรับปรุ งคุณสมบัติบริ ษทั ให้พน้ เหตุแห่งการเพิกถอนโดยการทาการตลาดโครงการสิ ทธา
รมย์ พาร์ค ไลฟ์ เพื่อเร่ งการรับรู ้รายได้ และมองหาซื้อที่ดินใหม่ เพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์เพิ่มเติม
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4.

ทรัพย์ สินทีใ่ ช้ ในการประกอบธุรกิจ
4.1 ทรัพย์ สินถาวรหลักทีบ่ ริษัทและบริษัทย่ อยใช้ ในการประกอบธุรกิจ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ทรัพย์สินถาวรหลัก ประกอบด้วย อาคาร ส่วนปรับปรุ งอาคารเช่า เครื่ องตกแต่ง และ
เครื่ องใช้สานักงาน เป็ นต้น ซึ่งสามารถแสดงรายละเอียดได้ดงั นี้
มูลค่ าทางบัญชีสุทธิ
(ล้ านบาท)

ประเภท / ลักษณะทรัพย์ สิน

31 ธ.ค. 60

ลักษณะกรรมสิทธิ์

31 ธ.ค. 59

ที่ดิน

1.34

1.34 บริ ษทั ย่อยเป็ นเจ้าของ

อาคาร

6.17

6.62 บริ ษทั ย่อยเป็ นเจ้าของ

ส่วนปรับปรุ งอาคารเช่า

0.53

0.58 บริ ษทั เป็ นเจ้าของ

อุปกรณ์

0.19

0.11 บริ ษทั ย่อยเป็ นเจ้าของ

เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้สานักงาน

1.33

1.03 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยเป็ นเจ้าของ

ยานพาหนะ

0.20

0.27 บริ ษทั ย่อยเป็ นเจ้าของ

รวม

9.76

9.68

4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่ อย และบริษัทร่ วม
บริ ษทั จะลงทุนในบริ ษทั ที่ประกอบธุ รกิ จพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ และธุ รกิ จที่ เกี่ยวข้องเท่านั้น เพื่อสนับสนุ น
ธุรกิจหลักของบริ ษทั
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5.

ข้ อพิพาททางกฎหมาย
บริ ษทั ไม่มีขอ้ พิพาททางกฎหมาย
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6.

ข้ อมูลทัว่ ไปและข้ อมูลสาคัญอืน่
6.1 ข้อมูลทัว่ ไป
(1) บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์
ชื่อ:

บริ ษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

สถานที่ต้ งั สานักงานใหญ่:

เลขที่ 65/113 ชั้นที่ 12เอ อาคารชานาญ เพ็ญชาติ บิ สเนส เซ็นเตอร์ ถนน
พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร

ประเภทธุรกิจ:

ลงทุนในบริ ษทั อื่น ๆ

เลขทะเบียนบริ ษทั :

0107546000181

โทรศัพท์:

02-612-2242

โทรสาร:

02-612-2243

Homepage:

www.adamas.co.th

จานวนและชนิดของหุน้ ที่จาหน่าย หุน้ สามัญ 370,163,587 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท
ได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั :
(2) นิติบุคคลที่บริ ษทั ถือหุน้ ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป
ชื่อ:

บริ ษทั บริ ษทั สิ ทธารมย์ ดีเวลลอปเมนท์ จากัด

สถานที่ต้ งั สานักงานใหญ่:

เลขที่ 65/113 ชั้น 12เอ อาคารชานาญ เพ็ญชาติ บิ สเนส เซ็นเตอร์ ถนน
พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร

ประเภทธุรกิจ:

พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์

โทรศัพท์:

02-612-2242

โทรสาร:

02-612-2243

จานวนและชนิดของหุน้ ที่จาหน่าย หุน้ สามัญ 160,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1,000 บาท
ได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั :
(3) บุคคลอ้างอิงอื่น ๆ
นายทะเบียนหลักทรัพย์
ชื่อ:

บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด

สถานที่ต้ งั สานักงานใหญ่:

อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
410/93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก
เขตห้วงขวาง กรุ งเทพมหานคร 10310
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โทรศัพท์:

02-009-9000

โทรสาร:

02-009-9991

ผูส้ อบบัญชี
ชื่อ:

นางสุวมิ ล กฤตยาเกียรณ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982
นางสาวสมจินตนา พลหิ รัญรัตน์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599
นางสาวสุภาภรณ์ มัง่ จิตร ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125
แห่งบริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด

สถานที่ต้ งั สานักงานใหญ่:
โทรศัพท์:

316/32 ซอยสุ ขุมวิท 22 ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุ งเทพมหานคร 10110
0-2259-5300

โทรสาร:

02-260-1553

6.2 ข้อมูลสาคัญอื่น
- ไม่มี -
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ส่ วนที่ 2
การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
7.

ข้ อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น
7.1 จานวนทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั มีทุนจดทะเบียน 780,163,587 บาท เรี ยกชาระแล้ว 370,163,587 บาท แบ่งเป็ น
หุน้ สามัญ 370,163,587 หุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท
7.2 ผู้ถือหุ้น
(1) รายชื่ อผูถ้ ือหุ ้น ใหญ่ จานวนหุ ้น และสัดส่ วนการถื อหุ ้นของบริ ษทั 10 อันดับแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560 มีดงั นี้
ลาดับที่

ผู้ถือหุ้น

จานวนหุ้น

สั ดส่ วน

1

MAYBANK KIM ENG SECURITIES PTE. LTD.

90,000,000

24.31%

2

นายเกรี ยงไกร ศิระวณิ ชการ

83,659,850

22.60%

3

Deutsche Bank AG Singapore (DCS) for MayBank

27,250,000

7.36%

Singapore Branch for Private Wealth Clients
4

นางสาวฐิติกา พงษ์ชมพร

13,733,400

3.71%

5

นายภูมิภาส ลัญจกรกุล

13,721,000

3.71%

6

นางสาวณิ ชาภรณ์ คงไพศาลนที

13,500,200

3.65%

7

นางสาวนันทิยา ชื่นประโยชน์

13,485,900

3.64%

8

CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD –

13,448,100

3.63%

นางสาวณัฎฐิณี มงคลนาวิน

13,375,100

3.61%

นายเจษฎา ธุวสถิตย์

13,232,400

3.57%

ผูถ้ ือหุน้ รายอื่น

74,757,637

20.20%

370,163,587

100.00%

UBS SWITZERLAND AG
9
10

รวม
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(2) รายชื่อผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั สิ ทธารมย์ ดีเวลลอปเมนท์ จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั แกน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
มีดงั นี้
ลาดับที่

ผูถ้ ือหุน้

จานวนหุน้

สัดส่ วน

159,998

100.00%

1

บริ ษทั อาดามัส อินคอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

2

นาย ชินวัฒน์ ชินแสงอร่ าม

1

0.00%

3

นายมนต์ชยั อรวงศ์ไพศาล

1

0.00%

(3) ข้อตกลงระหว่างผูถ้ ือหุ น้ ใหญ่ (Shareholders’ agreement)
- ไม่มี 7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น
- ไม่มี 7.4 นโยบายการจ่ ายเงินปันผล
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้กบั ผูถ้ ือหุ น้ ในอัตราประมาณร้อยละ 50 ของกาไรสุ ทธิ หลังหัก
ภาษี และสารองตามกฎหมาย โดยคานวณจากงบการเงินเฉพาะบริ ษทั (งบเดี่ยว)
คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาจ่ายเงินปั นผลประจาปี ของบริ ษทั โดยคานึ งถึงผลประโยชน์ต่อผูถ้ ือหุ ้นเป็ นหลัก
เช่น การสารองเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต การสารองเงินไว้เพื่อจ่ายชาระคืนเงินกูย้ มื หรื อเป็ นเงินทุนหมุนเวียน
ภายในบริ ษทั จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
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8.

โครงสร้ างการจัดการ
8.1 คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 คณะกรรมการของบริ ษทั มีรายชื่อดังต่อไปนี้ คือ
ลาดับ

รายชื่ อ

1

นายมนต์ชยั อรวงศ์ไพศาล

2

นางสาวพัทธนันท์ อภิรโยธิน

ตาแหน่ ง

วันที่เข้ าดารงตาแหน่ ง

ประธานกรรมการบริ ษทั

28 เมษายน 2559

รักษาการประธานเจ้าหน้าที่
บริ หาร

3

พันเอกสมชาติ โตวิชยั

กรรมการอิสระ

4

พลเอกทิวะพร ชะนะพะเนาว์ กรรมการอิสระและประธาน

30 พฤษภาคม 2560

จานวนครั้งที่
เข้ าประชุ ม
13/13
1/1

20 เมษายน 2560

6/13

25 ธันวาคม 2558

11/13

28 เมษายน 2559

6/13

20 เมษายน 2560

6/10

กรรมการตรวจสอบ
5

นายสราวุฒิ ภูมิถาวร

กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ

6

นายธวัช จิตตรานนท์

กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท สิ ทธารมย์ ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (บริษัทแกน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 คณะกรรมการของแกน มีรายชื่อดังต่อไปนี้ คือ
ลาดับ

รายชื่ อ

ตาแหน่ ง

วันที่เข้ าดารง

จานวนครั้งที่

ตาแหน่ ง

เข้ าประชุ ม

1

นายชินวัฒน์ ชินแสงอร่ าม

ประธานกรรมการบริ ษทั

28 เมษายน 2559

6/6

2

นายมนต์ชยั อรวงศ์ไพศาล

กรรมการผูจ้ ดั การ

30 พฤษภาคม 2560

6/6

3

นายณัฐวัชร สวนสุ จริ ต

รองกรรมการผูจ้ ดั การ

20 เมษายน 2560

6/6
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8.2 ผู้บริหาร
โครงสร้ างองค์ กรของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั มีผบู ้ ริ หารจานวน 5 ท่าน ดังนี้
1.

นายมนต์ชยั

อรวงศ์ไพศาล

2.

นางสาวพัทธนันท์ อภิรโยธิน

ประธานกรรมการบริ ษทั
รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
และรองประธานเจ้าหน้าที่สายงานการขาย และการตลาด

3.

นางสาวพรพิมล คาดี

รองประธานเจ้าหน้าที่สายงานสนับสนุนและประสานงาน

4.

นายณัฐวัชร

สวนสุ จริ ต

รองประธานเจ้าหน้าที่สายงานพัฒนางานก่อสร้าง

5.

นายเมธาพร

ศรี พลาวงษ์

รองประธานเจ้าหน้าที่สายงานพัฒนาธุรกิจ
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โครงสร้ างองค์ กรของบริษัท สิ ทธารมย์ ดีเวลลอปเมนท์ จากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั สิ ทธารมย์ ดีเวลลอปเมนท์ จากัด มีผบู ้ ริ หารจานวน 2 ท่าน ดังนี้
1.

นายมนต์ชยั

อรวงศ์ไพศาล

กรรมการผูจ้ ดั การ

2.

นายณัฐวัชร

สวนสุ จริ ต

รองกรรมการผูจ้ ดั การ

8.3 เลขานุการบริษัท
นางสาวพรพิมล คาดี
ขอบเขตหน้ าทีค่ วามรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
1.

จัด ท า และเก็ บ รั ก ษาทะเบี ย นกรรมการ หนั ง สื อนั ด ประชุ ม คณะกรรมการ รายงานการประชุ ม
คณะกรรมการ และรายงานประจาปี ของบริ ษ ัท รวมทั้งหนังสื อ นัดประชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้น และรายงานการ
ประชุมผูถ้ ือหุน้

2.

จัด การประชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้ น ประชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ัท และคณะกรรมการเฉพาะเรื่ อ งให้เป็ นไปตาม
กฎหมาย ข้อบังคับของบริ ษทั กฎบัตรของคณะกรรมการแต่ละชุดและข้อพึงปฏิบตั ิที่ดี (Best Practices)

3.

แจ้งมติ นโยบายของคณะกรรมการบริ ษทั และผูถ้ ือหุ ้นให้ผู ้บ ริ หารที่ เกี่ ยวข้องทราบ และติ ดตามการ
ปฏิบตั ิตามมติ และนโยบาย

4.

ให้คาปรึ กษาข้อเสนอแนะเบื้องต้นแก่คณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการเฉพาะเรื่ องในประเด็นที่
เกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของบริ ษทั และข้อพึงปฏิบตั ิดา้ นการกากับดูแลกิจการและติดตาม
ให้มีการปฏิบตั ิตามอย่างถูกต้อง และสม่าเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนยั สาคัญแก่กรรมการ
บริ ษทั
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5.

บันทึกรายงานการประชุมผูถ้ ือหุ ้น และการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบตั ิ
ตามมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ และที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั

6.

ดูแลให้มีการเปิ ดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศในส่ วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานกากับดูแลให้เป็ นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ และนโยบายการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารของบริ ษทั

7.

ติดต่อสื่ อสารกับผูถ้ ือหุ น้ ทัว่ ไปให้ได้รับทราบสิ ทธิ ต่าง ๆ ของ ผูถ้ ือหุ น้ และข่าวสารของบริ ษทั

8.

จัดทา และเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสี ยที่รายงานโดยกรรมการ หรื อผูบ้ ริ หาร และเอกสารสาคัญอื่น
ๆ เช่ น ทะเบี ย นกรรมการบริ ษั ท หนั ง สื อนั ด ประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท รายงานการประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั และรายงานประจาปี ของบริ ษทั รวมถึงหนังสื อนัด ประชุมผูถ้ ือหุน้ และรายงานการ
ประชุมผูถ้ ือหุน้

9.

ดูแลให้หน่วยงานเลขานุ การบริ ษทั เป็ นศูนย์กลางของข้อมูลองค์กร (Corporate Records) อาทิ หนังสื อจด
ทะเบียนนิติบุคคล บริ คณห์สนธิ ข้อบังคับ ทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ฯลฯ

10.

ให้คาแนะนา และคาปรึ กษาในการเข้ารับตาแหน่งของกรรมการบริ ษทั ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่

11.

ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริ ษทั และดาเนิ นการเรื่ องอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกาหนด หรื อตามที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั หรื อตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด

12.

ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด

8.4 ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
(1) ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
(ก) ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริ ษทั
รายชื่ อกรรมการบริษัท

ค่ าตอบแทน (บาท)

1. นายชินวัฒน์ ชินแสงอร่ าม

180,000

2. นายมนต์ชยั อรวงศ์ไพศาล

140,000

3. พ.อ. สมชาติ โตวิชยั

250,000

4. พลเอกทิวะพร ชะนะพะเนาว์

420,000

5. นายสราวุฒิ ภูมิถาวร

240,000

6. นายทิฆมั พร สุ ขสวัสดิ์

65,000

7. นายธวัช จิตตรานนท์

185,500

8. นางสาวพัทธนันท์ อภิรโยธิน

-

รวม

1,480,500
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โดยค่าตอบแทนดังกล่าว ประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุมกรรมการ ซึ่ งไม่ได้ผนั
แปรกับผลการดาเนินงาน
(ข) ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริ หาร และผูบ้ ริ หาร
ส่ วนของบริ ษทั 4,010,319 บาท สาหรับผูบ้ ริ หารจานวน 5 ราย
ส่ วนของบริ ษทั แกน 2,684,469 บาท สาหรับผูบ้ ริ หารจานวน 2 ราย
(2) ค่าตอบแทนอื่น
- ไม่มี8.5 บุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 จานวนพนักงานทั้งหมดของบริ ษทั มีจานวน 13 คน (รวมผูบ้ ริ หาร) และบริ ษทั
ย่อย มีจานวน 12 คน (รวมผูบ้ ริ หาร) โดยมีรายละเอียดตามตารางดังต่อไปนี้
ฝ่ ายงาน

จานวนคน

บริษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชั่น จากัด(มหาชน)
ฝ่ ายบริ หาร ประกอบด้วย
- ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

1

- รองประธานเจ้าหน้าที่

3

- เลขานุการประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

1

ฝ่ ายบัญชีและการเงิน

2

ฝ่ ายสายงานขายและการตลาด

1

ฝ่ ายประชาสัมพันธ์

1

ฝ่ ายกฎหมาย

1

ฝ่ ายบุคคล และธุรการ

2

ฝ่ ายสารสนเทศ

1
รวม

13

ค่าตอบแทนบุคลากร 7,581,271 บาท
(ประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ)
บริษัท สิ ทธารมย์ ดิเวลลอปเมนท์ จากัด
ฝ่ ายบริ หาร

2

ฝ่ ายธุรการ และนิติกรรม

1
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ฝ่ ายงาน

จานวนคน

ฝ่ ายบัญชี และการเงิน

1

ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ

1

ฝ่ ายการตลาดและการขาย

4

สานักงานโครงการ และก่อสร้าง

3
รวม

12

ค่าตอบแทนบุคลากร 5,860,125 บาท
(ประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ)
รวมพนักงานทั้งหมด
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ทั้งนี้ในระยะเวลา 3 ปี ที่ผา่ นมา บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยไม่มีขอ้ พิพาทแรงงานใด ๆ
นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
บริ ษทั มี เป้ าหมายในการพัฒนาบุ คลากรให้มีทกั ษะความรู ้ ความสามารถ มี ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และการ
ท างานเป็ นที ม ซึ่ งเป็ นสิ่ ง ส าคัญ ที่ จ ะช่ ว ยผลัก ดัน ให้ บ ริ ษ ัท บรรลุ เป้ าหมายที่ ว างไว้ โดยบริ ษ ัท มี แ นวทาง
ดังต่อไปนี้
1.

การคัดเลือกพนักงาน ฝ่ ายทรัพยากรมนุ ษย์มีหน้าที่การจัดหาเครื่ องมือที่เหมาะสม เพื่อใช้ในการคัดกรอง
บุคลากรขององค์กร

2.

การฝึ กอบรม
2.1 เพื่อให้บริ ษทั มีความเจริ ญเติบโตอย่างต่อเนื่ อง การพัฒนาพนักงาน ซึ่ งเป็ นทรัพยากรที่สาคัญ จึงถือ
เป็ นนโยบายหลัก ของบริ ษ ัท ทั้งนี้ กระบวนการดังกล่ าวเป็ นการเสริ ม สร้ างทัก ษะ และ ความรู ้
ความสามารถให้เกิ ดประสิ ท ธิ ภาพสู งสุ ด โดยมุ่ งเน้นการพัฒ นาบุ คลากรออกเป็ น 4 ด้าน คื อการ
เตรี 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.

การประเมิ นผลงาน ใช้ระบบการประเมินแบบ KPI (Key Performance Index) เข้ามาเป็ นตัวชี้ วดั เพื่อให้
เกิดความยุติธรรม ชัดเจน และจัดทาเป็ นคู่มือที่ช่วยชี้แนะแนวทาง และมีประสิ ทธิ ภาพ

4.

การสารวจผลตอบแทน (Salary Survey) เพื่อปรับปรุ งโครงสร้างเงินเดือนของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ให้
ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ สภาวะเศรษฐกิจ มีมาตรฐานเช่นเดียวกันกับในอุตสาหกรรม

5.

การสารวจความคิ ดเห็ น และความพึงพอใจของพนักงาน เพื่อให้พนักงานได้มีส่วนร่ วมในการกาหนด
วัฒนธรรมองค์กร ตลอดจนสามารถนามาใช้ในการปรับกลยุทธ์ในการบริ หารงานในอนาคตได้ดว้ ย
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6.

การสร้ างวัฒนธรรมองค์กร ให้พนักงานยึดถื อปฏิ บตั ิ ตามกฎระเบี ยบทางราชการอย่างเคร่ งครั ด พร้ อม
ปลู ก ฝั ง ค่ า นิ ยมอั น ดี ง ามให้ แ ก่ พ นั ก งานทุ ก คน ให้ ต่ า งมี ใ จมุ่ ง มั่ น ในการร่ วมพั ฒ นาโครงการ
อสังหาริ มทรั พย์โดยเปรี ยบเสมื อนเป็ นของตนเอง โดยเน้นการสร้ างสรรค์ที่อยูอ่ าศัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และสร้างชุมชมที่ น่าอยู่ เพราะความเชื่ อที่ว่า “ครอบครัว คือ พื้นฐานที่สาคัญ และเป็ นส่ วนที่สาคัญ
ที่ สุ ดในการดารงชี วิต ” เพื่ อเป็ นผูพ้ ฒ
ั นาอสั งหาริ ม ทรั พ ย์ที่ น่ าเชื่ อ ถื อ เน้นถึ งการสร้ างคุ ณ ค่ าของความ
แตกต่างในราคายุติธรรม และสนับสนุนการสร้างความอบอุ่นในครอบครัว

7.

การวางแผนสื บทอดตาแหน่ ง (Succession Plan) เพื่อเป็ นการเตรี ยมความพร้อมสาหรับอนาคต บริ ษทั จะ
จัดให้มีการพัฒนาผูท้ ี่มีความรู ้ความสามารถเพื่อให้เป็ นผูส้ ื บทอดตาแหน่ง โดยจะมีการพัฒนาเป็ นขั้นตอน
ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน จะเป็ นผูก้ ากับดูแลแผนดังกล่าว โดยมีฝ่ายทรัพยากร
บุ คคลเป็ นผูจ้ ดั ท าแผนเสนอเพื่ อพิ จารณา และเมื่ อคณะกรรมการสรรหา และพิ จารณาค่าตอบแทนได้
คัดเลือกผูท้ ี่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อนาเสนอคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาต่อไป
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9.

การกากับดูแลกิจการ
9.1 นโยบายการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริ ษทั มีนโยบายการจะปฏิบตั ิตามข้อพึงปฏิบตั ิที่ดี (Code Of Best Practices) สาหรับ
กรรมการบริ ษทั จดทะเบียนที่เป็ นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยภายหลังจากที่บริ ษทั ได้
นาหลักทรั พย์เข้าจดทะเบี ยนในตลาดหลักทรั พ ย์ เอ็ม เอ ไอ ในส่ วนของการปฏิ บ ัติตามหลักการกากับ ดู แล
กิจการที่ดี 15 ข้อ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้นที่ผา่ นมาบริ ษทั ได้มีการปฏิบตั ิดงั นี้
(1) คณะกรรมการบริษัทได้ กาหนดนโยบายเกีย่ วกับการกากับดูแลกิจการ
เนื่ อ งจากเห็ น ว่าเป็ นสิ่ ง ที่ มี ค วามส าคัญ และจ าเป็ นต่ อ การด าเนิ น ธุ ร กิ จ ให้ มี ก ารเจริ ญ เติ บ โตที่ ย งั่ ยืน
คณะกรรมการบริ ษทั มีความมุ่งมัน่ และตั้งใจที่จะปฏิบตั ิตามหลักการดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในระยะยาว
ของผูถ้ ือหุ น้ ภายใต้กรอบข้อกาหนดของกฎหมาย และจริ ยธรรมทางธุ รกิจ เว้นแต่เรื่ องดังต่อไปนี้จะกระทา
ได้ต่อเมื่ อได้รับอนุ มตั ิจากที่ ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นก่อน ทั้งนี้ กาหนดให้รายการที่ กรรมการ หรื อบุคคลที่ อาจมี
ความขัดแย้ง มี ส่วนได้เสี ย หรื ออาจมี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อยให้
กรรมการซึ่ งมีส่วนได้เสี ยในเรื่ องนั้นไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้น


เรื่ องที่กฎหมายกาหนดให้ตอ้ งได้มติที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้



การท ารายการที่ ก รรมการมี ส่ ว นได้เสี ย และอยู่ใ นข่ า ยที่ ก ฎหมาย หรื อ ข้อ ก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ ระบุให้ตอ้ งได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้



นอกจากนั้นในกรณี ดงั ต่อไปนี้ จะต้องได้รับความเห็ นชอบจากที่ ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นด้วยคะแนนเสี ยง
ไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้ ที่เข้าประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน
- การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษทั ทั้งหมด หรื อบางส่ วนที่สาคัญ
- การซื้ อ หรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั อื่น หรื อบริ ษทั เอกชนมาเป็ นของบริ ษทั
- การทา แก้ไข หรื อเลิ กสัญ ญาเกี่ ยวข้องกับการให้เช่ ากิ จการของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบางส่ วนที่
สาคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุ รกิ จของบริ ษทั หรื อการรวมกิ จการกับบุคคลอื่น
โดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
- การแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ หรื อข้อบังคับ
- การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ น้ กู้ การควบหรื อเลิกบริ ษทั
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(2) สิ ทธิของผู้ถือหุ้น
บริ ษทั มีนโยบายที่จะปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ ้นและอานวยความสะดวกแก่ผถู ้ ือหุ ้นทั้งในการเข้าร่ วมประชุม การ
ได้รับ สารสนเทศและการใช้สิ ท ธิ ออกเสี ยงลงคะแนนในที่ ประชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้น บริ ษ ัทได้จัดสรรเวลาการ
ประชุ มอย่างเหมาะสม และปฏิ บตั ิต่อผูถ้ ือหุ ้นทุ กรายอย่างเท่าเที ยมกันในการแสดงความคิดเห็ นและตั้ง
คาถามใด ๆ ต่อที่ ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมและเรื่ องอื่น ๆ ที่มีผถู ้ ือหุ ้นเสนอ โดยในปี 2560 มี
การจัดประชุมผูถ้ ือหุ ้นจานวน 1 ครั้ง ได้แก่ การประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2560 โดยที่ผ่านมาบริ ษทั ได้
จัดส่ งหนังสื อนัดประชุ มพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุ มตามวาระต่าง ๆ ให้ผูถ้ ือหุ ้นทราบล่วงหน้า
เป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน ซึ่ งเป็ นไปตามข้อบังคับของบริ ษทั
(3) สิ ทธิของผู้มสี ่ วนได้ เสี ย
บริ ษทั ให้ความสาคัญกับผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่สาคัญ อันได้แก่ กลุ่มลูกค้า คู่คา้ ผูถ้ ือหุ ้น ผูล้ งทุน ผูส้ อบบัญชี
อิสระคู่แข่ง ชุ มชน ตลอดจนหน่ วยงานอื่น ๆในสังคม บริ ษทั คานึ งถึงสิ ทธิ ของผูม้ ี ส่วนได้เสี ยอย่างเป็ น
ธรรมในการตัดสิ นใจดาเนิ นการใด ๆ ด้วยความสุ จริ ต โดยจะมีการรับฟั งความคิดเห็นหรื อข้อ เสนอแนะ
จากผูม้ ีส่วนได้เสี ยดังกล่าว ก่อนกระทาการใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อกลุ่มต่าง ๆ ในส่ วนของสังคม บริ ษทั จะ
ปฏิ บ ัติ ห น้ าที่ ในความรั บ ผิ ด ชอบด้ว ยจิ ต ส านึ ก สนั บ สนุ น กิ จ กรรมชุ ม ชนต่ าง ๆ ที่ ส ร้ างสรรค์แ ละมี
ประโยชน์ตามความเหมาะสม ในส่ วนของพนักงานของบริ ษทั จะได้รับการพัฒนาความรู ้และทักษะต่าง ๆ
อย่างสม่าเสมอและได้รับสวัสดิการที่ดีและปฏิบตั ิกบั พนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรม
(4) การประชุ มผู้ถือหุ้น
บริ ษทั จัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุ น้ โดยมีการจัดส่ งหนังสื อเชิญประชุมอย่างน้อย 7 วัน และในการประชุมผู ้
ถือหุ ้นจะมี กรรมการบริ ษทั และกรรมการการตรวจสอบร่ วมประชุ มด้วย โดยประธานในที่ ประชุ มได้
จัดสรรเวลาการประชุ มอย่างเหมาะสมและปฏิ บตั ิต่อผูถ้ ือหุ ้นอย่างเหมาะสมทุกรายอย่างเท่าเที ยมกันใน
การแสดงความเห็นและตั้งคาถามใด ๆ ต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม และเรื่ องที่เสนอ รวมทั้ง
ได้บนั ทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สาคัญไว้ในรายงานการประชุม
(5) ภาวะผู้นาและวิสัยทัศน์
คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูก้ าหนดทิ ศทางธุ รกิ จ แผนธุ รกิจ แผนการลงทุน และการจัดหาแหล่งเงินทุน
ตลอดจนกากับดูแลควบคุมและติดตามการปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามแผนธุ รกิจ รวมทั้งการสร้างแรงจูงใจ
ให้พนักงานมีส่วนร่ วมในการดาเนิ นกิจการอย่างเต็มที่
(6) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
เพื่ อ ป้ อ งกัน ความขัด แย้ง ทางผลประโยชน์ กรรมการที่ มี ส่ ว นได้เสี ยหรื ออาจมี ค วามขัด แย้ง ทาง
ผลประโยชน์ ในรายการระหว่างกัน จะไม่ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ยงหรื อ ตัดสิ นใจใด ๆ ในเรื่ อ งนั้น ๆ และหาก
รายการระหว่างกันเข้าข่ายตามข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง ข้อกาหนด หรื อกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรั พย์
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แห่ งประเทศไทย บริ ษทั จะปฏิบตั ิตามข้อกาหนดดังกล่าวอย่างเคร่ งครัด นอกจากนั้นบริ ษทั จะดาเนิ นการ
ให้มีการเปิ ดเผยรายการข้อมู ลที่ เกี่ ยวโยงกันในรายงานประจาปี และแบบแสดงรายการข้อมู ลประจาปี
(แบบ 56-1) รวมทั้งจะให้คณะกรรมการตรวจสอบมีส่วนร่ วมในการให้ความเห็ นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยว
โยงกันเพื่อให้เกิดความมัน่ ใจว่าเป็ นรายการที่มีความโปร่ งใสและแสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด
(7) จริยธรรมธุรกิจ
คณะกรรมการได้จดั ท าแนวทางเกี่ ยวกับ จริ ยธรรมหรื อจรรยาบรรณ (ตามมติ ที่ ป ระชุ มคณะกรรมการ
บริ ษทั ครั้งที่ 14/2550) ตามข้อพึงปฏิบตั ิที่ดีสาหรับกรรมการบริ ษทั จดทะเบียน (Code Of Best Practices)
ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผบู ้ ริ หารและพนักงานทุกคนรับทราบและเข้าใจ
ถึงมาตรการปฏิบตั ิต่อบริ ษทั ผูม้ ีส่วนได้เสี 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 1 ท่าน คิด
เป็ นร้ อยละ 16.67 ของกรรมการทั้งหมดและกรรมการที่ ไม่ เป็ นผูบ้ ริ ห ารจานวน 5 ท่ าน คิ ดเป็ นร้ อยละ
83.33 ของกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารทั้ง 5 ท่าน เป็ นกรรมการตรวจสอบซึ่ งถือว่า
เป็ นตัวแทนของผูถ้ ื อ หุ ้ น ในการท าหน้าที่ ก ากับ ดู แ ลการด าเนิ น งานของบริ ษ ัท ให้ มี ค วามถู ก ต้อ งและ
โปร่ งใส
(9) ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
บริ ษทั ได้กาหนดนโยบายค่าตอบแทนไว้อย่างชัดเจนและโปร่ งใส โดยได้กาหนดค่าตอบแทนอยูใ่ นระดับ
เดียวกับอุตสาหกรรมและเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งอยูใ่ นระดับ
ที่สูงเพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ตอ้ งการได้และได้รับอนุ มตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือ
หุ ้นแล้ว ส่ วนค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารเป็ นไปตามหลักการและนโยบายที่ คณะกรรมการบริ ษทั กาหนด มี
กระบวนการพิ จารณาค่ าตอบแทนที่ เหมาะสม โดยใช้ข อ้ มู ลค่ าตอบแทนของบริ ษ ัท ในอุ ต สาหกรรม
เดียวกัน และเชื่อมโยงกับผลการดาเนินงานของบริ ษทั และผลการดาเนิ นงานของผูบ้ ริ หารแต่ละท่าน
(10) การรวมหรื อแยกตาแหน่ ง
บริ ษ ทั มี ท้ งั ประธานกรรมการบริ ษ ัท และประธานเจ้าหน้าที่ บ ริ ห ารเป็ น 2 ตาแหน่ งและไม่ เป็ นบุ ค คล
เดียวกันซึ่ งแบ่งขอบเขตอานาจในการบริ หารไว้อย่างชัดเจน เพื่อปฏิบตั ิงานได้อย่างโปร่ งใส มีการถ่วงดุล
อานาจอย่างเพียงพอ ความเป็ นอิสระในการจัดการ ทั้งนี้ ในมติการอนุ มตั ิการทารายการที่สาคัญยังคงต้อง
ได้รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมกรรมการบริ ษทั หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นตามแต่กรณี นอกจากนี้ อานาจที่มอบ
ให้คณะกรรมการบริ ษทั และประธานเจ้าหน้าที่บริ หารเป็ นการมอบอานาจที่ไม่ทาให้บุคคลที่มีส่วนได้เสี ย
สามารถอนุ มัติรายการใด ๆ ที่ ตนเองหรื อ บุ คคลที่ อาจมี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ของตนเองท า
ร่ วมกับบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อยได้
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(11) การประชุ มคณะกรรมการ
บริ ษทั ได้กาหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และมีการประชุมพิเศษเพิ่ม
ตามความจาเป็ นของธุรกิจบริ ษทั โดยมีการกาหนดวาระชัดเจนล่วงหน้าและมีวาระพิจารณาติดตามผลการ
ดาเนิ นงานเป็ นประจาโดยมี การจัดหนังสื อเชิ ญประชุ ม พร้ อมระเบี ยบวาระการประชุ มก่อนการประชุ ม
เป็ นระยะเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุ มทุกครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษา
ข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่ วมประชุม โดยในปี 2559 และปี 2560 คณะกรรมการมี การประชุ มทั้งหมด
18 ครั้ง และ 13 ครั้ง ตามลาดับ โดยมีรายละเอียดการเข้าประชุมของกรรมการแต่ละคน ตามรายละเอียดที่
แสดงในข้อ 2.3
(12) คณะอนุกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยในการกากับดูแลกิจการของบริ ษทั
โดยอานาจและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นไปตามรายละเอียดในเรื่ องโครงสร้างการจัดการ
ข้อ 3.1.8 โดยกรรมการตรวจสอบทุกคนไม่ได้เป็ นกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร และมีคุณสมบัติเป็ นไปตามที่
กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ห รื อ โดยกฎเกณฑ์ ประกาศ ข้อ บังคับ
ระเบียบของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อของตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย โดยมีรายละเอียดการเข้าประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละคน จะแสดงตามรายละเอียด
ในข้อ 2.3.1
(13) ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
บริ ษทั ให้ความสาคัญต่อระบบการตรวจสอบภายใน ทั้งในระดับบริ หารและระดับปฏิบตั ิงาน เพื่อให้มนั่ ใจ
ว่าการปฏิบตั ิงานหลักและกิจกรรมทางการเงินที่สาคัญของบริ ษทั ได้ดาเนิ นการตามแนวทางที่กาหนดและ
มีประสิ ทธิ ภาพ บริ ษทั อยูร่ ะหว่างการว่าจ้างที่ปรึ กษาด้านการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน ซึ่ งมิใช่เป็ น
พนักงานของบริ ษทั ทั้งนี้ เพื่อให้ความมัน่ ใจว่าระบบควบคุมภายในมีความเหมาะสมและเป็ นอิสระจากฝ่ าย
บริ หารและมีมาตรฐานที่ดีข้ ึนเพื่อประโยชน์สูงสุ ดของผูถ้ ือหุ น้
(14) รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูร้ ับผิดชอบต่องบการเงินของบริ ษทั และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏรายงาน
ประจาปี โดยงบการเงิ นดังกล่าว จัดทาขึ้ นตามมาตรฐานการบัญ ชี ที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย โดย
เลื อ กใช้น โยบายบัญ ชี ที่ เหมาะสมและที่ ป ฏิ บ ัติอ ย่างสม่ าเสมอ และใช้ดุลยพิ นิ จอย่างระมัดระวังและ
ประมาณ การที่ดีที่สุดในการจัดทา รวมทั้งมีการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินคณะกรรมการบริ ษทั ได้จดั ให้มีการดารงรักษาไว้ซ่ ึ งระบบการควบคุมภายในที่มีประสิ ทธิ ผล
เพื่อให้มนั่ ใจได้อย่างมี เหตุผลว่าการบันทึ กข้อมู ลทางบัญ ชี มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่ จะ
ดารงรักษาไว้ซ่ ึ งทรัพย์สินและเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้ องกันไม่ให้เกิดการทุจริ ตหรื อการดาเนิ นการที่
ผิ ด ปกติ อ ย่า งมี ส าระส าคัญ ในการนี้ คณะกรรมการบริ ษ ัท ได้แ ต่ ง ตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ ง
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ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารเป็ นผูด้ ูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและ
ระบบการควบคุมภายในคณะกรรมการบริ ษทั มี ความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั โดยรวม
อยูใ่ นระดับที่น่าพอใจและสามารถสร้างความเชื่อมัน่ ให้แก่งบการเงินของบริ ษทั
(15) ความสั มพันธ์ ของผู้ลงทุน
คณะกรรมการบริ ษทั ให้ความสาคัญต่อการเปิ ดเผยข้อมูลที่ มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่ งใส ทั้งรายงาน
ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทัว่ ไป ตลอดจนข้อมูลสาคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริ ษทั โดย
ได้เผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารต่าง ๆ ดังกล่าวเพื่อให้ผลู ้ งทุนและผูท้ ี่เกี่ยวข้องได้รับทราบ โดยผ่านช่องทางและ
การ สื่ อสารเผยแพร่ ขอ้ มูลต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์
9.2 คณะกรรมการชุ ดย่ อย
คณะกรรมการบริ ษทั ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 1 ชุด คือ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ งมีรายชื่อดังนี้
รายชื่ อ
1. พลเอกทิวะพร ชะนะพะเนาว์

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายสราวุฒิ

ภูมิถาวร *

กรรมการตรวจสอบ

3. นายธวัช

จิตตรานนท์

กรรมการตรวจสอบ

* กรรมการตรวจสอบ ที่มีความรู ้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริ ษทั
ขอบเขตอานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
ดังต่อไปนี้
1.

สอบทานให้บริ ษทั มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเพียงพอ

2.

สอบทานให้บริ ษทั มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal
Audit) ที่ เหมาะสม และมี ป ระสิ ท ธิ ผล และพิ จ ารณาความเป็ นอิ ส ระของหน่ วยงานตรวจสอบภายใน
ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

3.

สอบทานให้บ ริ ษ ทั ปฏิ บ ัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรั พ ย์ และตลาดหลักทรั พ ย์ ข้อ กาหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั

4.

พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุ คคลซึ่ งมี ความเป็ นอิสระ เพื่อทาหน้าที่ เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั และ
เสนอค่าตอบแทนของบุ คคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่ วมประชุ มกับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วม
ประชุมด้วย อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
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5.

พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตามกฎหมาย
และข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล
และเกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั

6.

จัด ท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริ ษ ัท ซึ่ งรายงาน
ดังกล่ า วต้อ งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้อ งประกอบด้ว ยข้อ มู ล อย่างน้ อ ย
ดังต่อไปนี้
ก. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริ ษทั
ข. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษทั
ค. ความเห็ นเกี่ ยวกับการปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ ข้อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
ง.

ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี

จ. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ฉ. จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่ วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละ
ท่าน
ช. ความเห็นหรื อข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎบัตร
(Charter)
ซ. รายการอื่นที่เห็นว่าผูถ้ ือหุ น้ และผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบ
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
7.

ปฏิ บัติ ก ารอื่ น ใดตามที่ ค ณะกรรมการของบริ ษ ัท มอบหมายด้ว ยความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบในการปฏิ บ ั ติ ห น้ า ที่ ดั ง กล่ า วข้า งต้น คณะกรรมการตรวจสอบมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ
คณะกรรมการบริ ษทั โดยตรง และคณะกรรมการของบริ ษทั ยังคงมีความรับผิดชอบในการดาเนิ นงานของ
บริ ษทั ต่อบุคคลภายนอกโดย

9.3 การสรรหาและแต่ งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสู งสุ ด
(1) กรรมการอิสระ
บริ ษทั ไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา โดยในการคัดเลื อกบุ คคลที่ จะได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการ
อิสระกรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสู งสุ ด จะได้รับการสรรหาและแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริ ษทั ซึ่ งมี
ขั้นตอนดังนี้
 คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 ท่าน โดยให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเป็ นผูพ้ ิจารณา

เลื อ กตั้ง และให้ ค ณะกรรมการเลื อ กตั้งกรรมการด้วยกัน เป็ นประธานกรรมการ และอาจเลื อ กตั้ง
ตาแหน่งอื่น ๆ ตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้
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 การเลือกตั้งกรรมการมีวธิ ี การดังต่อไปนี้

1.

ผูถ้ ือหุ น้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่งหุ น้ ต่อหนึ่งเสี ยง

2.

ให้ออกเสี ยงลงคะแนนเสี ยงเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคลไป

3.

บุคคลที่ได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดตามลาดับลงมาเป็ นผูท้ ี่ได้รับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการเท่ากับ
จานวนกรรมการที่ จะพึงมี หรื อจะพึงเลือกในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่ งได้รับการเลือกตั้งใน
ลาดับถัดลงมามีคะแนนเสี ยงเท่ากันเกินกว่าจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้ง
นั้น ให้ผูถ้ ือหุ ้นทั้งหมดเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ ขาดตามข้อ (1) และ (2) อีกครั้งหนึ่ งเพื่อเลือกระหว่าง
บุคคลที่มีคะแนนเสี ยงเท่ากันเท่านั้น

คุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระ
1.

ถือหุ ้นไม่เกิน 1% ของจานวนหุ ้นที่ มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั * ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ ้น
ของผูท้ ี่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

2.

ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้เงินเดือนประจา
หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั * เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี

3.

ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ตของกรรมการรายอื่น ผูบ้ ริ หารบริ ษทั ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่
ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อผูม้ ีอานาจควบคุม
ของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย

4.

ไม่ มี ห รื อเคยมี ค วามสั ม พัน ธ์ ท างธุ ร กิ จ กับ บริ ษัท * ในลัก ษณะที่ อ าจเป็ นการขัด ขวางการใช้
วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูถ้ ือหุ น้ ที่มีนยั หรื อผูม้ ีอานาจควบคุม ของ
ผูท้ ี่ มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จกับบริ ษทั * เว้นแต่จะได้พน้ จากการมี ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อย
กว่า 2 ปี

5.

ไม่ เป็ นหรื อ เคยเป็ นผูส้ อบบัญ ชี ข องบริ ษ ัท * และไม่ เป็ นผูถ้ ื อ หุ ้ น ที่ มี นัย ผูม้ ี อ านาจควบคุ ม หรื อ
หุ ้นส่ วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่ งมี ผู ้ สอบบัญชี ของบริ ษทั * เว้นแต่จะได้พน้ จากการมี ลกั ษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี

6.

ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่ งรวมถึงการให้บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมายหรื อที่
ปรึ กษาทางการเงิน ซึ่ งได้รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั * และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ น้ ที่มีนยั
ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อหุ น้ ส่ วนของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี

7.

ไม่เป็ นกรรมการที่ ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่
หรื อผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่

8.

ไม่ ป ระกอบกิ จการที่ มี ส ภาพอย่างเดี ยวกัน และเป็ นการแข่ งขันที่ มี นัยกับ กิ จการของบริ ษ ัท หรื อ
บริ ษทั ย่อย หรื อไม่เป็ นหุ ้นส่ วนที่ มีนัยในห้างหุ ้นส่ วน หรื อเป็ นกรรมการที่ มีส่วนร่ วม บริ หารงาน
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ลูกจ้าง พนักงาน ที่ ปรึ กษาที่ รับเงินเดื อนประจา หรื อถือหุ ้นเกิ น 1% ของ จานวนหุ ้นที่ มีสิทธิ ออก
เสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั อื่น ซึ่ งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่าง เดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับ
กิจการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
9.

ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษทั

* รวมถึงบริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั
(2) การสรรหากรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสู งสุ ด
บริ ษทั ไม่ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา โดยการสรรหาผูม้ าดารงตาแหน่ งกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ระดับ สู ง สุ ด คณะกรรมการบริ ษ ัท จะเป็ นผูพ้ ิ จ ารณากลั่น กรองสรรหาบุ ค คลที่ มี คุ ณ สมบัติ ค รบถ้ว น
เหมาะสม มีความรู ้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็ นประโยชน์ต่อการดาเนิ นงานของบริ ษทั
และเข้าใจในธุ รกิจของบริ ษทั เป็ นอย่างดี และสามารถบริ หารงานให้บรรลุเป้ าหมายที่คณะกรรมการบริ ษทั
กาหนดไว้
โดยการแต่ งตั้งกรรมการบริ ษ ทั นั้น บุ ค คลที่ ได้รับ คะแนนเสี ยงสู งสุ ดตามลาดับ ลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับ การ
เลือกตั้งเป็ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่ งได้รับ
การเลื อกตั้งในลาดับถัดลงมามี คะแนนเสี ยงเท่ ากันเกิ นจานวนกรรมการที่ จะพึงเลื อกตั้งในครั้ งนั้น ให้
ประธานที่ประชุมเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขาด
9.4 การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
(1) คณะกรรมการบริ ษทั มีนโยบายและวิธีกากับดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดาเนิ นงานของบริ ษทั ย่อย
และบริ ษทั ร่ วมเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริ ษทั ดังนี้


มีการส่ งบุคคลเพื่อเป็ นตัวแทนของบริ ษทั ไปเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอานาจควบคุมในบริ ษทั
ย่อยและบริ ษทั ร่ วมอย่างน้อยตามสัดส่ วนของการถือหุ ้น ทั้งนี้ การแต่งตั้งกรรมการและผูบ้ ริ หารเข้า
ดารงตาแหน่งในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมนั้นจะต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
บริ ษทั



มี การกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่ และความรั บผิดชอบของกรรมการและผูบ้ ริ หารที่ เป็ นตัวแทน
ของบริ ษทั ในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม เพื่อควบคุมและมีส่วนร่ วมในการกาหนดนโยบายที่สาคัญ
ต่อการดาเนิ นธุ รกิจ กล่าวคือ จะมีการนาเสนอนโยบายที่ สาคัญของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมต่อที่
ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อขอมติอนุ มตั ิเป็ นนโยบายที่ สาคัญของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม
ต่อไป



กลไกในการกากับดูแลที่มีผลให้การเปิ ดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดาเนิ นงาน การทารายการ
ระหว่างบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมกับบุคคลที่ เกี่ยวโยง การได้มาหรื อจาหน่ ายไปซึ่ งทรัพย์สินหรื อ
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การทารายการสาคัญอื่นใดของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องกับการเปิ ดเผยข้อมูลและการทารายการในลักษณะดังกล่าวข้างต้น โดยได้กาหนดให้บริ ษทั
ย่อยและบริ ษทั ร่ วมใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับหลักเกณฑ์ในการกากับดูแลของบริ ษทั


มี การกาหนดระบบการควบคุ มภายในที่ เหมาะสมและรั ดกุมเพียงพอในบริ ษทั ย่อยที่ เป็ นบริ ษทั ที่
ประกอบธุ ร กิ จ หลัก คื อ บริ ษ ัท มี น โยบายให้ฝ่ ายควบคุ ม ภายในของบริ ษ ัท ตรวจสอบระบบการ
ควบคุ มภายในของบริ ษทั ย่อยและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง กลไกอื่ นในการ
กากับดูแลบริ ษทั ย่อย เช่น การอนุ มตั ิ การเพิ่มทุ นหรื อลดทุ น การตั้งหรื อเลิกบริ ษทั ย่อย จะต้องขอ
อนุ มตั ิ ต่อต่อที่ ป ระชุ มคณะกรรมการบริ ษ ทั เพื่อขอมติ อนุ มตั ิ รายการดังกล่าวเพื่ อส่ งตัวแทนของ
บริ ษทั เข้าร่ วมการประชุมผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ย่อยอนุมตั ิรายการดังกล่าวต่อไป

ซึ่ งในฐานะที่ บริ ษทั ประกอบธุ รกิ จหลักโดยการถือหุ ้นในบริ ษทั อื่น กลไกการกากับดูแลข้างต้น เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุ ญาตและการอนุ ญาต
ให้เสนอขายหุ น้ ที่ออกใหม่
(2) บริ ษทั ไม่มีขอ้ ตกลงระหว่างบริ ษทั กับผูถ้ ือหุ น้ อื่นในการบริ หารจัดการบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม
9.5 การดูแลเรื่ องการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษทั มี นโยบายและวิธีการดู แลกรรมการและผูบ้ ริ หารในการนาข้อมู ลภายในของบริ ษทั ซึ่ งยังไม่เปิ ดเผยต่อ
สาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการซื้ อขายหลักทรัพย์ ดังนี้


ให้ความรู ้แก่กรรมการรวมทั้งผูบ้ ริ หารฝ่ ายต่าง ๆ เกี่ยวกับหน้าที่ที่ตอ้ งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของ
ตน คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสานักงานกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ตามมาตรา 59 และบทกาหนดโทษ ตามมาตรา 59 และบทกาหนดโทษ ตาม
มาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535



กาหนดให้กรรมการและผูบ้ ริ หารมี หน้าที่ ตอ้ งรายงานการเปลี่ยนแปลงการถื อหลักทรั พย์ต่อสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรั พย์ พ.ศ. 2535 ภายในวันทาการถัดไปจากวันที่ เกิ ดรายการเปลี่ ยนแปลงและจัดส่ งส าเนา
รายงานนี้ให้แก่บริ ษทั ในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสานักงานกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์



บริ ษ ทั จะกาหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริ ห าร และผูป้ ฏิ บ ัติงานที่ เกี่ ยวข้อ งที่ ได้รับ ทราบข้อ มู ลภายในที่ เป็ น
สาระสาคัญซึ่ งมี ผลต่อการเปลี่ ยนแปลงราคาหลักทรั พย์ จะต้องระงับการซื้ อขายหลักทรั พย์ของบริ ษทั
ก่อนที่ งบการเงิ นหรื อข้อมู ลภายในนั้นจะเปิ ดเผยต่อสาธารณชน และควรรอคอยอย่างน้อย 24 ชั่วโมง
ภายหลังการเปิ ดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ นสาระสาคัญนั้นต่อ
บุคคลอื่น
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บทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่ าฝื นนาข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตน ซึ่ งเริ่ มตั้งแต่การตักเตือนเป็ น
หนังสื อ ตัดค่าจ้าง พักงานชัว่ คราว โดยไม่ ได้รับค่าจ้างหรื อให้ออกจากงาน ทั้งนี้ การลงโทษจะพิจารณาจาก
เจตนาของการกระทาและความร้ายแรงของความผิดนั้น ๆ
9.6 ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่ บริ ษทั สานักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์
เนชัน่ แนล จากัด ในรอบบัญชี 2560 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้


บริ ษทั อาดามัส อินคอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

จานวน

800,000.00

บาท



บริ ษทั สิ ทธารมย์ ดีเวลลอปเมนท์ จากัด

จานวน

1,100,000.00

บาท

รวม

จานวน

1,900,000.00

บาท

(2) ค่าบริ การอื่น (non-audit fee)
- ไม่มี –
9.7 การปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ใี นเรื่ องอื่น ๆ
(1) จรรยาบรรณต่ อผู้มสี ่ วนได้ เสี ย
(1.1) จรรยาบรรณต่อลูกค้าในการดาเนิ นธุรกิจ บริ ษทั ฯ มุ่งให้เกิดความพึงพอใจของลูกค้าสู งสุ ด การสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกบั ลูกค้ามีส่วนช่วยให้บริ ษทั ฯ ประสบความสาเร็ จ บริ ษทั จึ งกาหนดให้พนักงาน
ปฏิบตั ิ ดังนี้


ปฏิบตั ิต่อลูกค้าอย่างเสมอภาคและเป็ นธรรม และตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของการไค้รับผลตอบแทนที่
เป็ นธรรมทั้งสองฝ่ าย



ให้คาแนะนาเกี่ยวกับวิธีการเลือกซื้ อสิ นค้าของบริ ษทั ฯ อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อให้ลูกค้าเกิด
ความพอใจสู งสุ ด



ให้ขอ้ มูลที่ ถูกต้องและเพียงพอแก่ลูกค้า เพื่อให้ทราบระยะเวลา เงื่อนไข สิ ทธิ และข้อผูกพัน
โดยไม่ กล่าวเกิ นความเป็ นจริ งอันเป็ นเหตุ ให้ลูกค้าเข้าใจผิด เกี่ ยวกับ คุ ณ ภาพ ปริ มาณ หรื อ
เงื่อนไขใด ๆ



ติ ด ต่ อ ลู ก ค้าด้ว ยความสุ ภ าพ และตอบสนองความต้อ งการของลู ก ค้า อย่างรวดเร็ ว และมี
ประสิ ทธิภาพ



ส่ งมอบสิ นค้าและบริ การที่มีคุณภาพในราคาที่เป็ นธรรม



รักษาความลับของลูกค้าและไม่นาไปใช้เพื่อประโยชน์ของตน หรื อผูท้ ี่เกี่ยว ข้องโดยมิชอบ
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ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความรวดเร็ วและจัดให้มีระบบและช่องทางให้ลูกค้า
ร้องเรี ยนเกี่ยวกับคุณภาพของสิ นค้าและบริ การได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

(1.2) จรรยาบรรณต่ อ ผู ้ถื อ หุ ้ น บริ ษ ัท ฯ มี ค วามมุ่ ง มั่น ที่ จ ะเพิ่ ม มู ล ค่ า ของกิ จ การในระยะ เพื่ อ สร้ า ง
ผลตอบแทนที่ ดีให้กบั ผูถ้ ื อหุ ้นอย่างต่อเนื่ อง โดยยึดหลักการดาเนิ นธุ รกิ จอย่างซื่ อสัตย์สุจริ ตและ
ปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ น้ ทุกรายอย่างเสมอภาค โดยมีขอ้ ปฏิบตั ิดงั นี้


ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่ อสัตย์สุจริ ต ตัดสิ นใจดาเนินการต่าง ๆ ด้วยความบริ สุทธิ์ โปร่ งใส และ
เป็ นประโยชน์แก่บริ ษทั และผูถ้ ือหุ ้น บริ หารกิจการของบริ ษทั ให้มีความเจริ ญก้าวหน้า มัน่ คง
และก่อให้เกิด ผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผถู ้ ือหุ น้



ปฏิ บ ัติห น้าที่ โดยการใช้ค วามรู ้ ค วามสามารถ และทักษะการบริ ห ารจัดการอย่างเต็ม ความ
สามารถ เพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ และบริ ษทั



จัดการดูแลป้องกันมิให้สินทรัพย์ใด ๆ ของบริ ษทั เสื่ อมค่าผิดปกติหรื อสู ญหาย



รายงานสถานะและผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั อย่างครบถ้วนถูกต้อง ตามความเป็ นจริ งต่อ
คณะกรรมการและผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั



ไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเองหรื อผูอ้ ื่นจากการปฏิบตั ิหน้าที่การงาน



ไม่ เปิ ดเผยความลับของบริ ษทั และไม่ นาข้อมู ลความลับของบริ ษทั ไปใช้เพื่อประโยชน์ของ
ตนเอง หรื อบุคคลอื่น โดยมิได้รับอนุญาตจากบริ ษทั



ไม่ดาเนิ นการใด ๆ ในลักษณะซึ่ งอาจก่อให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั โดย
มิได้แจ้งให้บริ ษทั ทราบ

(1.3) จรรยาบรรณต่อพนักงาน บริ ษทั ฯ ตระหนักถึงความสาคัญของพนักงานทุกระดับซึ่ งเป็ นทรัพยากร
บุคคลที่มีค่า และสาคัญยิ่ง บริ ษทั ฯ มีนโยบายการปฏิบตั ิต่อพนักงานทุกระดับ ด้วยความเสมอภาค
และเท่าเที ยมกัน ซึ่ งรวมถึงผลตอบแทน การเลื่อนตาแหน่ ง และการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่ อง
โดยมีขอ้ ปฏิบตั ิดงั นี้


ปฏิบตั ิต่อพนักงานทุกคนด้วยความเคารพในเกียรติและศักดิ์ศรี



คัด เลื อ กบุ ค คล เพื่ อ ท างานในต าแหน่ งต่ าง ๆ ด้วยความยุติ ธ รรม โดยค านึ งถึ งคุ ณ สมบัติ ที่
เหมาะสมสาหรับตาแหน่งงาน เช่น คุณวุฒิ ประสบการณ์ และ ข้อกาหนดอื่นที่จาเป็ นโดยไม่มี
ข้อจากัดเรื่ อง เพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา



กาหนดค่าตอบแทนที่เป็ นธรรมแก่พนักงาน



การเลื่ อ นต าแหน่ ง การโยกย้าย การให้ ร างวัล และการลงโทษพนัก งาน เป็ นไปด้วยความ
ยุติธรรม และตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของความรู ้ความสามารถ และความเหมาะสมเป็ นเกณฑ์



กาหนดและสื่ อสารแนวทางการปฏิบตั ิงานอย่างชัดเจน
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(1.4) จรรยาบรรณต่อคู่คา้ และ/หรื อเจ้าหนี้ บริ ษทั ฯ มี การกาหนดนโยบายการคัดเลื อกคู่คา้ และ/หรื อ
เจ้าหนี้ ตลอดจนการจัดหา สิ นค้า โดยคานึ งถึงประโยชน์สูงสุ ดเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่เป็ นธรรม
ทั้งสองฝ่ าย โดยมีขอ้ ปฏิบตั ิดงั นี้


ปฏิ บตั ิ ต่อคู่คา้ และ/หรื อเจ้าหนี้ อย่างเสมอภาคเป็ นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับ
ผลตอบแทนที่เป็ นธรรมต่อทั้งสองฝ่ าย



มีการแข่งขันโดยมีปริ มาณข้อมูลเท่ากัน



มีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก ประเมินคู่คา้ และ/หรื อเจ้าหนี้ และการจัดทา รู ปแบบสัญญาตาม
ข้อตกลง



จัดให้มีระบบการจัดการและติดตาม เพื่อให้มนั่ ใจว่ามีการปฏิบตั ิตามเงื่อนไข ของสัญญาอย่าง
เคร่ งครัด และป้องกันการทุจริ ตประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอน



มุ่งที่จะพัฒนาและรักษาความสัมพันธ์กบั คู่คา้ และ/หรื อเจ้าหนี้อย่างยัง่ ยืน



ไม่เรี ยกหรื อไม่รับผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริ ตจากคู่คา้ และ/หรื อเจ้าหนี้

(1.5) จรรยาบรรณต่อคู่แข่ง บริ ษทั ฯ มีการกาหนดนโยบายที่จะปฏิบตั ิต่อคู่แข่งทางการค้าภายใต้กรอบแห่ ง
กฎหมายเกี่ ย วกับ หลัก ปฏิ บ ัติก ารแข่ งขัน ทางการค้า โดยไม่ ล ะเมิ ดความลับ หรื อ ล่ วงรู ้ ความลับ
ทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีการฉ้อฉล โดยมีขอ้ ปฏิบตั ิดงั นี้


ประพฤติปฏิบตั ิภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่ดี



ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็ นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริ ต หรื อไม่เหมาะสม



ไม่ทาลายชื่อเสี ยงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางร้าย

(1.6) จรรยาบรรณต่อสังคมและส่ วนรวม บริ ษทั ฯ ถือเป็ นส่ วนหนึ่ งของสังคมไทย จึงต้องมีหน้าที่ในการ
พัฒนา และสร้างประโยชน์คืนแก่ชุมชนและสังคมส่ วนรวม เพื่อให้บริ ษทั มีความเจริ ญเติบโตอย่าง
ยัง่ ยืนควบคู่ไปกับชุมชนและสังคม จึงมีขอ้ ปฏิบตั ิดงั นี้


สนับสนุ นทาความเข้าใจและสื่ อสารกับสังคมถึงการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ความรับผิดชอบ
ต่อชุมชนและสังคม โดยไม่ปกปิ ดข้อเท็จจริ งที่อาจเปิ ดเผยได้



เลื อกใช้ประโยชน์จากทรั พยากรเท่ าที่ จาเป็ น โดยก่อให้เกิ ดผลกระทบต่อความเสี ยหายของ
ชุมชนและสังคม ตลอดจนคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้นอ้ ยที่สุด



ปลูกฝังจิตสานึ กในเรื่ องความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมให้กบั ผูบ้ ริ หารและพนักงานอย่าง
สม่าเสมอ



จัดกิจกรรมเพื่อเป็ นการคืนกาไรแก่ชุมชนและสังคมอย่างสม่าเสมอ โดยกิจกรรมที่จดั ต้องเป็ น
กิจกรรมที่เหมาะสม สร้างประโยชน์ให้กบั ชุมชนและสังคมได้อย่างแท้จริ ง



ตรวจสอบข้อมูลผูร้ ับบริ จาค เพื่อให้แน่ใจว่าผูร้ ับบริ จาคได้นาเงินหรอทรัพย์สิน ที่บริ จาคไปใช้
เพื่อการกุศลอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์ อย่างแท้จริ ง
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(2) ข้ อพึงปฏิบัติ
(2.1) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์


จะต้องไม่กระทาการใด ๆ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์หรื อเบี ยดบังทรั พย์สินซึ่ งควรเป็ นของ
บริ ษทั ฯ หรื อควรเป็ นของลูกค้าของบริ ษทั



การกระทาที่เป็ นการขัดต่อผลประโยชน์อาจเกิดขึ้นได้จากความเกี่ยวข้องกันทางธุรกิจ ระหว่าง
บริ ษทั ฯ กับพนักงาน หรื อระหว่างบริ ษทั ฯ กับลูกค้า หรื อระหว่างพนักงานกับลูกค้าของบริ ษทั



บริ ษ ัท ฯ จะหลี กเลี่ ยงที่ จะมอบหมาย หน้าที่ ค วามรั บ ผิดชอบให้กับ พนักงาน ในกรณี ที่ อาจ
นาไปสู่ สถานการณ์ที่จะก่อให้เกิดการขัดต่อผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ หรื อขัดต่อผลประโยชน์
ของลูกค้าของบริ ษทั



หากตาแหน่ งหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงาน มีผลในอันที่จะเอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเอง
หรื อครอบครัว หรื อญาติพี่นอ้ ง หรื อบุคคลที่รู้จกั พนักงานจะต้องไม่ใช้อานาจหน้าที่ของตนใน
การดาเนินการใด ๆ และจะต้องแจ้งผูบ้ งั คับบัญชาตามฝ่ ายงานได้ทราบทันที



บริ ษทั ฯ และพนักงานควรที่ จะแจ้งให้ลูกค้าได้รับทราบด้วยหากมี กรณี ที่จะเป็ นการขัดต่อผล
ประโยชน์ระหว่างบริ ษทั ฯ กับลูกค้า หรื อระหว่างพนักงานกับลูกค้า



พนักงานจะต้องไม่ เข้าร่ วม หรื อรั บ ตาแหน่ งใด ๆ ในองค์กรอื่ นรวมทั่งการรั บ ตาแหน่ งเป็ น
กรรมการ ที่ ป รึ ก ษา ตัวแทน หรื อ การรั บ จ้างท างานในกิ จ การอื่ น ที่ จ ะก่ อ ให้ เกิ ด การขัด ต่ อ
ผลประโยชน์ของบริ ษทั



ลักษณะงานใดก็ตามที่อาจก่อให้เกิดการขัดต่อผลประโยชน์ ควรจัดให้แบ่งแยกหน้าที่งานออก
จากกัน

(2.2) การรักษาทรัพย์สินและผลประโยชน์ของบริ ษทั


พนักงานมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลทรัพย์สินของบริ ษทั มิให้เสื่ อมเสี ย สู ญหาย
และใช้ท รั พ ย์สิ น อย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ให้ เกิ ด ประโยชน์ ต่ อ บริ ษ ัท อย่างเต็ ม ที่ และไม่ น า
ทรัพย์สินของบริ ษทั ไปใช้ เพี่อประโยชน์ของตนเองและผูอ้ ื่น



ทรั พ ย์สิ นตัง กล่ า วหมายถึ ง ทรั พ ย์สิ นทั้ ง ที่ มี ต ัว ตน และไม่ มี ต ัว ตน เช่ น สั ง หาริ ม ทรั พ ย์
อสั งหาริ มทรั พย์ เทคโนโลยี ความรู ้ ท างวิชาการ เอกสารสิ ท ธิ สิ ท ธิ บ ัตร ลิ ขสิ ทธิ์ ตลอดจน
ข้อมูลที่เป็ น ความลับที่ไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณชน ได้แก่ แผนธุ รกิจ ประมาณการทางการเงิน
ข้อมูลด้านการทรัพยากรบุคคล



พนักงานทุกคน พึงหลีกเลี่ยงการเปิ ดเผยหรื อการใช้ประโยชน์ จากข้อมูลที่ เป็ นความลับอย่าง
เด็ดขาด
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(2.3) การให้หรื อรับของขวัญ หรื อการบันเทิง


พนักงานย่อมไม่เรี ยก รับ หรื อยินยอมที่จะรับเงิน สิ่ งของ หรื อประโยชน์อื่นใดจากผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
ทางธุรกิจกับบริ ษทั



พนักงานอาจรับหรื อให้ของขวัญได้ตามประเพณี นิยม โดยการรับของขวัญนั้นจะต้องไม่ส่งผล
ต่อการตัดสิ นใจเชิงธุรกิจใด ๆ ของผูร้ ับ



ของขวัญที่ได้รับควรเป็ นสิ่ งที่มูลค่าไม่มากนักและไม่ควรเป็ นเงินสดหรื อเทียบเท่าเงินสด



หากพนักงานได้รับของขวัญในโอกาสตามประเพณี นิยมที่มูลค่าเกินปกติวิสัยจากผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
ทางธุรกิจกับบริ ษทั ให้รายงานผูบ้ งั คับบัญชาตามลาดับชั้น



การให้ห รื อรั บ ของขวัญ อาจกระท าได้ หากท าด้วยความโปร่ งใส หรื อท าในที่ เปิ ดเผย หรื อ
สามารถเปิ ดเผยได้

(2.4) การรักษาความลับ


บริ ษ ัทและพนักงานของบริ ษ ัทมี ห น้าที่ ที่จะต้องรั กษาความลั บ ของลูกค้า รวมถึ งการรั กษา
ความลับเกี่ยวกับการทารายการต่าง ๆ ของลูกค้ากับบริ ษทั ฯ



หากพนักงานได้รับคาสั่ง หรื อคาร้องขอให้แจ้งข้อมูลที่เป็ นความลับของลูกค้า พนักงานจะต้อง
ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดที่บริ ษทั ได้วางไว้ และรายงานให้ผูบ้ งั คับบัญชาทราบ และจะต้องได้รับ
อนุมตั ิจากผูบ้ งั คับบัญชาระดับผูอ้ านวยการฝ่ ายขึ้นไป



หน้าที่ในการรักษาความลับของข้อมูลดังกล่าว จะต้องยังคงอยูต่ ่อไป แม้วา่ ผูน้ ้ นั จะพ้นจากการ
เป็ นพนักงานของบริ ษทั ฯ ไปแล้วก็ตาม

(2.5) การใช้ขอ้ มูลในทางที่ผดิ


พนั ก งานจะต้อ งไม่ น าข้อ มู ล ที่ ไ ด้รั บ ไปใช้ หรื อ ท าส าเนา หรื อ น าข้อ มู ล ที่ ไ ด้รั บ จากการ
ปฏิบตั ิงาน ไปใช้เพื่อประโยชน์โดยตรง หรื อโดยอ้อมแก่ตนเอง หรื อแก่บุคคลอื่นใด โดยไม่ได้
รับอนุญาต



พนักงานที่ มีหน้าที่ ควบคุ มดูแลรั กษาข้อมู ลที่ เป็ นความลับของบริ ษทั ฯจะต้องไม่กระทาการ
ดังต่อไปนี้ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้กบั ตนเอง สมาชิ กในครอบครัว (คู่สมรส บิดา-มารดา
บุตร ญาติพี่นอ้ ง) หรื อบุคคลอื่น



ซักนาให้มีการดาเนิ นการในทางมิชอบที่ มีผลต่อการทาข้อตกลงกับลูกค้าหรื อบุคคลภายนอก
อื่น



เผยแพร่ ขอ้ มูลให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง
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(2.6) ความครบถ้วน ถูกต้องของการบันทึกข้อมูลลูกค้า


พนักงานจะต้องปฏิ บตั ิ ตามระเบี ยบวิธีปฏิ บตั ิ งานของบริ ษทั ในการบันทึ กข้อมู ลต่าง ๆ ของ
ลูกค้าให้มีความครบถ้วนสมบู รณ์ถูกต้องและมี การเก็บรักษาที่ ดีตามระยะเวลาที่ กาหนด การ
บันทึกข้อมูลหมายความ รวมถึง



-

สัญญาต่าง ๆ สมุดจดบันทึก, เอกสารต้นฉบับ, สลิป, เอกสารแสดงรายการทางบัญชี

-

เทปคอมพิวเตอร์ , แผ่นดิสเก็ต

-

โปรแกรม / ระบบงานคอมพิวเตอร์

-

รายงานที่พิมพ์จากเครื่ องคอมพิวเตอร์

พนักงานจะต้องไม่กระทาหรื ออนุ ญาตให้ผใู ้ ดกระทาการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลให้เป็ นเท็จ
ลบทิ้ง หรื อตัดข้อความ เพื่อทาให้ขอ้ มูลไม่ตรงกับความเป็ นจริ ง หรื อเบี่ยงเบนทาให้ขอ้ มูลไม่
ชัดเจน หรื อปกปิ ด ข้อเท็จจริ งของข้อมูลนั้น ๆ

(2.7) การใช้ตาแหน่งหน้าที่ในทางที่ผดิ


พนักงานจะต้องไม่ใช้ตาแหน่ งหน้าที่ ในทางที่ ผิด โดยการนาข้อมู ลภายในของบริ ษทั ฯ หรื อ
ข้อมูลของลูกค้า เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้กบั ตนเอง หรื อบุคคลอื่นใด



พนักงานจะต้องไม่แสวงหาผลประโยชน์จากตาแหน่งงาน โดยการกระทา ดังต่อไปนี้
-

เรี ยกร้อง หรื อรับผลประโยชน์จากลูกค้า คู่สัญญา นายหน้า หรื อ ผูใ้ ห้บริ การต่าง ๆ เพื่อ
เป็ นการตอบแทนการทางานในหน้าที่ของตน

-

เรี ย กร้ อ ง หรื อ รั บ ผลประโยชน์ จ ากลู ก ค้าโดยการตอบแทนด้ว ยการให้ ลู ก ค้าได้รั บ
ผลประโยชน์ เป็ นกรณี พิเศษ ซึ่ งเป็ นการผิดเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯกาหนด



พนักงานจะต้องแจ้งให้ลูกค้า คู่สัญญาและนายหน้า ได้ทราบอย่างชัดเจนว่า มิให้มอบของขวัญ
ผลประโยชน์ หรื อบริ การใด ๆ เป็ นพิเศษให้แก่พนักงาน



พนักงานจะต้องไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่งานในทางที่ผิด โดยกระทาดังนี้
-

เพื่อเรี ยกร้ องตาแหน่ งใด ๆ ในบริ ษทั ฯของลูกค้า ยกเว้นการที่ พนักงานผูน้ ้ ันได้รับการ
แต่งตั้งจากบริ ษทั ฯ ให้ไปดารงตาแหน่งในบริ ษทั ฯ ของลูกค้าเพื่อเป็ นตัวแทนในการดูแล
ผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ

-

กูย้ มื เงินจากลูกค้า หรื อ การเป็ นหนี้บุญคุณที่ตอ้ งมีการตอบแทนให้แก่ลูกค้า

(2.8) การรับรู ้ขอ้ มูลภายในเกี่ยวกับการลงทุน


การนาข้อมูลภายในเกี่ยวกับการลงทุน อันยังไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณชนไปหาประโยชน์ ถือ
เป็ นการกระทาผิดตามกฎหมาย ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์



บริ ษทั ฯ และพนักงานจะต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบี ยบปฏิบตั ิต่าง ๆ อันเกี่ยวกับการนา
ข้อมูลภายในบริ ษทั ฯ มาใช้อย่างเคร่ งครัด
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พนักงานจะต้องไม่ทาการซื้ อขายหุ ้นของบริ ษทั ฯ ในขณะที่ครอบครองข้อมูลภายในที่ยงั ไม่มี
การประกาศเป็ นทางการสู่ สาธารณชนทัว่ ไป

(2.9) ระบบการควบคุมตรวจสอบภายในและการรายงานทางการเงิน


ฝ่ ายจัด การของบริ ษ ัท มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ การจัด ท ารายงานทางการเงิ น ที่ มี ค วามถู ก ต้อ ง
ครบถ้วน ทันเวลา ทั้งงบรายปี และรายไตรมาส ซึ่ งจัดทาตามมาตรฐานการบัญชีที่เป็ นที่ยอมรับ



จัดให้มีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในที่ มีประสิ ทธิ ภาพเพื่อให้มนั่ ใจได้ว่าบริ ษทั ได้
ปฏิ บัติตามมาตรฐานและกฎหมายต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้อ งภายใต้การตรวจลอบของผูต้ รวจสอบ
ภายในและการสอบทานของกรรมการตรวจสอบ

(2.10) การปฏิบตั ิตนของพนังงานและการปฏิบตั ิต่อพนังงานอื่น


พึงปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความมุ่งมัน่ ซื่ อตรง และโปร่ งใส



พึงงดเว้นการให้ของขวัญแก่ผบู ้ งั คับบัญชา หรื อรับของขวัญจากผูใ้ ต้บงั คับบัญชา



เคารพในสิ ทธิ ของพนักงานอื่น รวมทั้งฝ่ ายจัดการ



ผูบ้ งั คับบัญชาพึงปฏิบตั ิตนให้เป็ นที่เคารพนับถือของพนักงาน และพนักงานไม่พึงกระทาการ
ใด ๆ อันเป็ นการไม่เคารพนับถือผูบ้ งั คับบัญชา



พึงเป็ นผูม้ ีวินยั และประพฤติตนตามระเบียบขององค์กร และประเพณี อนั ดีงาม ไม่วา่ จะระบุไว้
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรหรื อไม่กต็ าม



ร่ วมสร้างและรักษาบรรยากาศแห่ งความสามัคคี ความเป็ นน้ าหนึ่ งใจเดียวกันในหมู่พนักงาน
พึงหลีกเลี่ยงการกระทาใด ๆ อันอาจกระทบต่อชื่ อเสี ยงและภาพลักษณ์ ของบริ ษทั หรื อเป็ น
ปั ญหาแก่บริ ษทั ในภายหลังได้

(2.11) การป้องกันการกระทาผิดกฎหมาย


บริ ษทั ฯ และพนักงาน จะต้องมีการป้ องกันมิให้เข้าไปมีส่วนร่ วม หรื อมีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
กระทาใด ๆ ในทางมิชอบอันจะทาให้เกิดการเสื่ อมเสี ยต่อการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ โดยรวม



บริ ษทั ฯ จะต้องมีมาตรการที่เหมาะสม เพื่อให้มนั่ ใจได้วา่ การขายสิ นค้าและการให้บริ การต่าง
ๆ จะไม่ถูกนาไปใช้เพื่อเป็ นการสนับสนุนการก่อคดี หรื อการกระทาที่ผดิ กฎหมาย



ในการขายสิ นค้าหรื อให้บริ การลูกค้า พนักงานจะต้องปฏิบตั ิตามขั้นตอนระเบียบวิธีปฏิบตั ิงาน
โดยเคร่ งครั ด โดยต้อ งระบุ ถึ งขั้น ตอนการตรวจสอบหลัก ฐานทางเอกสารการประเมิ น ถึ ง
ความสามารถทางการค้า ความซื่ อสัตย์สุจริ ต และความน่าเชื่อถือของลูกค้าที่มาซื้ อสิ นค้า หรื อ
ใช้บริ การ หรื อมาทาธุรกิจกับบริ ษทั ฯ



หากสงสัยว่าผูม้ าติดต่อขอซื้ อสิ นค้าหรื อใช้บริ การ หรื อติดต่อทาธุ รกิ จกับบริ ษทั ฯ อาจมีส่วน
เกี่ ยวข้องกับการกระทาความผิดกฎหมาย บริ ษทั ฯ ต้องปฏิ เสธการขายสิ นค้าหรื อให้บริ การ
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หรื อทาธุ รกิจกับบุคคลนั้น บริ ษทั ฯ จะต้องให้ความร่ วมมือกับเจ้าหน้าที่ทางกฎหมาย โดยให้อยู่
ภายในขอบเขตที่ได้รับอนุญาต ตามข้อสัญญาและข้อผูกพันที่บริ ษทั ฯ มีกบั ลูกค้า
(2.12) ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่ งแวดล้อม


ปฏิบตั ิตามกฎหมาย และข้อบังคับต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องในด้านความปลอดภัย อาชี วอนามัย และ
สิ่ งแวดล้อม



ดู แลรั กษาสภาพแวดล้อมในการทางาน ให้มีความปลอดภัยต่อชี วิต ทรั พย์สินของพนักงาน
และบริ ษทั ฯ



ควบคุมและป้ องกันความสู ญหาย หรื อสู ญเสี ยที่อาจจะเกิดขึ้นอันเนื่ องมาจากอุบตั ิเหตุ อัคคีภยั
การบาดเจ็บ หรื อเจ็บป่ วยจากการทางาน ทรัพย์สินสู ญหาย หรื อเสี ยหาย การปฏิบตั ิงานไม่ถูก
วิธี และความผิดพลาดต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น

(3) การติดตามดูแล
บริ ษทั ฯ กาหนดให้เป็ นหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุก
คนที่จะรับทราบ ทาความเข้าใจ และปฏิ บตั ิตามนโยบาย และข้อปฏิ บตั ิตามที่ กาหนดไว้ในจรรยาบรรณ
ธุ รกิจนี้ อย่างเคร่ งครัด มิใช่การปฏิ บตั ิตามความสมัครใจ และไม่สามารถอ้างได้ว่าไม่ทราบแนวปฏิ บตั ิที่
กาหนดขึ้นนี้ ซึ่ งในข้อบังคับดังกล่าวมีการกาหนด บทลงโทษหากมีการฝ่ าฝื นข้อบังคับด้วย และบริ ษทั ฯ
จะจัดอบรมรวมถึงจะมีการติดตาม ผลการปฏิบตั ิตามแนวทางดังกล่าวอย่างสม่าเสมอ ผูบ้ ริ หารทุกระดับใน
องค์กรจะต้องดูแลรับผิดชอบและถือเป็ นเรื่ องสาคัญที่จะดาเนิ นการให้พนักงานภายใต้สายบังคับบัญชา
ของตนทราบ เข้าใจ และปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณธุรกิจอย่างจริ งจัง
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10. ความรับผิดชอบต่ อสั งคม ชุ มชน และสิ่ งแวดล้ อม
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยตระหนักถึงความสาคัญของการดาเนิ นธุ รกิจให้เติบโตอย่างยัง่ ยืนภายใต้ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม และสิ่ งแวดล้อม โดยมีคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูก้ าหนดนโยบายหลักในด้านการดาเนิ นธุรกิจควบคู่กบั การ
สนับ สนุ น แนวนโยบายการมี ส่ วนร่ วมดู แ ลสั งคม และสิ่ งแวดล้อ มอย่างเป็ นรู ป ธรรม ในปี 2561 บริ ษ ัท จะจัดตั้ง
คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่ งแวดล้อม (คณะกรรมการ CSR) เพื่อทาหน้าที่ในการกากับดูแล
การดาเนินงาน และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่ งแวดล้อม ให้มีความต่อเนื่อง
และเป็ นไปตามนโยบายของบริ ษทั โดยได้มีการรายงานความก้าวหน้าของการดาเนิ นการต่อคณะกรรมการบริ ษทั
อย่างสม่าเสมอ
บริ ษทั มีแผนงานในการปฏิบตั ิ และดาเนินธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่ งแวดล้อม ดังรายละเอียดต่อไปนี้
การประกอบธุรกิจด้ วยความเป็ นธรรม
บริ ษทั มุ่งเน้นการประกอบธุ รกิจที่เป็ นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรี ยบ และมีจรรยาบรรณ เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายตาม
วิสัยทัศน์ที่กาหนดไว้ โดยเคารพ และปฏิ บตั ิตามกฎหมาย ซึ่ งเป็ นพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมทั้งยึดถือ
หลักเกณฑ์แห่ งจารี ตทางการค้า ตลอดจนปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย อันประกอบด้วย ผูถ้ ือหุ น้ พนักงาน ลูกค้า คู่คา้
และ สังคม โดยคานึ งถึงความเสมอภาค เป็ นธรรมเท่าเทียม และเกิดประโยชน์ต่อทุกฝ่ าย ซึ่ งบริ ษทั ได้ยดึ หลักปฏิบตั ิที่
สาคัญ เช่น ปฏิบตั ิตามข้อตกลง และเงื่อนไขการค้าตามกรอบกติกา การแข่งขันที่ยอมรับกันโดยทัว่ ไป หลีกเลี่ยงการ
ดาเนิ นการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ละเว้นการเรี ยก รับ และไม่ใช้ผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริ ต
การค้า ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็ นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริ ต หรื อไม่เหมาะสม ไม่สนับสนุนการ
กระทาที่มีลกั ษณะเป็ นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผูอ้ ื่น เป็ นต้น
การต่ อต้ านทุจริตคอร์ รัปชั่น
บริ ษทั มีการบริ หารจัดการที่โปร่ งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยกาหนดโครงสร้างของบริ ษทั ที่เสริ มสร้างให้
มีการปฏิ บตั ิงานที่ สอดคล้องกับเป้ าหมาย และลักษณะการดาเนิ นธุ รกิจภายใต้กรอบของจริ ยธรรม มี การแบ่งหน้าที่
ความรับผิดชอบ กระบวนการทางาน สายการบังคับบัญชาที่ ชดั เจนในแต่ละหน่ วยงาน เพื่อให้มีการถ่วงดุลอานาจ
และมีความรัดกุมในการตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม พร้อมทั้งสนับสนุ นการปลูกจิตสานึ กที่ดีให้พนักงาน
ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่ อสัตย์ สุ จริ ต ถูกต้องตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้อง นอกจากนี้ บริ ษทั มีการ
กาหนดอ านาจการอนุ ม ัติ และวงเงิ น รวมทั้งระบบการรั บ -จ่ ายเงิ น ที่ ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้ เพื่ อ
ป้ องกัน และดูแลไม่ให้เกิดการทุจริ ต นอกจากนั้น บริ ษทั กาหนดให้มีหน่วยงานที่ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานภายในทุก
ด้าน เช่น ด้านการปฏิบตั ิงาน ด้านกฎเกณฑ์ และด้านการเงิน โดยขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเป็ นระบบ
ป้องกันในเรื่ องดังกล่าวด้วย
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ความรับผิดชอบต่ อสิ ทธิมนุษยชน
บริ ษทั มีแผนงานในอนาคตเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสิ ทธิ มนุ ษยชน และไม่สนับสนุ นการใช้แรงงานเด็กใน
ธุรกิจของบริ ษทั โดยบริ ษทั จะมีขอ้ กาหนดในข้อสัญญาเกี่ยวกับการห้ามการใช้แรงงานเด็กตามเกณฑ์ที่กาหนด โดยจะ
ระบุไว้ในสัญญาที่บริ ษทั ได้ทากับคู่คา้ ทุกราย ซึ่ งคาดว่าบริ ษทั จะได้รับการสนับสนุนในโครงการดังกล่าวด้วยดี
การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม
บริ ษทั สนับสนุ น และเคารพในการปกป้ องสิ ทธิ มนุ ษยชน โดยมี นโยบายการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ที่มุ่งเน้น
ด้านการจ้างแรงงานตามกฎหมายอย่างเป็ นธรรม อาทิ ต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก รวมทั้งไม่สนับสนุ นการบังคับใช้
แรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย เป็ นต้น ทั้งนี้ บริ ษทั ได้จดั ให้มีเงื่อนไขการจ้างงานที่เป็ นธรรม ตลอดจนบริ หารค่าจ้าง
ค่าตอบแทน และการปรับเลื่อนตาแหน่ งพนักงานอย่างยุติธรรมบนพื้นฐานระบบการประเมิ นผลการปฏิ บตั ิงานที่ มี
หลักเกณฑ์การวัดที่ชดั เจน รวมทั้งการจัดสวัสดิการที่เหมาะสมกับการดารงชีพของพนักงานนอกเหนื อจากสวัสดิการ
พื้นฐานที่กฎหมายกาหนด เพื่อให้พนักงานปฏิบตั ิงานกับบริ ษทั ด้วยความผาสุ ก โดยคานึ งถึงสภาวะทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ และสามารถแข่งขันกับตลาดแรงงานได้
ความรับผิดชอบต่ อผู้บริโภค
บริ ษทั มีนโยบายที่ชดั เจนในการแสดงความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริ โภค ในกรณี ที่เกิดความเดือดร้อนอันเนื่ องมาจาก
สิ นค้า หรื อการให้บริ การ โดยได้มีการจัดตั้งหน่วยงานที่ทาหน้าที่รับข้อร้องเรี ยน ดูแล และรับผิดชอบในการติดตาม
ในทุกกรณี ตลอดจนการจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบ และประเมินผลเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าว เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคมัน่ ใจได้
ว่าจะได้รับการปฏิ บตั ิที่ถูกต้อง และรวดเร็ วทั้งนี้ บริ ษทั จะไม่ละเลยในการเอาใจใส่ ในปั ญหาของลูกค้า แม้ว่าจะเลย
กาหนดระยะเวลารับประกันแล้วก็ตาม
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ ยง
11.1 ความเห็นของคณะกรรมการเกีย่ วกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท
คณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบได้กาหนดนโยบายระบบการควบคุ มภายในของบริ ษทั เพื่อให้
บริ ษ ัท มี ระบบควบคุ ม ภายในที่ เหมาะสม และเพี ยงพอในการดู แ ลการด าเนิ น งานให้ เป็ นไปตามเป้ าหมาย
วัตถุประสงค์ กฎหมาย ข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ สามารถป้ องกันทรัพย์สิน จากการทุจริ ต
เสี ยหาย รวมทั้งมี การจัดทาบัญชี รายงานที่ ถูกต้องน่ าเชื่ อถือประเมิ นระบบการควบคุมภายในโดยการซักถาม
ข้อมูลจากฝ่ ายบริ หารแล้วสรุ ปได้วา่ จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ในด้านต่าง ๆ 5 ส่ วน
คือ
(1) การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
1.

องค์กรแสดงถึงความยึดมัน่ ในคุณค่าของความซื่ อตรง (integrity) และจริ ยธรรม

2.

คณะกรรมการมีความเป็ นอิสระจากฝ่ ายบริ หาร และทาหน้าที่กากับดูแล (Oversight) และพัฒนาการ
ดาเนินการด้านการควบคุมภายใน

3.

ฝ่ ายบริ ห ารได้จัด ให้ มี โ ครงสร้ างสายการรายงาน การก าหนดอ านาจในการสั่ งการ และความ
รั บ ผิด ชอบที่ เหมาะสมเพื่ อ ให้ อ งค์ก รบรรลุ วตั ถุ ป ระสงค์ ภายใต้ก ารก ากับ ดู แ ล (oversight) ของ
คณะกรรมการ

4.

องค์กรแสดงถึงความมุ่งมัน่ ในการจูงใจ พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู ้ความสามารถ

5.

องค์กรกาหนดให้บุ ค ลากรมี ห น้าที่ และความรั บ ผิดชอบในการควบคุ ม ภายในเพื่ อให้บ รรลุ ตาม
วัตถุประสงค์ขององค์กร

(2) การประเมินความเสี่ ยง (Risk Assessment)
1.

องค์กรกาหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุ และประเมินความเสี่ ยงต่าง
ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร

2.

องค์กรระบุ และวิเคราะห์ ความเสี่ ยงทุ กประเภทที่ อาจกระทบต่อการบรรลุ วตั ถุป ระสงค์ไว้อย่าง
ครอบคลุมทัว่ ทั้งองค์กร

3.

องค์กรได้พิจารณาถึงโอกาสที่ จะเกิ ดการทุจริ ต ในการประเมิ นความเสี่ ยงที่ จะบรรลุวตั ถุประสงค์
ขององค์กร

4.

องค์กรสามารถระบุ และประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน

(3) การควบคุมการปฏิบตั ิงาน (Control Activities)
1.

องค์กรมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ ยงที่จะไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร ให้อยูใ่ นระดับที่
ยอมรับได้
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2.

องค์กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทัว่ ไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุนการบรรลุ
วัตถุประสงค์

3.

องค์กรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุ มผ่านทางนโยบาย ซึ่ งได้กาหนดสิ่ งที่ คาดหวังและขั้นตอนการ
ปฏิบตั ิเพื่อให้นโยบายที่กาหนดไว้น้ นั สามารถนาไปสู่ การปฏิบตั ิได้

(4) ระบบสารสนเทศและการสื่ อสารข้อมูล (Information & Communication)
1.

ข้อมูลขององค์กรที่มีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดาเนินไปได้ตามที่กาหนด
ไว้

2.

องค์กรสื่ อสารข้อมู ลภายในองค์กร ซึ่ งรวมถึ งวัตถุ ป ระสงค์และความรั บ ผิดชอบต่อ การควบคุ ม
ภายในที่จาเป็ นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดาเนินไปได้ตามที่วางไว้

3.

องค์กรได้สื่อสารกับหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน

(5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
1.

องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มนั่ ใจได้วา่ การควบคุมภายในยังดาเนิ นไป
อย่างครบถ้วนเหมาะสม

2.

องค์กรประเมินและสื่ อสารข้อบกพร่ องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่รับผิดชอบซึ่ ง
รวมถึงผูบ้ ริ หารระดับสู งและคณะกรรมการตามความเหมาะสม

คณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นรวมกันว่า บริ ษทั มีระบบการควบคุมภายในของ
บริ ษทั มี ความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริ ษทั ได้จดั ให้มีบุคลกรอย่างเพียงพอที่ จะดาเนิ นการตามระบบได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเรื่ องการติดตามควบคุมดูแลการดาเนินงานของบริ ษทั ย่อย
ให้ สามารถป้ องกันทรัพย์สินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจากการที่กรรมการหรื อผูบ้ ริ หารนาไปใช้โดยมิชอบหรื อ
โดยไม่มีอานาจ รวมถึงระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับเรื่ องการทาธุ รกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและ
บุคคลเกี่ยวโยง เช่น ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อย่างเพียงพอแล้ว
สาหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่น คณะกรรมการเห็นว่าบริ ษทั มีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้ว
11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบทีม่ ีความเห็นแตกต่ างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
- ไม่มี –
11.3 หัวหน้ างานตรวจสอบภายในและหัวหน้ างานกากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
(1) ชื่อผูด้ ารงตาแหน่ง
อยูร่ ะหว่างการสรรหา
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(2) การพิจารณาและอนุ มตั ิ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผูด้ ารงตาแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริ ษทั
จะต้องได้รับการอนุมตั ิแต่งตั้งจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั
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12. รายการระหว่ างกัน
(1) รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีผลประโยชน์ขดั แย้งในปี ที่ผา่ นมา
- ไม่มี –
(2) นโยบายและแนวโน้มการทารายการระหว่างกันในอนาคต
บริ ษทั อาจมีการทารายการระหว่างกันกับผูถ้ ือหุ น้ ใหญ่ของบริ ษทั ได้แก่


การซื้ ออสังหาริ มทรัพย์เพื่อนามาพัฒนาต่อ



การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ เพื่อให้เป็ นที่ต้ งั สานักงาน



การรับความช่วยเหลือทางการเงิน

ซึ่ งนโยบายการท ารายการระหว่ า งกัน ใด ๆ ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ นต่ อ ไป จะกระท าเสมื อ นกับ การท ารายการกับ
บุคคลภายนอก (arm’s length basis)
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ส่ วนที่ 3
ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
13. ข้ อมูลทางการเงินทีส่ าคัญ
13.1 สรุปรายงานการสอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินประจาปี 2558 ซึ่งตรวจสอบโดย นางสุวมิ ล กฤตยาเกียรณ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982
จาก บริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด ได้ให้ความเห็นต่องบการเงิน ปี 2558 แบบไม่มีเงื่อนไข
และไม่มีขอ้ สังเกตใด ๆ เป็ นพิเศษ
งบการเงินประจาปี 2559 ซึ่งตรวจสอบโดย นางสุวมิ ล กฤตยาเกียรณ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982
จาก บริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด ได้ให้ความเห็นต่องบการเงิน ปี 2559 แบบไม่มีเงื่อนไข
และไม่มีขอ้ สังเกตใด ๆ เป็ นพิเศษ
งบการเงิ นประจาปี 2560 ซึ่ งตรวจสอบโดย นางสุ วิมล กฤตยาเกี ยรณ์ ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลขทะเบี ยน
2982 จาก บริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด ได้ให้ความเห็นต่องบการเงิน ปี 2560 แบบไม่มี
เงื่อนไข และไม่มีขอ้ สังเกตใด ๆ เป็ นพิเศษ
13.2 ตารางสรุปงบการเงินรวม
หน่วย: ล้านบาท

ปี 2560

ปี 2559

ปี 2558

ฐานะทางการเงิน
สิ นทรัพย์รวม

242.74

446.85

9,478.13

หนี้สินรวม

215.03

298.33

10,483.27

27.71

148.51

(1,005.14)

36.36

1,207.09

0.13

164.95

30.26

82.25

กาไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้

(128.59)

1,176.83

(82.12)

กาไร (ขาดทุน) สุทธิ

(120.57)

1,153.65

(1,095.65)

(0.33)

3.117

(2.96)

ส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวม
ผลการดาเนินงาน
รายได้
รายจ่ายรวม

กาไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุน้ (บาท)
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บริษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
รายงานของผูส้ อบบัญชีและงบการเงิน
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษทั อาดามัส อินคอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการของบริ ษทั อาดามัส อิ นคอร์ ปอเรชั่น จากัด
(มหาชน) และบริ ษ ทั ย่อ ย (“กลุ่ มบริ ษ ัท”) และของเฉพาะบริ ษทั อาดามัส อิ น คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
(“บริ ษทั ”) ซึ่ งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วน
ของผู ้ ถื อหุ ้ น รวมและงบ แสดงการเ ปลี่ ยนแปลง ส่ วนของผู ้ ถื อหุ ้ น เฉพาะ กิ จการ แล ะงบกระแ ส
เงิ นสดรวมและงบกระแสเงิ นสดเฉพาะกิจการ สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดี ยวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวม
และเฉพาะกิจการ รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
ข้าพเจ้า เห็ นว่า งบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการข้า งต้นนี้ แ สดงฐานะการเงิ นรวมและฐานะการเงิ น
เฉพาะกิจการของบริ ษทั อาดามัส อินคอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และของเฉพาะบริ ษทั อาดามัส
อินคอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ผลการดาเนิ นงานรวม และผลการดาเนิ นงาน
เฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่
ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความ
รับผิดชอบของผูส้ อบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการในรายงานของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจากกลุ่มบริ ษทั ตามข้อกาหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพที่กาหนดโดยสภาวิชาชี พ
บัญชี ในส่ วนที่ เกี่ ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ และข้าพเจ้าได้ปฏิ บตั ิ ตาม
ความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่ งเป็ นไปตามข้อกาหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่ อว่าหลักฐานการสอบบัญชี ที่
ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
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ความไม่ แน่ นอนที่มีสาระสาคัญที่เกีย่ วข้ องกับการดาเนินงานต่ อเนื่อง
ตามที่ กล่ า วในหมายเหตุ ประกอบงบการเงิ นข้อ 2.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริ ษ ทั และบริ ษ ทั มี หนี้ สิ น
หมุนเวียนสู งกว่าสิ นทรัพย์หมุนเวียน ในงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการจานวน 87.15 ล้านบาท และ
170.37 ล้า นบาท ตามล าดับ และตามที่ ก ล่ า วไว้ใ นหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น ข้อ 1.2.2 เรื่ อ งการที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั มีมติให้ระงับโครงการที่จะพัฒนาในอนาคตของบริ ษทั ย่อย
ปั จจัยดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ามี ความไม่แน่ นอนที่ มีสาระสาคัญ ซึ่ งก่ อให้เกิ ดข้อสงสัยอย่างมี นัยสาคัญเกี่ ยวกับ
ความสามารถในการดาเนินงานต่อเนื่องของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ทั้งนี้ ความเห็นของข้าพเจ้าไม่ได้เปลี่ยนแปลงไป
เนื่องจากเรื่ องนี้
ข้ อมูลและเหตุการณ์ ที่เน้ น
การแก้ ไขข้ อผิดพลาดทางการบัญชี
ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 ซึ่ งได้อธิ บายถึ งการแก้ไขข้อผิดพลาดทางการบัญชี ของ
บริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ย่อยได้ปรับปรุ งย้อนหลังงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังนั้น บริ ษทั จึงได้ปรับปรุ ง
งบการเงินรวม ณ วันที่ 31ธันวาคม 2559 ที่นามาแสดงเปรี ยบเทียบ ทั้งนี้ ขา้ พเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข
ต่อกรณี น้ ีแต่อย่างใด
เรื่องอืน่
ข้าพเจ้าขอให้สงั เกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1.2.1 และ 6 บริ ษทั ประกอบธุ รกิจเป็ นโฮลดิ้งคอมปานี บริ ษทั
ได้จาหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดในบริ ษทั ย่อยในปี ก่อนๆ มีผลทาให้บริ ษทั มีสินทรัพย์เกือบทั้งหมดในรู ปเงินสดหรื อ
หลักทรัพย์ระยะสั้น (Cash Company) ดังนั้นบริ ษทั ต้องดาเนิ นการให้มีธุรกิจเพื่อให้มีคุณสมบัติที่จะจดทะเบียนกับ
ตลาดหลักทรัพย์ และการซื้ อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยใหม่ บริ ษทั ต้องยื่นคาขอต่อตลาดหลักทรัพย์เพื่อให้พิจารณารับ
หลักทรัพย์ใหม่ (Relisting)
ตามที่ กล่าวข้างต้น หากบริ ษทั ไม่ได้ดาเนิ นการแก้ไขหรื อปฏิ บตั ิ ให้เป็ นไปตามข้อกาหนดในการดาเนิ นการให้มี
ธุรกิจที่มีคุณสมบัติที่จะจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์อาจพิจารณาสั่งห้ามการซื้ อขายหลักทรัพย์
รวมถึงการไม่รับหลักทรัพย์ที่บริ ษทั จดทะเบียนออกให้กบั บริ ษทั อื่นเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนเพิ่มเติม และอาจสั่ง
เพิกถอนจากหลักทรัพย์จดทะเบียน ซึ่ งปั จจุบนั ตลาดหลักทรัพย์ได้สั่งห้ามการซื้ อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั รวมถึง
การไม่รับหลักทรัพย์ที่บริ ษทั จดทะเบียนออกให้กบั บริ ษทั อื่น
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เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบคือเรื่ องต่างๆ ที่มีนยั สาคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชี พของข้าพเจ้าในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาหรับงวดปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้นาเรื่ องเหล่านี้ มาพิจารณาใน
บริ บทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ทั้งนี้ขา้ พเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสาหรับเรื่ องเหล่านี้ นอกจากเรื่ องที่กล่าวไว้ในวรรคความไม่แน่นอน
ที่มีสาระสาคัญที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานต่อเนื่อง ข้าพเจ้าได้กาหนดเรื่ องที่จะกล่าวต่อไปนี้เป็ นเรื่ องสาคัญในการ
ตรวจสอบเพื่อสื่ อสารในรายงานของข้าพเจ้า
การด้ อยค่ าค่ าความนิยมและการด้ อยค่ าเงินลงทุนในบริ ษัทย่ อย
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1.2.2 , 12 และ 15 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั มีการบันทึก
การด้อยค่าค่าความนิ ยมในงบการเงินรวมจานวน 70.93 ล้านบาท และบันทึกการด้อยค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยใน
งบการเงินเฉพาะกิจการ จานวน 138.35 ล้านบาท ซึ่ งเป็ นจานวนเงินที่มีสาระสาคัญในงบการเงิน ในการพิจารณา
การด้อยค่าดังกล่าวต้องใช้ดุลยพินิจที่สาคัญของฝ่ ายบริ หารกับการคาดการณ์ผลการดาเนินงานในอนาคตของบริ ษทั
ย่อย และการกาหนดอัตราคิ ดลดและสมมติ ฐานที่ สาคัญซึ่ งทาให้เกิ ดความเสี่ ยงเกี่ ยวกับมูลค่าการด้อยค่าของค่ า
ความนิยมและเงินลงทุน
ข้าพเจ้าได้รับความเชื่อมัน่ เกี่ยวกับการด้อยค่าค่าความนิยมและการด้อยค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยโดย
1) การด้อยค่าของค่าความนิยม
ข้าพเจ้าได้ประเมิน แผนการบริ หารของบริ ษทั ย่อยซึ่ งมีมติ ให้ระงับโครงการอสังหาริ มทรัพย์ที่จะพัฒนาใน
อนาคต ซึ่ งการพิจารณาของฝ่ ายบริ หารเห็นว่าค่าความนิยมเกิดการด้อยค่าทั้งจานวน ข้าพเจ้าได้พิจารณาเหตุผล
และสนับสนุนการประเมินดังกล่าว
การกาหนดหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดและแบบจาลองทางการเงินที่ฝ่ายบริ หารของบริ ษทั เลือกใช้และ
ทาความเข้าใจกระบวนการพิจารณาของฝ่ ายบริ หารว่าสอดคล้องตามสภาพการใช้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์และ
ข้าพเจ้าได้ทดสอบสมมติฐานที่สาคัญที่ใช้ในการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคต
2) การด้อยค่าของเงินลงทุน
ข้าพเจ้าได้ประเมินผลงานของผูเ้ ชี่ ยวชาญที่เป็ นที่ ปรึ กษาทางการเงินอิสระในการประเมินมูลค่าเงิ นลงทุนการ
จัดทาประมาณการผลการดาเนิ นงานในอนาคตของบริ ษทั ย่อยและแบบจาลองทางการเงิ นว่าสอดคล้องตาม
ลักษณะการดาเนินงานของบริ ษทั ย่อย นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้ทาความเข้าใจและประเมินเรื่ องดังต่อไปนี้
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 ข้อสมมติ ที่ใช้ในการจัดทาแผนและคาดการณ์กระแสเงินสด โดยการทาความเข้าใจในกระบวนการที่ทา
ให้ได้มาซึ่ งตัวเลขดังกล่าว เปรี ยบเทียบข้อสมมติดงั กล่าวกับแหล่งข้อมูลภายนอกและภายในของบริ ษทั ฯ
และเปรี ยบเทียบประมาณการกระแสเงินสดในอดีตกับผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้นจริ ง
 ประเมินความเป็ นอิสระและความรู ้ความสามารถของที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระ
 ประเมินข้อสมมติฐานที่สาคัญ อัตราคิ ดลด และวิธีการที่ ที่ปรึ กษาทางการเงิ นใช้ในการคานวณหามู ลค่า
ยุติธรรมและมูลค่าจากการใช้ทรัพย์สิน
 ทดสอบการคานวณมูลค่ามูลค่ายุติธรรมและมูลค่าจากใช้สินทรัพย์ตามแบบจาลองทางการเงิน
ข้าพเจ้าได้พิจารณาขอบเขตและความเป็ นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติ ที่สาคัญที่ อาจเกิ ดขึ้ น (ทั้งข้อ
สมมติเดี่ยวและข้อสมมติโดยรวมที่จาเป็ น) โดยเฉพาะอัตราการเติบโตที่ใช้ในการคาดการณ์กระแสเงินสดโดยการ
เปรี ยบเที ยบกับภาคเศรษฐกิ จและอุตสาหกรรม นอกจากนี้ ได้สอบทานการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ ยวกับการประเมินการ
ด้อยค่าของค่าความนิยมและเงินลงทุนในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้ อมูลอืน่
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่ งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจาปี ของกลุ่มบริ ษทั (แต่ไม่รวมถึง
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้ อบบัญชี ที่อยู่ในรายงานนั้น) ข้าพเจ้าคาดว่าจะได้รับ
รายงานประจาปี ภายหลังวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีน้ ี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้
ความเชื่อมัน่ ต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่ องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่าน
และพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่ มีสาระสาคัญกับงบการเงินหรื อกับความรู ้ที่ได้รับจากการตรวจสอบ
ของข้าพเจ้า หรื อปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจาปี ของกลุ่มบริ ษทั หากข้าพเจ้าสรุ ปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอัน
เป็ นสาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวกับผูม้ ีหน้าที่ ในการกากับดูแล เพื่อให้ดาเนิ นการแก้ไขข้อมูลที่
แสดงขัดต่อข้อเท็จจริ ง
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มหี น้ าที่ในการกากับดูแลต่ องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่ รับผิดชอบในการจัดทาและการนาเสนองบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการเหล่านี้ โดย
ถูกต้อ งตามที่ ค วร ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นและรั บผิด ชอบเกี่ ย วกับ การควบคุ มภายในที่ ผูบ้ ริ หาร
พิจารณาว่าจาเป็ นเพื่อให้สามารถจัดทางบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการที่ ปราศจากการแสดงข้อมูลที่
ขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่ม
บริ ษทั และบริ ษทั ในการดาเนิ นงานต่อเนื่ อง เปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับการดาเนิ นงานต่อเนื่ องตามความเหมาะสม และ
การใช้เกณฑ์การบัญชี สาหรั บการดาเนิ นงานต่ อเนื่ องเว้นแต่ ผูบ้ ริ หารมี ความตั้งใจที่ จะเลิกกลุ่มบริ ษทั หรื อหยุด
ดาเนินงานหรื อไม่สามารถดาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผูม้ ี หน้าที่ ในการกากับดูแลมี หน้าที่ ในการสอดส่ องดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงิ นของกลุ่ม
บริ ษทั
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการ
ทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชี ซ่ ึ งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ดว้ ย ความเชื่ อมัน่ อย่าง
สมเหตุสมผลคือความเชื่อมัน่ ในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการ
สอบบัญ ชี จะสามารถตรวจพบข้อ มู ลที่ ข ัด ต่ อข้อเท็จ จริ งอันเป็ นสาระส าคัญที่ มีอ ยู่ไ ด้เ สมอไป ข้อมูลที่ ข ัด ต่ อ
ข้อเท็จจริ งอาจเกิ ดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสาคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่า
รายการที่ ขดั ต่ อข้อเท็จจริ งแต่ ละรายการหรื อทุ กรายการรวมกันจะมี ผลต่ อการตัด สิ นใจทางเศรษฐกิ จของผูใ้ ช้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขา้ พเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยง
ผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง
 ระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญในงบการเงิ นรวม
และงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ ไม่ว่าจะเกิ ดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิ บตั ิ งานตาม
วิธีการตรวจสอบเพื่ อตอบสนองต่ อความเสี่ ยงเหล่า นั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชี ที่เพี ยงพอและ
เหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอัน
เป็ นสาระสาคัญ ซึ่ งเป็ นผลมาจากการทุจริ ตจะสู งกว่าความเสี่ ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่ องจากการทุจริ ต
อาจเกี่ยวกับการสมรู ้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดง
ข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน
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 ทาความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบเพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิ ผลของการ
ควบคุมภายในของกลุ่มบริ ษทั
 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชี ที่ผบู ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง
บัญชี และการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่ งจัดทาโดยผูบ้ ริ หาร
 สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชี สาหรับการดาเนิ นงานต่อเนื่ องของผูบ้ ริ หาร และ
จากหลักฐานการสอบบัญชี ที่ได้รับ สรุ ปว่ามีความไม่แน่ นอนที่ มีสาระสาคัญที่ เกี่ ยวกับเหตุการณ์ หรื อ
สถานการณ์ที่อาจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนยั สาคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ฯใน
การดาเนินงานต่อเนื่องหรื อไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าว
ไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชี ของข้าพเจ้า โดยให้ขอ้ สังเกตถึงการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบ
การเงิ นเฉพาะกิ จการที่ เกี่ ยวข้อง หรื อถ้าการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะ
เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึ้ นอยู่กบั หลักฐานการสอบบัญชี ที่ได้รับจนถึงวันที่ ในรายงานของ
ผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริ ษทั และ
บริ ษทั ต้องหยุดการดาเนินงานต่อเนื่อง
 ประเมินการนาเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึง
การเปิ ดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรู ปแบบที่ทา
ให้มีการนาเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรื อไม่
 ได้รับ เอกสารหลักฐานการสอบบัญชี ที่ เหมาะสมอย่างเพี ยงพอ เกี่ ยวกับข้อมูลทางการเงิ นของกิ จการ
ภายในกลุ่ มหรื อกิ จกรรมทางธุ ร กิ จภายในกลุ่ มบริ ษ ทั เพื่ อแสดงความเห็ นต่ องบการเงิ นรวม ข้า พเจ้า
รับผิดชอบต่อการกาหนดแนวทางการควบคุมดูแล และการปฏิบตั ิ งานตรวจสอบกลุ่มบริ ษทั ข้าพเจ้าเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ ในการกากับดูแลในเรื่ องต่าง ๆ ที่ สาคัญ ซึ่ งรวมถึงขอบเขตและช่ วงเวลาของการ
ตรวจสอบตามที่ ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่ มีนัยสาคัญที่ พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ องที่ มีนัยสาคัญใน
ระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าพบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คารับรองแก่ผมู ้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับ
ความเป็ นอิ ส ระและได้สื่ อ สารกับผูม้ ี หน้า ที่ ใ นการกากับดู แ ลเกี่ ย วกับความสัมพันธ์ ท้ งั หมดตลอดจนเรื่ องอื่ น
ซึ่ งข้าพเจ้าเชื่ อว่ามีเหตุผลที่ บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่
ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้ องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
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จากเรื่ องที่สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ที่มีนยั สาคัญที่สุดในการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปั จจุบนั และกาหนดเป็ นเรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้
อธิ บายเรื่ องเหล่านี้ ไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับไม่ให้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกี่ ยวกับ
เรื่ องดังกล่าว หรื อในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวในรายงานของ
ข้าพเจ้าเพราะการกระทาดังกล่าวสามารถคาดการณ์ ได้อย่างสมเหตุ สมผลว่าจะมี ผลกระทบในทางลบมากกว่า
ผลประโยชน์ต่อส่ วนได้เสี ยสาธารณะจากการสื่ อสารดังกล่าว
บริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด
-สุวิมล กฤตยาเกียรณ์ (นางสุ วิมล กฤตยาเกียรณ์)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
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บริษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

งบการเงินรวม
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
รวมสิ นทรั พย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
อสังหาริ มทรัพย์รอการพัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ค่าความนิ ยม
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
ภาษีเงินได้รอเรี ยกคืน
เงินมัดจาและเงินประกัน
รวมสิ นทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

(หน่ วย:บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

หมายเหตุ

2560

2559
(ปรั บปรุ งใหม่ )

8
9
10

1,137,000.62
3,679,608.92
97,962,478.43
102,779,087.97

91,245,848.49
3,338,550.71
126,179,551.60
220,763,950.80

224,180.93
3,090,167.93
3,314,348.86

24,307,772.91
3,037,366.87
27,345,139.78

11
12
10
13
14
6, 15
16

7,447,486.15
119,720,000.00
9,757,422.18
2,314,670.13
491,869.32
225,890.00
139,957,337.78
242,736,425.75

7,378,751.20
136,107,000.00
9,956,334.14
70,931,402.18
1,453,055.00
8,961.35
247,940.00
226,083,443.87
446,847,394.67

231,657,849.33
1,653,897.54
2,303,538.11
67,318.20
139,840.00
235,822,443.18
239,136,792.04

370,005,000.00
1,422,370.79
1,434,309.46
8,961.35
139,840.00
373,010,481.60
400,355,621.38

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

งบการเงินรวม
หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ประมาณการหนี้ สินไม่หมุนเวียนสาหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนี้สินไม่ หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ ้นสามัญ 780,163,587 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
หุ ้นสามัญ 370,163,587 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุ ้นสามัญ
ขาดทุนสะสม
รวมส่ วนของผู้ถอื หุ้น
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

(หน่ วย:บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

หมายเหตุ

2560

2559
(ปรั บปรุ งใหม่ )

18
7

17,308,963.82
172,617,699.92
189,926,663.74

19,162,160.68
246,717,700.00
265,879,860.68

1,070,652.49
172,617,699.92
173,688,352.41

7
17

23,628,345.44

31,649,382.93

64,400,000.00
-

19

1,474,686.00
25,103,031.44
215,029,695.18

804,964.00
32,454,346.93
298,334,207.61

402,518.00
64,802,518.00
238,490,870.41

247,750.00
247,750.00
247,699,781.33

780,163,587.00

780,163,587.00

780,163,587.00

780,163,587.00

370,163,587.00
63,900,000.00
(406,356,856.43)
27,706,730.57
242,736,425.75

370,163,587.00
63,900,000.00
(285,550,399.94)
148,513,187.06
446,847,394.67

370,163,587.00
63,900,000.00
(433,417,665.37)
645,921.63
239,136,792.04

370,163,587.00
63,900,000.00
(281,407,746.95)
152,655,840.05
400,355,621.38

734,331.33
246,717,700.00
247,452,031.33

-

20

21

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
การดาเนินงานต่ อเนื่อง
รายได้
รายได้จากการขายบ้านและที่ดิน
รายได้อื่น
รายได้จากการบริ หารจัดการ
กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
กาไรจากการจาหน่ ายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ดอกเบี้ยรับ
อื่น ๆ
รวมรายได้ อื่น
รวมรายได้

2560

2559
(ปรั บปรุ งใหม่ )

(หน่ วย:บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

35,770,420.00

3,552,700.00

304,231.81
287,683.83
591,915.64
36,362,335.64

16,870,722.64
1,185,644,223.49
795,754.35
222,597.20
1,203,533,297.68
1,207,085,997.68

1,500,000.00
114,685.47
420,000.37
2,034,685.84
2,034,685.84

16,870,722.64
88,000,000.00
522,535.41
195,509.31
105,588,767.36
105,588,767.36

ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนขายบ้านและที่ดิน
ต้นทุนในการจัดจาหน่ าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
12
ขาดทุนจากการด้อยค่าค่าความนิ ยม
15
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
ขาดทุนจากการลดมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่ าใช้ จ่าย
กาไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
(ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้
17
กาไร(ขาดทุน) สาหรับปี จากการดาเนินงานต่ อเนื่อง

(30,636,285.14)
(6,538,073.45)
(25,772,193.30)
(70,931,402.18)
(14,687,640.55)
(16,387,000.00)
(164,952,594.62)
(128,590,258.98)
8,021,037.49
(120,569,221.49)

(3,558,700.00)
(1,256,354.88)
(25,328,680.24)
(112,406.09)
(30,256,141.21)
1,176,829,856.47
324,223.77
1,177,154,080.24

(14,944,660.38)
(138,347,150.67)
(847,008.21)
(154,138,819.26)
(152,104,133.42)
(152,104,133.42)

(21,822,216.53)
(114,041.09)
(21,936,257.62)
83,652,509.74
83,652,509.74

การดาเนินงานทีย่ กเลิก
ขาดทุนจากการดาเนิ นงานที่ยกเลิกสุ ทธิ จากภาษี
กาไร(ขาดทุน) สาหรับปี

(120,569,221.49)

(23,503,473.42)
1,153,650,606.82

(152,104,133.42)

83,652,509.74

(237,235.00)
(120,806,456.49)

1,153,650,606.82

94,215.00
(152,009,918.42)

83,652,509.74

6

6

กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืน่ สาหรับปี
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาไรหรื อขาดทุน
ภายหลัง
ผลกาไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์
พนักงานที่กาหนดไว้
กาไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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-

-

บริษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่ อ)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
การแบ่ งปั นกาไร(ขาดทุน)
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
การแบ่ งปั นกาไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
กาไร(ขาดทุน) ต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กาไร(ขาดทุน) จากการดาเนิ นงานต่อเนื่อง
กาไร(ขาดทุน) จากการดาเนิ นงานที่ยกเลิก
กาไร(ขาดทุน) สาหรับปี

(หน่ วย:บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

2560

2559
(ปรั บปรุ งใหม่ )

(120,569,221.49)
(120,569,221.49)

1,153,650,606.82
1,153,650,606.82

(152,104,133.42)
(152,104,133.42)

83,652,509.74
83,652,509.74

(120,806,456.49)
(120,806,456.49)

1,153,650,606.82
1,153,650,606.82

(152,009,918.42)
(152,009,918.42)

83,652,509.74
83,652,509.74

(0.326)
(0.326)

3.180
(0.063)
3.117

(0.411)
(0.411)

0.226
0.226

22

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
(หน่ วย:บาท)
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2559
กำไร(ขำดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสำหรับปี (ปรั บปรุ งใหม่ )
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560 (ก่ อนปรั บปรุ ง)
ผลสะสมจำกกำรแก้ไขข้อผิดพลำด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 (หลังปรับปรุ ง)
กำไร(ขำดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสำหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

4

4

ทุนที่ออก
และชำระแล้ว

ส่ วนเกิน
มูลค่ำหุ ้นสำมัญ

ขำดทุนสะสม

รวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น

370,163,587.00
370,163,587.00

63,900,000.00
63,900,000.00

(1,439,201,006.76)
1,153,650,606.82
(285,550,399.94)

(1,005,137,419.76)
1,153,650,606.82
148,513,187.06

370,163,587.00
370,163,587.00
370,163,587.00

63,900,000.00
63,900,000.00
63,900,000.00

(286,121,593.97)
571,194.03
(285,550,399.94)
(120,806,456.49)
(406,356,856.43)

147,941,993.03
571,194.03
148,513,187.06
(120,806,456.49)
27,706,730.57

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้
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บริษทั อาดามัส อินคอร์ ปอเรชั่ น จากัด (มหาชน)และบริษทั ย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถอื หุ้ น
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
(หน่ วย:บาท)
ทุนที่ออก
และชำระแล้ว

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส่วนเกิน
มูลค่ำหุ ้นสำมัญ
ขำดทุนสะสม

รวม
ส่วนของผูถ้ ือหุ ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2559
กำไร(ขำดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสำหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

370,163,587.00
370,163,587.00

63,900,000.00
63,900,000.00

(365,060,256.69)
83,652,509.74
(281,407,746.95)

69,003,330.31
83,652,509.74
152,655,840.05

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560
กำไร(ขำดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสำหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

370,163,587.00
370,163,587.00

63,900,000.00
63,900,000.00

(281,407,746.95)
(152,009,918.42)
(433,417,665.37)

152,655,840.05
(152,009,918.42)
645,921.63

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบกำรเงินนี้
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บริษทั อาดามัส อินคอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กำไร(ขำดทุน) ก่อนภำษีสำหรับปี
หัก ขำดทุนก่อนภำษีจำกกำรดำเนินงำนที่ยกเลิก
รายการปรั บกระทบกาไร(ขาดทุน)เป็ นเงินสดสุทธิ
ได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมดาเนินงาน
ค่ำเสื่ อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ำย
กำไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งจำกอัตรำแลกเปลี่ยน
กำไรจำกกำรขำยเงินลงทุนชัว่ ครำว
กำไรจำกกำรขำยเงินลงทุนเผื่อขำย
กำไรจำกกำรขำยเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ขำดทุนจำกกำรลดมูลค่ำสิ นค้ำคงเหลือ
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำที่ดินรอพัฒนำ
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำเงินลงทุน
ประมำณกำรหนี้ สินผลประโยชน์พนักงำน
ตัดจำหน่ำยภำษีเงินได้รอเรี ยกคืน
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่ำย
กาไร(ขาดทุน)จากการดาเนินงานก่ อนการเปลี่ยนแปลง
ในสิ นทรั พย์และหนี ส้ ิ นดาเนินงาน
สิ นทรั พย์ดาเนินงานลดลง(เพิ่มขึน้ )
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
ต้นทุนโครงกำรพัฒนำอสังหำริ มทรัพย์
อสังหำริ มทรัพย์รอกำรพัฒนำ
เงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำก่อสร้ำง
เงินมัดจำและเงินประกัน
หนีส้ ิ นดาเนินงานเพิ่มขึน้ (ลดลง)
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้หมุนเวียนอื่น
เงินสดรั บ(จ่ าย)จากการดาเนินงาน
รับดอกเบี้ย
จ่ำยดอกเบี้ย
จ่ำยภำษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมดาเนินงาน

6

2560

2559
(ปรั บปรุงใหม่ )

(หน่ วย:บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

(128,590,258.98)
-

1,176,829,856.47
(44,124,659.38)

(152,104,133.42)
-

83,652,509.74
-

1,518,223.23
14,687,640.55
16,387,000.00
70,931,402.18
432,487.00
(304,231.81)
-

7,180,019.51
(101,366,393.63)
(218.13)
(708,230.22)
(1,185,644,223.49)
297,023.43
93,551,689.79

814,711.00
138,347,150.67
248,983.00
(114,685.47)
847,008.21

312,342.12
(19,948,422.65)
(218.13)
(88,000,000.00)
150,776.00
546,221.89
114,041.09

(24,937,737.83)

(53,985,135.65)

(11,960,966.01)

(23,172,749.94)

(390,262.77)
13,529,432.62
22,050.00

40,018,462.62
89,751,754.69
(69,067,928.00)
19,440,450.46
303,330.00

(52,801.06)
-

6,158.53
275,680.00

(1,853,196.86)
(13,629,714.84)
302,412.59
(431,884.19)
(13,759,186.44)

226,239,566.62
252,700,500.74
(114,041.09)
(7,049,136.47)
245,537,323.18

(184,988.42)
(12,198,755.49)
114,685.47
(325,698.63)
(58,356.85)
(12,468,125.50)

(553,444.76)
(23,444,356.17)
(114,041.09)
(7,325.35)
(23,565,722.61)

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบกำรเงินนี้
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บริษทั อาดามัส อินคอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจำกกำรขำยเงินลงทุนชัว่ ครำว
เงินสดรับ(จ่ำย) จำกกำรขำยเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ำยซื้อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระผูกพัน (เพิ่มขึ้น)ลดลง
เงินสดจ่ำยเพื่อซื้ อเงินลงทุนเผื่อขำย
เงินสดรับจำกกำรขำยเงินลงทุนเผื่อขำย
เงินลงทุนระยะยำวในเงินฝำกประจำเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสดจ่ำยเพื่อซื้ อส่วนปรับปรุ งอำคำรเช่ำและอุปกรณ์
เงินสดจ่ำยเพื่อซื้ อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดรับจำกกำรขำยอุปกรณ์
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจำกเงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
เงินสดจ่ำยชำระคืนเงินกูย้ มื ระยะสั้นแก่สถำบันกำรเงิน
เงินสดรับจำกเงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกบุคคลเกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ำยชำระคืนเงินกูย้ มื ระยะสั้นแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดรับจำกเงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ำยชำระคืนเงินกูย้ มื ระยะสั้นแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดรับจำกเงินกูย้ มื ระยะยำวจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ำยชำระคืนเงินกูย้ มื ระยะยำวแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี

6
6

2560

2559
(ปรั บปรุงใหม่ )

(หน่ วย:บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

(68,734.95)
(1,132,289.93)
(1,059,970.00)
11,333.53
(2,249,661.35)

34,846,339.70
(19,117,429.82)
(326,987,038.14)
(16,075.85)
(214,000,000.00)
32,708,230.22
(1,482,459.48)
(1,499,284.00)
(495,547,717.37)

(880,739.93)
(1,046,060.00)
11,333.53
(1,915,466.40)

31,718.10
157,584,733.41
(370,005,000.00)
(1,285,037.88)
(1,499,284.00)
(215,172,870.37)

(74,100,000.08)
(74,100,000.08)
(90,108,847.87)
91,245,848.49
1,137,000.62

370,000,000.00
(370,000,000.00)
20,000,000.00
(20,000,000.00)
246,717,700.00
246,717,700.00
(3,292,694.19)
94,538,542.68
91,245,848.49

(74,100,000.08)
120,500,000.00
(56,100,000.00)
(9,700,000.08)
(24,083,591.98)
24,307,772.91
224,180.93

370,000,000.00
(370,000,000.00)
20,000,000.00
(20,000,000.00)
246,717,700.00
246,717,700.00
7,979,107.02
16,328,665.89
24,307,772.91

ข้ อมูลเพิม่ เติมประกอบงบกระแสเงินสด
รายการทีไ่ ม่ใช่ เงินสด
เงินจ่ำยคืนเงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

-

(710,415,266.59)

-

(710,415,266.59)

บริ ษทั ไม่ได้ชำระคืนเงินกูโ้ ดยตรงให้แก่เจ้ำหนี้เงินกูย้ มื แต่ให้บริ ษทั ผูซ้ ้ือเงินลงทุนจ่ำยเงินโดยกำรโอนเงินไปที่ต่ำงประเทศให้กบั เจ้ำหนี้ เงินกูย้ มื จำก
กิจกำรเกี่ยวข้องของบริ ษทั ตำมที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 7
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบกำรเงินนี้
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บริษทั อาดามัส อินคอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
1.

ข้ อมูลทั่วไป

1.1 ข้ อมูลทั่วไปของบริษทั
บริ ษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) จัดตั้งขึ้นและมีที่อยูต่ ามที่ได้จดทะเบียนไว้เลขที่
65/113 ชั้น 12 เอ อาคารช านาญเพ็ญชาติ ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุ งเทพมหานคร
บริ ษทั ได้จดทะเบียนเข้าเป็ นบริ ษทั ในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2546 โดย
หลักทรัพย์ทาการซื้ อขายในส่ วนของตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
บริ ษทั ดาเนินธุรกิจหลัก คือ เป็ นบริ ษทั โฮลดิ้งคอมปานีเพื่อลงทุนในธุรกิจต่างๆ
1.2

มติที่ประชุมและการดาเนินงานที่สาคัญ

1.2.1 วันที่ 25 กันยายน 2557 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 2/2557 มีมติ ดังนี้
1) อนุมตั ิให้จาหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดในบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วมและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
2) อนุมตั ิซ้ื อหุน้ สามัญของบริ ษทั กีธา พร็ อพเพอร์ต้ ีส์ จากัด (“บริ ษทั กีธา”) ในมูลค่าไม่เกิน 800 ล้านบาท
การที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ มีมติให้บริ ษทั จาหน่ายเงินลงทุนทั้งหมด ทาให้บริ ษทั มีสินทรัพย์เกือบทั้งหมด
ในรู ปเงิ นสดหรื อหลักทรั พย์ระยะสั้น (Cash Company) และที่ ประชุ มยังมีมติ ให้บริ ษทั เข้าซื้ อหุ ้นสามัญ
บริ ษทั กีธา ซึ่ งการอนุมตั ิการซื้ อหุน้ บริ ษทั กีธา เป็ นการเพิ่มในวาระอื่น โดยบริ ษทั ยังไม่ได้ปฏิบตั ิให้เป็ นไป
ตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสานักงาน ก.ล.ต. นอกจากนี้ การซื้ อหุ น้ บริ ษทั กีธา ถือเป็ นการจด
ทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ทางอ้อม (Backdoor Listing) จึ งต้องยื่นคาขอต่อตลาดหลักทรัพย์ ให้พิจารณา
คุณสมบัติใหม่ (Relisting) ตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับหุ ้นสามัญเป็ นหลักทรัพย์จด
ทะเบียน
วันที่ 28 เมษายน 2559 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี 2559 มีมติอนุมตั ิการจาหน่ายเงินลงทุนหุ น้ สามัญ
ทั้งหมดของ บริ ษทั กีธา ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย ให้แก่บริ ษทั เอ.ที.แลนด์ แอนด์ เดเวล็อปเม้นท์ จากัด (บริ ษทั เอ.
ที.แลนด์) เป็ นจานวนเงิน 868 ล้านบาท และบริ ษทั ได้ดาเนิ นการจาหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั กีธา เรี ยบร้อย
แล้ว (ตามหมายเหตุขอ้ 6) เพื่อแก้ไขปั ญหาคุณสมบัติของบริ ษทั กี ธา ที่ยงั ไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ของตลาด
หลักทรัพย์
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วันที่ 19 สิ งหาคม 2559 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1/2559 ของบริ ษทั มีมติอนุมตั ิ ให้ เข้าซื้ อหุ น้ สามัญ
ของบริ ษทั สิ ทธารมย์ ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (“บริ ษทั สิ ทธารมย์”) จานวน 160,000 หุ น้ คิ ดเป็ นร้อยละ 100
ของจานวนหุ ้น ที่ จาหน่ า ยแล้วทั้งหมด จากบริ ษ ทั เพาเวอร์ ไ ลน์ เอ็น จิ เ นี ย ริ่ ง จากัด (มหาชน) (“บริ ษ ัท
เพาเวอร์ไลน์”) เป็ นจานวนเงิน 370 ล้านบาท
การดาเนินการแก้ ไขหรื อปฏิ บัติให้ มีคุณสมบัติเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ
การเข้าซื้ อกิจการของบริ ษทั สิ ทธารมย์ นั้น เพื่อให้เป็ นไปตามแผนในการดาเนิ นธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์และ
เพื่อแก้ไขปัญหากรณี บริ ษทั เข้าข่ายเป็ นบริ ษทั ที่มีสินทรัพย์ท้ งั หมดหรื อเกือบทั้งหมดในรู ปของเงินสด (Cash
Company) อย่า งไรก็ตาม บริ ษ ทั ยังคงต้องปรั บปรุ งคุ ณ สมบัติ บางส่ วนของบริ ษทั สิ ทธารมย์เ พื่ อให้มี
คุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์รับหลักทรัพย์ใหม่ และเมื่อการปรับปรุ งคุณสมบัติครบถ้วนแล้ว จะดาเนิ นการ
ยื่นคาขอรับหลักทรัพย์ใหม่ต่อไป
ตามที่กล่าวข้างต้นบริ ษทั อยู่ระหว่างดาเนิ นการตามขั้นตอนให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
และสานักงาน ก.ล.ต. เพื่อให้บริ ษทั มีธุรกิจที่มีคุณสมบัติจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ หากบริ ษทั ไม่ได้
ดาเนิ นการแก้ไ ขหรื อ ปฏิ บตั ิ ให้เป็ นไปตามข้อกาหนดในการด าเนิ นการให้มีธุร กิ จที่ มีคุณ สมบัติ ที่จะจด
ทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจพิจารณาสั่งห้ามการซื้ อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั รวมถึง
การไม่รับหลักทรัพย์ที่บริ ษทั จดทะเบียนออกให้กบั บริ ษทั อื่นเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนเพิ่มเติม และอาจสั่ง
เพิกถอนจากหลักทรัพย์จดทะเบียน ซึ่ งปัจจุบนั ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้สงั่ ห้ามการซื้ อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั
รวมถึงการไม่รับหลักทรัพย์ที่บริ ษทั จดทะเบียนออกให้กบั บริ ษทั อื่น
1.2.2 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 10/2560 และเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ที่ประชุม
คณะกรรมการครั้ งที่ 13/2560 มี มติ ให้ร ะงับโครงการอสั งหาริ มทรั พ ย์ที่จ ะพัฒนาในอนาคต ที่ จัง หวัด
อุดรธานี ของบริ ษทั สิ ทธารมย์ ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (บริ ษทั ย่อย) ทั้งนี้ เนื่ องจากสถานการณ์ในปั จจุบนั ของ
โครงการที่ อยู่ระหว่างการพัฒนาเปลี่ยนไปจากที่ บริ ษทั เคยคาดการณ์ไว้และการบริ หารจัดการโครงการที่
ผ่านมาทาได้ไม่เต็มที่
2.
2.1

เกณฑ์ การจัดทางบการเงิน
เกณฑ์ ในการจัดทางบการเงิน
งบการเงินนี้ได้จดั ทาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบตั ิทางการบัญชี ที่ประกาศโดย
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ (“สภาวิชาชี พบัญชี ”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 เรื่ องการจัดทาและส่ งงบการเงิ นและรายการ
เกี่ ยวกับฐานะการเงิ นและผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั จดทะเบี ยน พ.ศ. 2544 โดยรู ปแบบการนาเสนองบ
การเงิ นไม่แตกต่างอย่างมี สาระสาคัญจากประกาศกรมพัฒนาธุ รกิ จการค้าลงวันที่ 11 ตุ ลาคม 2559 เรื่ อง
กาหนดรายการย่อที่ตอ้ งมีในงบการเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
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งบการเงินของบริ ษทั จัดทาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของรายการในงบ
การเงิน ยกเว้นรายการที่เปิ ดเผยไว้ในนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวข้อง
2.2

เกณฑ์ ในการจัดทางบการเงินรวม
งบการเงิ นรวมนี้ จดั ทาขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริ ษทั อาดามัส อินคอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) ซึ่ งเป็ น
บริ ษทั ใหญ่และงบการเงิ นของบริ ษทั ย่อยซึ่ ง บริ ษทั อาดามัส อินคอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) เข้าถือหุ ้น
หรื อมีอานาจควบคุมอย่างเป็ นสาระสาคัญ ผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ย่อยถูกนามารวมตั้งแต่วนั ซื้ อและจะ
ไม่นามารวมตั้งแต่วนั ที่อานาจควบคุมหมดไป
รายละเอียดบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดงั นี้
ชื่อกิจการ

บริษัทย่ อย
บริ ษทั กีธา พร็ อพเพอร์ต้ ีส์ จากัด
(ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559)

ลักษณะธุรกิจ

ประเทศ
ที่จดั ตั้ง

สัดส่ วน
การถือหุน้
2560
2559
ร้ อยละ
ร้ อยละ

พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขาย

ไทย

-

-

บริ ษทั สิ ทธารมย์ ดีเวลลอปเมนท์ จากัด พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขาย

ไทย

100

100

2.2.1 งบการเงินของบริ ษทั ย่อยได้จดั ทาขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สาคัญเช่นเดียวกันกับของบริ ษทั
2.2.2 ยอดคงค้างระหว่างบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย รายการค้าระหว่างกันที่ มีสาระสาคัญได้ตดั ออกจากงบ
การเงินรวมนี้แล้ว
2.2.3 ส่ วนของผูม้ ี ส่ วนได้เสี ยที่ ไ ม่มีอานาจควบคุ มคื อจานวนกาไรหรื อขาดทุ นและสิ นทรั พย์สุทธิ ของ
บริ ษทั ย่อยส่ วนที่ไม่ได้เป็ นของบริ ษทั และแสดงเป็ นรายการแยกต่างหากในส่ วนของกาไรขาดทุนรวม
และส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ในงบแสดงฐานะการเงินรวม
2.2.4 การซื้ อบริ ษทั ย่อย และการจาหน่ายบริ ษทั ย่อย
ในไตรมาส 2 ปี 2559 บริ ษทั ได้จาหน่ายหุ น้ สามัญทั้งหมดของบริ ษทั กีธา และในไตรมาส 3 ปี 2559
บริ ษทั ได้ซ้ื อหุน้ สามัญของบริ ษทั สิ ทธารมย์ โปรดสังเกตหมายเหตุขอ้ 6
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2.3 การดาเนินงานต่ อเนื่อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั มี หนี้ สินหมุนเวียนสู งกว่าสิ นทรั พย์หมุนเวียนในงบการเงิ นรวมและงบ
การเงิ นเฉพาะกิ จการจานวน 87.15 ล้านบาท และ 170.37 ล้านบาท ตามลาดับ และตามที่ กล่าวไว้ในหมาย
เหตุประกอบงบการเงิ นข้อ 1.2.2 ที่ ประชุ มคณะกรรมการของบริ ษทั มีมติ ให้ระงับโครงการที่ จะพัฒนาใน
อนาคตของบริ ษทั ย่อย ปัจจัยดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญ ซึ่ งก่อให้เกิดข้อสงสัย
อย่างมีนยั สาคัญเกี่ยวกับความสามารถในการดาเนินงานต่อเนื่องของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั
อย่างไรก็ตามบริ ษทั มีเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้อง จานวน 172.62 ล้านบาท โดยผูใ้ ห้กเู้ ป็ นผูถ้ ือหุ น้
รายใหญ่ ข องบริ ษ ทั ได้ข ยายระยะเวลาช าระคื น เงิ นต้น จากเดิ มไปอี ก 1 ปี เป็ นช าระคื นภายในวันที่ 31
ธันวาคม 2561 และบริ ษทั ยังเชื่ อว่าจะได้รับการสนับสนุ นทางการเงิ นอย่างต่อเนื่ องจากผูถ้ ือหุ ้น ส่ วนการ
ดาเนิ นงานของบริ ษทั ย่อย ปั จจุบนั บริ ษทั ย่อยยังมีโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการพัฒนา
โครงการซึ่ งใกล้แล้วเสร็ จและที่ดินรอการพัฒนา โดยบริ ษทั ย่อยคาดว่าจะขายโครงการที่พฒั นาเสร็ จและขาย
ที่ดินรอการพัฒนามาชาระคืนหนี้เงินกูย้ ืมดังกล่าวได้
งบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการไม่ได้ร วมการจัด ประเภทรายการใหม่ หรื อรายการปรั บปรุ ง
สิ นทรัพย์และหนี้ สิน ซึ่ งอาจจาเป็ นหากกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ไม่สามารถดาเนิ นงานต่อเนื่ องต่อไปได้ ทั้งนี้
มูลค่าที่จะได้รับจากสิ นทรัพย์อาจจะน้อยกว่ามูลค่าตามบัญชี อย่างมีนยั สาคัญ หากกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ไม่
สามารถดาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
3.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ เริ่ มมีผลบังคับใช้ ในปี ปั จจุบัน
ในระหว่างปี บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นและการตี ความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2559) รวมถึงแนวปฏิ บตั ิทางบัญชี ฉบับใหม่ ซึ่ งมีผลบังคับใช้
สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิ นดังกล่าวได้รับการปรั บปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึ นเพื่ อให้มีเนื้ อหาเท่ าเที ยมกับมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ งถ้อยคาและคาศัพท์ การตีความและการ
ให้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน การนามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิน้ ี
ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ จะมีผลบังคับใช้ ในอนาคต
ในระหว่า งปี ปั จจุ บัน สภาวิ ชาชี พ บัญชี ได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นและการตี ค วาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2560) จานวนหลายฉบับ ซึ่ งมีผลบังคับใช้สาหรับ
งบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดังกล่าวได้รับการปรั บปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึ นเพื่ อให้มีเนื้ อหาเท่าเที ยมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ งและอธิ บายให้ชดั เจนเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
ฝ่ ายบริ ห ารของบริ ษ ทั ฯและบริ ษ ัทย่อยเชื่ อว่า มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับปรั บปรุ ง จะไม่ มี
ผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินเมื่อนามาถือปฏิบตั ิ
4.

การแก้ ไขข้ อผิดพลาดทางบัญชี
บริ ษทั สิ ทธารมย์ ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (บริ ษทั ย่อย) บันทึกค่าใช้จ่ายในการบริ หารไม่ถูกต้องในปี ก่อน เป็ น
ผลให้เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น และกาไรขาดทุนบันทึกไว้สูงไป และบริ ษทั ย่อยได้ปรับปรุ งย้อนหลังงบ
การเงิ นสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผลกระทบของการปรับปรุ งข้อผิดพลาดทางบัญชี ต่องบ
การเงินรวมของบริ ษทั มีดงั ต่อไปนี้
(หน่ วย:บาท)
งบการเงินรวม
ก่อนปรับปรุ ง
ปรับปรุ ง
หลังปรับปรุ ง
ณ วันที่ 15 กันยายน 2559 (วันซื้อธุรกิจ)
ค่าความนิยม
78,590,431.22
(7,659,029.04)
70,931,402.18
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่น
24,677,315.31
(7,659,029.04)
17,018,286.27
มูลค่าตามบัญชี
มูลค่ายุติธรรม

163,520,141.98
291,414,568.78

7,659,029.04
7,659,029.04

171,179,171.02
299,073,597.82
(หน่ วย:บาท)

ก่อนปรับปรุ ง
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ค่าความนิยม
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่น
ขาดทุนสะสม

78,590,431.22
27,392,383.75
(286,121,593.97)
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งบการเงินรวม
ปรับปรุ ง

(7,659,029.04)
(8,230,223.07)
571,194.03

หลังปรับปรุ ง

70,931,402.18
19,162,160.68
(285,550,399.94)

(หน่ วย:บาท)
ก่อนปรับปรุ ง
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี

25,899,874.27
1,153,079,412.79

กาไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
5.

นโยบายการบัญชี

5.1

การรับรู้ รายได้ และค่ าใช้ จ่าย

3.115

งบการเงินรวม
ปรับปรุ ง

หลังปรับปรุ ง

(571,194.03)
25,328,680.24
571,194.03 1,153,650,606.82
0.002

3.117

รายได้จ ากการขายสิ น ค้า รั บรู ้ ร ายได้เ มื่ อ มี ก ารส่ ง มอบและได้โ อนความเสี่ ย งและผลตอบแทนที่ เ ป็ น
สาระสาคัญของความเป็ นเจ้าของสิ นค้าให้กบั ผูซ้ ้ื อแล้ว
รายได้จากการขายหน่ วยในอาคารชุ ดพักอาศัยรับรู ้รายได้เมื่อได้มีการโอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนที่ มี
นัยสาคัญของความเป็ นเจ้าของให้กบั ผูซ้ ้ื อแล้ว โดยบริ ษทั ไม่เกี่ยวข้องในการบริ หารหรื อควบคุมห้องชุ ดที่
ขายไปแล้วทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่ งมูลค่ าที่ รั บรู ้ ร ายได้แ ละต้นทุ นที่ เ กิ ด ขึ้ นเนื่ องมาจากรายการนั้น
สามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ
ดอกเบี้ยรับถือเป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริ ง
รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายรับรู ้ตามเกณฑ์คงค้าง
บริ ษทั คานวณต้นทุนขายอาคารชุดพักอาศัยตามเกณฑ์ราคาขาย
บริ ษทั คานวณต้นทุนขายบ้านและที่ ดินโดยการปั นส่ วนต้นทุนการพัฒนาทั้งหมดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของแต่
ละโครงการ(โดยคานึ งถึงต้นทุนที่เกิดขึ้นจริ ง)ให้กบั บ้านพร้อมที่ดินที่ขายตามอัตราส่ วนพื้นที่ที่ขายของแต่
ละโครงการ และรับรู ้เป็ นต้นทุนขายตามอัตราส่ วนพื้นที่ที่ขายของแต่ละโครงการ
5.2

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงิ นสดและรายการเที ยบเท่ าเงิ นสด หมายถึง เงิ นสดและเงิ นฝากธนาคาร และเงิ นลงทุนระยะสั้นที่ มีสภาพ
คล่องสู ง ซึ่ งถึงกาหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิ น 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีขอ้ จากัดในการเบิ ก
ใช้
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5.3

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีห้ มุนเวียนอืน่
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นแสดงตามมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญไว้เท่ากับจานวนที่ คาดว่าจะเรี ยกเก็บเงิ นจากลูกหนี้ ไม่ได้ ทั้งนี้
โดยประมาณจากประสบการณ์ในการเก็บหนี้ และการพิจารณาฐานะของลูกหนี้ ในปั จจุบนั หนี้ สูญที่เกิดขึ้นใน
ระหว่างปี ตัดเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อสามารถระบุได้

5.4

ต้ นทุนโครงการพัฒนาอสั งหาริมทรัพย์
อสั งหาริ มทรั พย์ ระหว่ างการพัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์ระหว่างการพัฒนา คื อ โครงการที่ถืออสังหาริ มทรัพย์ไว้ดว้ ยความตั้งใจในการพัฒนาเพื่อ
การขายในการดาเนิ นธุ รกิจปกติ อสังหาริ มทรัพย์ระหว่างการพัฒนา แสดงในราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่จะ
ได้รับโดยประมาณ (สุ ทธิ จากจานวนที่ เรี ยกเก็บ) แล้วแต่ราคาใดต่ ากว่า มูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับคื อราคาขาย
โดยประมาณหักด้วยต้นทุนที่เกิดขึ้นในการขาย
ต้นทุนของโครงการอสังหาริ มทรัพย์ระหว่างการพัฒนา ประกอบด้วย ต้นทุนของแต่ละโครงการ รวมต้นทุน
จากการได้มา ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา ต้นทุนการกูย้ ืมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ต้นทุนการกูย้ ืมซึ่ งกูม้ า
โดยเฉพาะเพื่อใช้ในโครงการอสังหาริ มทรัพย์ระหว่างการพัฒนารวมเป็ นราคาทุนของสิ นทรัพย์จนกระทัง่
การพัฒนาสาเร็ จ
อสั งหาริ มทรั พย์ รอการพัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์รอการพัฒนาแสดงตามราคาทุนสุ ทธิ จากค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการ
ราคาทุนประกอบด้วยต้นทุนที่ดิน ค่าถมดิ น ค่าสาธารณู ปโภค ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโครงการ และต้นทุน
การกูย้ ืมที่เกิดขึ้นในระหว่างการพัฒนาในอดีต

5.5 อสั งหาริมทรัพย์ เพือ่ การลงทุน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ซึ่ งหมายถึง อสังหาริ มทรัพย์ที่ถือครองเพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าหรื อ
จากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าของสิ นทรัพย์หรื อทั้งสองอย่าง ซึ่ งแสดงไว้ในราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและ
ค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี
ราคาทุนได้รวมต้นทุนประมาณการเบื้ องต้นสาหรับการรื้ อถอน การขนย้ายและการบูรณะสถานที่ ต้ งั ของ
สิ นทรัพย์ ซึ่ งเป็ นภาระผูกพันของกิ จการ และกิ จการจะทบทวนอายุการให้ประโยชน์มูลค่าคงเหลื อ และ
วิธีการคิ ดค่ าเสื่ อมราคาอย่างน้อยที่ สุดทุ กสิ้ นรอบบัญชี ค่ าเสื่ อมราคาของอสังหาริ มทรั พย์เพื่ อการลงทุ น
คานวณจากราคาทุ นโดยวิธีเส้นตรง ตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 20 - 40 ปี ค่ าเสื่ อมราคาของ
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนรวมอยูใ่ นงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
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5.6

เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริ ษัทย่ อยและบริ ษัทร่ วม
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมในงบการเงินเฉพาะกิจการบันทึกตามวิธีราคาทุน หักค่าเผื่อมูลค่าเงิน
ลงทุนลดลง ส่ วนการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมในงบการเงินรวมใช้วิธีส่วนได้เสี ย
เงินลงทุนในตราสารหนีแ้ ละตราสารทุนอื่น
เงินฝากธนาคารประเภทประจา ที่แสดงเป็ นส่ วนหนึ่ งของเงินลงทุนชัว่ คราว มีอายุครบกาหนดมากกว่า
3 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี
ตราสารทุนซึ่ งเป็ นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดซึ่ งถือไว้เพื่อค้าจัดประเภทเป็ นสิ นทรัพย์หมุนเวียน
และแสดงในมูลค่ายุติธรรม กาไรหรื อขาดทุนจากการตีราคาหลักทรัพย์ได้บนั ทึกในกาไรขาดทุน
เงิ นลงทุ นในตราสารทุ นซึ่ งเป็ นหลักทรั พ ย์ในความต้องการของตลาดนอกเหนื อจากที่ ถือไว้เพื่ อค้า จัด
ประเภทเป็ นเงิ นลงทุนเผื่อขาย ภายหลังการรับรู ้มูลค่าในครั้งแรกเงินลงทุนเผื่อขายแสดงในมูลค่ายุติธรรม
และการเปลี่ยนแปลงที่ ไม่ใช่ผลขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึ กโดยตรงในส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ส่ วนผลขาดทุน
จากการด้อยค่ ารับรู ้ ในกาไรขาดทุ น เมื่อมี การจาหน่ ายเงิ นลงทุนจะรั บรู ้ ผลกาไรหรื อขาดทุ นสะสมที่ เคย
บันทึกในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ โดยตรงเข้ากาไรขาดทุน
เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่ งไม่ใช่หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดแสดงในราคาทุนหักขาดทุนจากการ
ด้อยค่า
มูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิ นสาหรับหลักทรัพย์เพื่อค้าจะใช้ราคาเสนอซื้ อ ณ วันที่รายงาน ส่ วน
มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคานวณจากมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ
การจาหน่ ายเงินลงทุน
เมื่อมีการจาหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจานวนเงินสุ ทธิ ที่ได้รับและมูลค่าตามบัญชี และรวมถึงกาไรหรื อ
ขาดทุนจากการตี ราคาหลักทรั พย์ที่เกี่ ยวข้องที่ เคยบันทึ กในส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นจะถูกบันทึ กในกาไรขาดทุ น
หรื อในกรณี ที่จาหน่ายบางส่ วนของเงินลงทุนที่ถืออยู่ การคานวณต้นทุนสาหรับเงินลงทุนที่จาหน่ายไปและ
เงินลงทุนที่ยงั ถืออยูใ่ ช้วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
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5.7 อาคารและอุปกรณ์
อาคารและอุปกรณ์ แสดงตามราคาทุน หักด้วยค่าเสื่ อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี)
ต้นทุนเริ่ มแรกจะรวมต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับการซื้ อสิ นทรัพย์น้ นั รวมถึงต้นทุนที่ ประมาณใน
เบื้องต้นสาหรับการรื้ อ การขนย้าย และการบูรณะสถานที่ต้ งั ของสิ นทรัพย์ซ่ ึ งเป็ นภาระผูกพันของกิจการเป็ น
ส่ วนหนึ่งของราคาทุนของสิ นทรัพย์
ค่าเสื่ อมราคาของส่ วนปรับปรุ งอาคารเช่าและอุปกรณ์คานวณจากราคาทุนของสิ นทรัพย์โดยใช้วิธีเส้นตรง
ตามอายุการใช้งานโดยประมาณดังนี้
อาคารคลับเฮ้าส์
ส่ วนปรับปรุ งอาคารเช่า
สานักงานขายและห้องตัวอย่าง
อุปกรณ์
เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้สานักงาน
ยานพาหนะ
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ในกรณี ที่ราคาตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนซึ่ งคานวณจากมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดที่คาด
ว่าจะเกิดในอนาคตจากการใช้สินทรัพย์อย่างต่อเนื่ อง หรื อจานวนที่จะได้รับจากการจาหน่ายสิ นทรัพย์หกั ด้วย
ต้นทุนจากการจาหน่ายสิ นทรัพย์น้ นั แล้วแต่จานวนใดจะสู งกว่า ราคาตามบัญชี จะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าที่
คาดว่าจะได้รับคืน
เมื่อมีการขายหรื อเลิกใช้งานสิ นทรัพย์ กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั จะบันทึกตัดราคาทุนและค่าเสื่ อมราคาสะสมของ
สิ นทรัพย์น้ นั ออกจากบัญชี และรั บรู ้ผลกาไรหรื อขาดทุ นจากการจาหน่ ายสิ นทรัพย์เหล่านั้นในงบกาไร
ขาดทุน
5.8 สิ นทรัพย์ ไม่ มตี วั ตน
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั บันทึ กต้นทุ นเริ่ มแรกของสิ นทรั พย์ไม่มีตวั ตนตามราคาทุ น ภายหลังการรั บรู ้ รายการ
เริ่ มแรก สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจาหน่ ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม
(ถ้ามี)
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จากัดอย่างมีระบบตลอดอายุการ
ให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสิ นทรัพย์น้ นั และจะประเมินการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวเมื่อมีขอ้ บ่งชี้ ว่า
สิ นทรัพย์น้ นั เกิดการด้อยค่า บริ ษทั จะทบทวนระยะเวลาการตัดจาหน่ายและวิธีการตัดจาหน่ายของสิ นทรัพย์
ไม่มีตวั ตนดังกล่าวทุกสิ้ นปี เป็ นอย่างน้อย ค่าตัดจาหน่ายรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในส่ วนของงบกาไรขาดทุน
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ค่ า ตัด จ าหน่ า ยสิ น ทรั พ ย์ไ ม่ มี ต ัว ตนค านวณจากราคาทุ น ของสิ น ทรั พ ย์โ ดยวิ ธี เ ส้ น ตรงตามอายุ ก ารให้
ประโยชน์โดยประมาณดังนี้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์

3, 5 ปี

กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั จะพิ จารณาประเมิ นด้อยค่าของสิ นทรัพย์เมื่อมีขอ้ บ่ งชี้ ว่ามูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์
อาจจะไม่ได้รับคืนหรื อเมื่อมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์เกินกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน (ราคาขายสุ ทธิ
หรื อมูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์น้ นั แล้วแต่ราคาใดจะสู งกว่า) โดยที่การประเมินจะพิจารณาสิ นทรัพย์แต่
ละรายการหรื อพิจารณาจากหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแล้วแต่กรณี
ในกรณี ที่มูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์เกินกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ได้รับรู ้รายการ
ขาดทุนจากการด้อยค่าในกาไรขาดทุน กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั จะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า
ของสิ นทรัพย์ที่รับรู ้ในงวดก่อนๆ โดยบันทึกเป็ นรายได้อื่นเมื่อมีขอ้ บ่งชี้ ว่ารายการขาดทุนจากการด้อยค่า
ของสิ นทรัพย์หมดไปหรื อยังคงมีอยูแ่ ต่เป็ นไปในทางที่ลดลง
5.9 การรวมธุรกิจและค่ าความนิยม
บริ ษทั บันทึกบัญชีสาหรับการรวมธุ รกิจโดยถือปฏิบตั ิตามวิธีซ้ื อ บริ ษทั (ผูซ้ ้ื อ) วัดมูลค่าต้นทุนการซื้ อธุ รกิจ
ด้วยผลรวมของสิ่ งตอบแทนที่โอนให้ซ่ ึ งวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ื อ และจานวนของส่ วนของผูท้ ี่
ไม่มีอานาจควบคุมในผูถ้ ูกซื้ อ ในการรวมธุ รกิ จแต่ละครั้ง ผูซ้ ้ื อจะวัดมูลค่าส่ วนของผูท้ ี่ไม่มีอานาจควบคุม
(ถ้ามี) ในผูถ้ กู ซื้ อด้วยมูลค่ายุติธรรมหรื อมูลค่าของสิ นทรัพย์สุทธิ ที่ระบุได้ของผูถ้ ูกซื้ อตามสัดส่ วนของหุ น้ ที่
ถือโดยผูท้ ี่ไม่มีอานาจควบคุมนั้น
บริ ษทั บันทึ กต้นทุนที่ เกี่ยวข้องกับการซื้ อธุ รกิ จเป็ นค่าใช้จ่ายในงวดที่ ตน้ ทุนดังกล่าวเกิ ดขึ้ นและเมื่อได้รับ
บริ การ
บริ ษทั บันทึกมูลค่าเริ่ มแรกของค่าความนิ ยมในราคาทุน ซึ่ งเท่ากับต้นทุนการรวมธุ รกิ จส่ วนที่สูงกว่ามูลค่า
ยุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิ ที่ได้มา หากมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิ ที่ได้มาสู งกว่าต้นทุนการรวมธุ รกิจ
บริ ษทั จะรับรู ้ส่วนที่สูงกว่านี้เป็ นกาไรในส่ วนของกาไรขาดทุนทันที
บริ ษทั แสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าสะสมและจะทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิ ยม
ทุกปี หรื อเมื่อใดก็ตามที่มีขอ้ บ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้น
เพื่อวัตถุประสงค์ในการทดสอบการด้อยค่า บริ ษทั จะปันส่ วนค่าความนิยมที่เกิดขึ้นจากการรวมกิจการให้กบั
หน่ ว ยสิ นทรั พย์ที่ก่อ ให้เ กิ ดเงิ นสด (หรื อกลุ่มของหน่ วยสิ นทรั พย์ที่ ก่อให้เ กิ ด เงิ นสด) ที่ คาดว่า จะได้รั บ
ประโยชน์เพิ่มขึ้นจากการรวมกิจการ และบริ ษทั จะทาการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของ
สิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ (หรื อกลุ่มของหน่วยของสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) หากมูลค่าที่
คาดว่าจะได้รับคื นของหน่ วยของสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิ ดเงิ นสดต่ากว่ามูลค่าตามบัญชี บริ ษทั จะรับรู ้ขาดทุน
จากการด้อยค่ าในส่ วนของกาไรขาดทุ น และบริ ษทั ฯไม่สามารถกลับบัญชี ขาดทุ นจากการด้อยค่ าได้ใน
อนาคต
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5.10 การด้ อยค่ าของสิ นทรัพย์
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั จะพิจารณาประเมินการด้อยค่าของสิ นทรัพย์เมื่อมีขอ้ บ่งชี้ ว่ามูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์
อาจจะไม่ได้รับคืนหรื อเมื่อมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์เกินกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน (ราคาขายสุ ทธิ
หรื อมูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์น้ นั แล้วแต่ราคาใดจะสู งกว่า) โดยที่การประเมินจะพิจารณาสิ นทรัพย์แต่
ละรายการหรื อพิจารณาจากหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแล้วแต่กรณี
ในกรณี ที่มูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์เกินกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ได้รับรู ้รายการ
ขาดทุ นจากการด้อยค่ าในกาไรขาดทุน กลุ่มบริ ษทั จะบันทึ กกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่ าของ
สิ นทรัพย์ที่รับรู ้ในงวดก่อนๆ โดยบันทึ กเป็ นรายได้อื่นเมื่อมีขอ้ บ่งชี้ ว่ารายการขาดทุนจากการด้อยค่าของ
สิ นทรัพย์หมดไปหรื อยังคงมีอยูแ่ ต่เป็ นไปในทางที่ลดลง
5.11 ต้ นทุนการกู้ยมื
ต้นทุนการกูย้ ืมของเงินกูท้ ี่ใช้ในการได้มา การก่อสร้างหรื อการผลิต สิ นทรัพย์หรื อพัฒนาโครงการที่ตอ้ งใช้
ระยะเวลานานในการแปลงสภาพให้พร้อมใช้หรื อขาย ได้ถูกนาไปรวมเป็ นราคาทุนของสิ นทรัพย์จนกว่า
สิ นทรัพย์น้ นั จะอยู่ในสภาพพร้อมที่ จะใช้ได้ตามประสงค์หรื อเมื่อการก่อสร้างเสร็ จสิ้ นหรื อหยุดชะงักลง
จนกว่าจะมีการดาเนิ นการพัฒนาต่อไป ส่ วนต้นทุนการกูย้ ืมอื่นถือเป็ นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ ต้นทุน
การกูย้ ืมประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกูย้ ืมนั้น
สาหรับเงินกูท้ ี่กมู้ าโดยมีวตั ถุประสงค์เฉพาะเพื่อพัฒนาโครงการ ดอกเบี้ยจ่ายดังกล่าวประกอบด้วยดอกเบี้ย
ที่จ่ายจริ งหักด้วยรายได้จากการนาเงินกูน้ ้ นั ไปลงทุนชัว่ คราว ส่ วนเงินที่กมู้ าเพื่อวัตถุประสงค์ทวั่ ไปดอกเบี้ย
จะคานวณโดยการคูณรายจ่ายของโครงการนั้นด้วยอัตราการตั้งขึ้นเป็ นทุน อัตราการตั้งขึ้นเป็ นทุนคืออัตรา
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของต้นทุนการกูย้ ืมในระหว่างปี ที่ไม่รวมต้นทุนการกูย้ ืมของเงินที่กมู้ าโดยเฉพาะ
5.12 การบัญชีสาหรับสั ญญาเช่ าระยะยาว
สัญญาเช่ าสิ นทรัพย์ที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่ าถือ
เป็ นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่เช่ า
หรื อมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ ของจานวนเงินที่ ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่า แล้วแต่มูลค่าใดจะต่ากว่า โดยจานวนเงินที่
ต้องจ่ายจะปันส่ วนระหว่างหนี้ สินและค่าใช้จ่ายทางการเงินเพื่อให้ได้อตั ราดอกเบี้ยคงที่ต่อหนี้ สินคงค้างอยู่
โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็ นหนี้ สินระยะ
ยาว ส่ วนดอกเบี้ ยจ่ายจะบันทึ กในกาไรขาดทุ นตลอดอายุของสัญญาเช่ า สิ นทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่ า
การเงินจะคิดค่าเสื่ อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสิ นทรัพย์ที่เช่า
สัญญาระยะยาวเพื่อเช่าสิ นทรัพย์โดยที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ตกอยู่กบั
ผูใ้ ห้เช่าจะจัดเป็ นสัญญาเช่าดาเนินงาน เงินที่ตอ้ งจ่ายภายใต้สญ
ั ญาเช่าดาเนินงาน (สุ ทธิ จากสิ่ งตอบแทนจูงใจ
ที่ได้รับจากผูใ้ ห้เช่า) จะบันทึกในกาไรขาดทุนโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่านั้น
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5.13 ประมาณการหนีส้ ิ น
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั จะบันทึกประมาณการหนี้สินเมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ของภาระผูกพันในปั จจุบนั
ตามกฎหมายหรื อจากการอนุมานอันเป็ นผลสื บเนื่ องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาระผูกพันดังกล่าวคาดว่าจะ
ส่ งผลให้ตอ้ งเกิดการไหลออกของทรัพยากรเพื่อจ่ายชาระภาระผูกพันและจานวนที่ตอ้ งจ่ายสามารถประมาณ
การได้อย่างน่าเชื่อถือ รายจ่ายที่จะได้รับคืนบันทึกเป็ นสิ นทรัพย์แยกต่างหากก็ต่อเมื่อการได้รับคืนคาดว่าจะ
ได้รับอย่างแน่นอนเมื่อได้จ่ายชาระประมาณการหนี้สินไปแล้ว
5.14 ผลประโยชน์ ของพนักงาน
ผลประโยชน์ ระยะสั้ นของพนักงาน
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั รับรู ้ เงิ นเดื อน ค่าจ้าง โบนัส และเงิ นสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิ ด
รายการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั และพนักงานของกลุ่มบริ ษทั ได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชี พ ซึ่ งประกอบด้วยเงิน
ที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่กลุ่มบริ ษทั จ่ายสมทบให้เป็ นรายเดือน สิ นทรัพย์ของกองทุนสารองเลี้ยงชี พ
ได้แยกออกจากสิ นทรั พย์ของกลุ่มบริ ษทั เงิ นที่ กลุ่มบริ ษทั จ่ ายสมทบกองทุ นสารองเลี้ ยงชี พบันทึ กเป็ น
ค่าใช้จ่ายในปี ที่เกิดรายการ
โครงการผลประโยชน์ หลังออกจากงาน
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั มีภาระสาหรับเงินชดเชยที่ตอ้ งจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน
ซึ่ งกลุ่มบริ ษทั ถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็ นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสาหรับพนักงาน
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั คานวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลด
แต่ละหน่ วยที่ ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ ชี่ ยวชาญอิสระ ได้ทาการประเมิ น
ภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ผลกาไรหรื อขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย (Actuarial gains and losses)
สาหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู ้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น และรับรู ้
ค่าใช้จ่ายของผลประโยชน์พนักงานในกาไรขาดทุน
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5.15 รายการบัญชีที่เป็ นเงินตราต่ างประเทศ
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั แปลงค่ารายการที่เป็ นเงินตราต่างประเทศที่เกิดขึ้นให้เป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน
ณ วันที่ที่เกิดรายการและแปลงค่าสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เป็ นตัวเงินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ในงบ
แสดงฐานะการเงินให้เป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น กาไรและขาดทุนที่เกิดจากรับหรื อจ่าย
ชาระที่เป็ นเงินตราต่างประเทศและที่เกิดจากการแปลงค่าสิ นทรัพย์และหนี้สินที่เป็ นตัวเงินดังกล่าวได้บนั ทึก
ทันทีในกาไรขาดทุน
5.16 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั บันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบนั ตามจานวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กบั หน่ วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดย
คานวณจากกาไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั บันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ของผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างราคาตามบัญชี ของสิ นทรัพย์
และหนี้สิน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อตั ราภาษี
ที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั รับรู ้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราวที่ตอ้ งเสี ยภาษีทุกรายการ แต่รับรู ้
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สาหรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้
ใช้ในจานวนเท่ าที่ มี ความเป็ นไปได้ค่ อนข้างแน่ ที่ กลุ่ มบริ ษ ัทจะมี ก าไรทางภาษี ในอนาคตเพี ยงพอที่ จะใช้
ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้น้ นั
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั จะทบทวนมูลค่ าตามบัญชี ของสิ นทรั พย์ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี ทุ กสิ้ นรอบระยะเวลา
รายงานและจะทาการปรับลดมูลค่าตามบัญชี ดงั กล่าว หากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริ ษทั จะไม่มีกาไรทาง
ภาษีเพียงพอต่อการนาสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท้ งั หมดหรื อบางส่ วนมาใช้ประโยชน์
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั จะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี โดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ หากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้อง
กับรายการที่ได้บนั ทึกโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
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5.17 ข้ อมูลจาแนกตามส่ วนงาน
การนาเสนอข้อมูลส่ วนงานอ้างอิงจากข้อมูลภายในที่ได้รายงานต่อผูบ้ ริ หารที่มีอานาจตัดสิ นใจสู งสุ ดในด้าน
การดาเนินงานของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั เพื่อประเมินผลการดาเนิ นงานของส่ วนงานและเพื่อจัดสรรทรัพยากร
ให้ส่วนงานดังกล่าว
5.18 เครื่องมือทางการเงิน
สิ นทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงิน
ลงทุ น ชั่ว คราว ลู ก หนี้ การค้า และลู ก หนี้ อื่ น หนี้ สิ น ทางการเงิ น ที่ แ สดงอยู่ใ นงบแสดงฐานะการเงิ น
ประกอบด้วย เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น เงินกูย้ ืมระยะสั้นและเงินกูย้ ืมระยะยาว นโยบายการบัญชี เฉพาะ
สาหรับรายการแต่ละรายการได้เปิ ดเผยแยกไว้ในแต่ละหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
5.19 การวัดมูลค่ ายุตธิ รรม
นโยบายการบัญชี และการเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั หลายข้อกาหนดให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรมทั้งสิ นทรัพย์
และหนี้สินทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั กาหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม กรอบแนวคิดนี้ รวมถึง
ผูป้ ระเมิ นมูลค่ าซึ่ งมี ความรั บผิดชอบโดยรวมต่ อการวัดมูลค่ ายุติธรรมที่ มีนัยสาคัญ รวมถึ งการวัดมูลค่ า
ยุติธรรมระดับ 3 และรายงานโดยตรงต่อผูบ้ ริ หารสูงสุ ดทางด้านการเงิน
ผูป้ ระเมิ นมูลค่ ามี การทบทวนข้อมูลที่ ไม่สามารถสังเกตได้ และปรั บปรุ งการวัดมูลค่ าที่ มีนัยสาคัญอย่าง
สม่าเสมอ หากมีการใช้ขอ้ มูลจากบุคคลที่สามเพื่อวัดมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหน้า หรื อการตั้งราคา
ผูป้ ระเมินได้ประเมินหลักฐานที่ได้มาจากบุคคลที่สามที่สนับสนุนข้อสรุ ปเกี่ยวกับการวัดมูลค่ารวมถึงการจัด
ระดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมว่าเป็ นไปตามที่กาหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินอย่างเหมาะสม
เมื่อวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สิน กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ได้ใช้ขอ้ มูลที่ สามารถสังเกตได้ให้มาก
ที่สุดเท่าที่จะทาได้มลู ค่ายุติธรรมเหล่านี้ถกู จัดประเภทในแต่ละลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที่ใช้ใน
การประเมินมูลค่า ดังนี้


ข้อมูลระดับ 1 เป็ นราคาเสนอซื้ อขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสาหรับสิ นทรัพย์หรื อ
หนี้สินอย่างเดียวกัน และกิจการสามารถเข้าถึงตลาดนั้น ณ วันที่วดั มูลค่า



ข้อมูลระดับ 2 เป็ นข้อมูลอื่นที่สงั เกตได้โดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรื อโดยอ้อม (เช่น ราคาที่สังเกตได้)
สาหรับสิ นทรัพย์น้ นั หรื อหนี้สินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้ อขายซึ่ งรวมอยูใ่ นข้อมูลระดับ 1



ข้อมูลระดับ 3 เป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้สาหรับสิ นทรัพย์น้ นั หรื อหนี้สินนั้น
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หากข้อมูลที่นามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินถูกจัดประเภทลาดับชั้นที่แตกต่างกัน
ของมูลค่ายุติธรรมในภาพรวม การวัดมูลค่ายุติธรรมในภาพรวมจะถูกจัดประเภทในระดับเดียวกันกับลาดับ
ชั้นของมูลค่ายุติธรรมของข้อมูลที่อยูใ่ นระดับต่าสุ ดที่มีนยั สาคัญสาหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมในภาพรวม
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั รับรู ้การโอนระหว่างลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานที่การ
โอนเกิดขึ้น
5.20 บุคคลหรือกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิ จการที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั หมายถึง บุคคลหรื อกิ จการที่มีอานาจควบคุมบริ ษทั
หรื อถูกควบคุมโดยบริ ษทั ไม่วา่ จะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั
รวมถึงบริ ษทั ที่ ทาหน้าที่ ถือหุ ้น บริ ษทั ย่อย และ กิ จการที่ เป็ นบริ ษทั ย่อยในเครื อเดียวกัน นอกจากนี้ บุคคล
หรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึง บริ ษทั ร่ วมและบุคคลซึ่ งถือหุน้ ที่มีสิทธิ ออกเสี ยงไม่ว่าทางตรงหรื อ
ทางอ้อมและมีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสาคัญกับบริ ษทั ผูบ้ ริ หารสาคัญ กรรมการหรื อ พนักงานของบริ ษทั
ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าว และกิจการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านั้น
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั แต่ละรายการ จะ
คานึงถึงเนื้อหาของความสัมพันธ์มากกว่ารู ปแบบทางกฎหมาย
5.21 การประมาณการและการใช้ ดุลยพินิจ
ในการจัดทางบการเงิ นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจและการ
ประมาณการในเรื่ อ งที่ มีความไม่แ น่ นอนเสมอ การใช้ดุลยพิ นิจและการประมาณการดังกล่า วนี้ ส่ งผล
กระทบต่ อจานวนเงิ นที่ แสดงในงบการเงิ นและต่ อข้อมูลที่ แสดงในหมายเหตุ ประกอบงบการเงิ น ผลที่
เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างไปจากจานวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สาคัญมีดงั นี้
ค่ าเผือ่ หนีส้ งสั ยจะสู ญของลูกหนี้
ในการประมาณค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญของลูกหนี้ ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผล
ขาดทุนที่คาดว่าจะเกิ ดขึ้นจากลูกหนี้ แต่ละราย โดยคานึ งถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ ที่
คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็ นอยูใ่ นขณะนั้น
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มูลค่ ายุตธิ รรมของเครื่องมือทางการเงิน
ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงินที่บนั ทึกในงบแสดงฐานะการเงิน ที่ไม่มีการซื้ อขาย
ในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้ในตลาดซื้ อขายคล่อง ฝ่ ายบริ หารต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินมูลค่า
ยุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงินดังกล่าว โดยใช้เทคนิ คและแบบจาลองการประเมินมูลค่า ซึ่ งตัวแปรที่ใช้
ในแบบจาลองได้มาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยู่ในตลาด โดยคานึ งถึงความเสี่ ยงทางด้านเครดิต (ทั้ง
ของธนาคารฯ และคู่สัญญา) สภาพคล่อง ข้อมูลความสัมพันธ์ และการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของเครื่ องมือ
ทางการเงิ นในระยะยาว การเปลี่ ยนแปลงของสมมติ ฐานที่ เกี่ ยวข้องกับตัวแปรที่ ใช้ในการคานวณ อาจมี
ผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมที่แสดงอยูใ่ นงบแสดงฐานะการเงิน และการเปิ ดเผยลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
ค่ าเผือ่ การด้ อยค่ าของเงินลงทุน
บริ ษทั พิจารณาค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย เมื่อพบว่ามูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าว
ได้ลดลงอย่างมี สาระสาคัญและเป็ นระยะเวลานานหรื อเมื่ อมีขอ้ บ่ งชี้ ของการด้อยค่ า การที่ จะสรุ ปว่าเงิ น
ลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสาคัญหรื อเป็ นระยะเวลานานหรื อไม่น้ นั จาเป็ นต้องใช้ ดุลยพินิจของฝ่ าย
บริ หาร
ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ และค่ าเสื่ อมราคา
ในการค านวณค่ าเสื่ อ มราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องทาการประมาณอายุการให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์
และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจากนี้ ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและ
บันทึ กขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่ คาดว่าจะได้รับคืนต่ากว่ามูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์น้ นั
ในการนี้ ฝ่ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจที่ เกี่ ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่ ง
เกี่ยวเนื่องกับสิ นทรัพย์น้ นั
ค่ าความนิยมและสิ นทรัพย์ ไม่ มตี วั ตน
ในการบันทึกและวัดมูลค่าของค่าความนิยมและสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ณ วันที่ได้มา ตลอดจนการทดสอบการ
ด้อ ยค่ า ในภายหลัง ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องประมาณการกระแสเงิ น สดที่ ค าดว่า จะได้รั บในอนาคตจาก
สิ นทรั พย์ หรื อหน่ วยของสิ นทรั พย์ที่ก่อให้เกิ ดเงิ นสด รวมทั้งการเลื อกอัตราคิ ดลดที่ เหมาะสมในการ
คานวณหามูลค่าปัจจุบนั ของกระแสเงินสดนั้นๆ
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สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั จะรับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี สาหรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ ใช้หักภาษีและ
ขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั จะมีกาไรทางภาษีในอนาคต
เพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ ฝ่ายบริ หารจาเป็ นต้องประมาณ
การว่ากลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ควรรับรู ้จานวนสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เป็ นจานวนเท่าใด โดยพิจารณา
ถึงจานวนกาไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ และผลประโยชน์ ระยะยาวอื่นของ
พนักงาน
หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและตามโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
ของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ซึ่ งต้องอาศัยข้อสมมติ ฐานต่างๆในการประมาณ
การนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจานวน
พนักงาน เป็ นต้น
6.

การจาหน่ ายและซื้อบริษทั ย่ อย

6.1

การจาหน่ ายบริษทั ย่ อย
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุขอ้ 1.2.1 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี 2559
มีมติ อนุ มตั ิให้จาหน่ ายเงินลงทุนในหุ ้นสามัญทั้งหมดของบริ ษทั กีธา ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั เป็ นหุ ้น
สามัญจานวน 21,999,998 หุ น้ หรื อคิ ดเป็ นร้อยละ 99.99 ของจานวนหุ ้นที่จาหน่ายแล้วทั้งหมดของบริ ษทั
ย่อย ให้แก่บริ ษทั เอ.ที.แลนด์ ในราคาประมาณหุน้ ละ 39.45 บาท เป็ นจานวนเงิน 868 ล้านบาท โดยเกณฑ์ที่
ใช้ในการกาหนดมูลค่าสิ่ งตอบแทนพิจารณาจากมูลค่าต้นทุนการได้มา ณ วันซื้ อเงินลงทุนหุ น้ สามัญจานวน
780 ล้านบาท บวกด้วยต้นทุนตั้งแต่วนั ที่ถือหุ น้ จนถึงวันจาหน่ายจานวน 60 ล้านบาท และบวกกาไรจานวน
28 ล้านบาท ซึ่ งเป็ นราคาที่เจรจาต่อรองระหว่างคู่สญ
ั ญาเพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะสม
บริ ษทั ได้รับชาระเงินค่าหุน้ สามัญแล้ว มีรายละเอียด ดังนี้
1) เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 บริ ษทั ได้รับเงินวางมัดจา จานวน 148 ล้านบาท
2) เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2559 บริ ษทั ได้รับชาระจานวน 360 ล้านบาท
3) เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 บริ ษทั ได้รับชาระจานวน 360 ล้านบาท
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โดยการชาระเงินครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 บริ ษทั ไม่ได้รับชาระโดยตรง ซึ่ งบริ ษทั ได้มีหนังสื อถึง บริ ษทั เอ.ที.
แลนด์ ให้โอนเงินที่จะชาระค่าหุ น้ สามัญนั้น โอนให้กบั Fortune Thailand Investment Fund ในต่างประเทศ
เพื่อชาระหนี้เงินกูย้ ืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันของบริ ษทั
วันที่ 17 พฤษภาคม 2559 บริ ษทั ได้ทาสัญญาขายหุน้ และดาเนินการโอนหุน้ ของบริ ษทั กีธา เรี ยบร้อยแล้ว
งบการเงินของบริ ษทั กีธา ยังไม่ได้ตรวจสอบแต่ผา่ นการสอบทานแล้ว มีขอ้ มูลที่เป็ นสาระสาคัญของ บริ ษทั
กีธา ณ วันที่จาหน่าย มีรายละเอียดดังนี้
(หน่ วย: บาท)
งบการเงินรวม
สิ นทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
176,702,163.23
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
241,866,040.16
ต้นทุนในการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
5,081,110,181.22
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
182,020,509.70
ที่ดินรอการพัฒนา
3,557,135,888.22
อุปกรณ์-สุ ทธิ
19,108,035.29
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน-สุ ทธิ
2,412,382.75
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
221,132,238.69
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
10,260,768.26
หนีส้ ิ น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่น
เงินกูย้ ืมจากบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกูย้ ืมระยะยาว
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ สุทธิของบริษทั ย่ อย
กาไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
ค่าความนิยม
สิ นทรัพย์สุทธิ ของเงินลงทุนในงบการเงินรวม
ราคาจาหน่ายเงินลงทุน
กาไรจากการจาหน่ ายเงินลงทุน
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(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)

(หน่ วย: บาท)
งบการเงินรวม
ราคาจาหน่ายเงินลงทุน
หั ก: จ่ายชาระเจ้าหนี้เงินกูย้ ืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
โดยการโอนชาระจากผูซ้ ้ื อเงินลงทุน
หั ก: เงินสดของบริ ษทั ย่อย ณ วันที่จาหน่าย
เงินสดรับ(จ่ าย)สุ ทธิจากการจาหน่ ายเงินลงทุน

868,000,000.00
(710,415,266.59)
(176,702,163.23)
(19,117,429.82)
(หน่ วย: บาท)
งบเฉพาะกิจการ

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ราคาจาหน่ายเงินลงทุน
กาไรจากการจาหน่ ายเงินลงทุน

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

ราคาจาหน่ายเงินลงทุน
หั ก: จ่ายชาระเจ้าหนี้เงินกูย้ ืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
โดยการโอนชาระจากผูซ้ ้ื อเงินลงทุน
เงินสดรับสุ ทธิจากการจาหน่ ายเงินลงทุน

868,000,000.00
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(710,415,266.59)
157,584,733.41

ผลการดาเนิ นงานของ บริ ษทั กี ธา ที่ ถือเป็ นการดาเนิ นงานที่ ยกเลิ ก จนถึง ณ วันจาหน่ าย ซึ่ งรวมอยู่ในงบ
การเงินรวมแสดงได้ดงั นี้
(หน่ วย:บาท)
งบการเงินรวม
2559
2558
รายได้จากการขาย
กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
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
รวมค่ าใช้ จ่าย
กาไร(ขาดทุน) สาหรับงวดก่ อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไร(ขาดทุน) สาหรับงวด

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 สาหรับงวด จนถึง ณ วันจาหน่าย แสดงได้ดงั นี้

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

6.2

การซื้อบริษทั ย่ อย
ตามที่ กล่าวในหมายเหตุขอ้ 1.2.1 เมื่อวันที่ 19 สิ งหาคม 2559 ที่ ประชุ มวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั มีมติ
อนุมตั ิให้ซ้ื อหุน้ สามัญของ บริ ษทั สิ ทธารมย์ คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 100 ของหุ น้ ที่ออกและชาระแล้ว จากผู ้
ถือหุน้ เดิม (บริ ษทั เพาเวอร์ไลน์) จานวน 160,000 หุน้ คิดเป็ นมูลค่าหุน้ ที่ซ้ื อขายทั้งสิ้ น 370 ล้านบาท
บริ ษทั ได้ชาระค่าหุ น้ ทั้งหมด เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559 จานวน 370 ล้านบาท และได้ดาเนิ นการโอนหุ น้
สามัญบริ ษทั สิ ทธารมย์ เสร็ จสิ้ น เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 ซึ่ งถือเป็ นวันซื้ อธุรกิจ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ องการรวมธุ รกิจ กาหนดให้บริ ษทั ต้อง
บันทึกสิ นทรัพย์ หนี้ สิน และหนี้ สินที่อาจจะเกิดขึ้นที่ระบุได้ ณ วันซื้ อธุ รกิจ ด้วยมูลค่ายุติธรรม บริ ษทั ได้
สรุ ปผลการบันทึกบัญชี เกี่ยวกับการซื้ อธุ รกิจ ณ วันซื้ อธุ รกิจเสร็ จสิ้ นแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตาม
รายงานของผูป้ ระเมินราคาอิสระและการจัดทาข้อมูลของบริ ษทั
ข้อมูลสิ นทรัพย์ที่ระบุได้และหนี้สินที่รับมา ของบริ ษทั สิ ทธารมย์ ณ วันซื้ อธุรกิจ ประกอบด้วย
(หน่ วย: บาท)

สิ นทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
อสังหาริ มทรัพย์รอการพัฒนา
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่น
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
สิ นทรัพย์ และหนี้สิน - สุ ทธิ
ค่าความนิยม
เงินสดจ่ ายซื้อธุรกิจ

มูลค่ า
ตามบัญชี
(ปรับปรุ งใหม่)

รายการปรับปรุ ง

มูลค่ ายุติธรรม
(ปรับปรุ งใหม่)

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

(17,018,286.27)
(536,103.00)
171,179,171.02

(31,973,606.70)
127,894,426.80

(17,018,286.27)
(31,973,606.70)
(536,103.00)
299,073,597.82
70,931,402.18
370,005,000.00

เงินสดจ่ายซื้อธุรกิจ
หัก เงินสดของบริ ษทั ย่อย ณ วันซื้อ
เงินสดจ่ ายสุ ทธิ จากการซื้อธุรกิจ

370,005,000.00
(43,017,961.86)
326,987,038.14
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7.

รายการธุรกิจกับบุคคลและกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
ในระหว่างปี บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีรายการทางธุ รกิ จที่ สาคัญกับบุคคลและกิ จการที่เกี่ ยวข้องกัน รายการ
ธุรกิจดังกล่าว (นอกเหนือจากรายการที่ได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุขอ้ อื่นแล้ว) สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
ลักษณะความสัมพันธ์และนโยบายในการกาหนดราคาระหว่างบริ ษทั บริ ษทั ย่อย และบุคคลที่เกี่ ยวข้องกันมี
ดังนี้
รายชื่อบุคคลหรือกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
ลักษณะความสั มพันธ์
บริ ษทั กีธา พร็ อพเพอร์ต้ ีส์ จากัด
บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ถือหุ น้ ร้อยละ 99.99
(ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559)
บริ ษทั สิ ทธารมย์ ดีเวลลอปเมนท์ จากัด
บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ถือหุ น้ ร้อยละ 100
(ตั้งแต่ วันที่ 15 กันยายน 2559)
Fortune Thailand Investment Fund
ผูถ้ ือหุน้ ในบริ ษทั
บริ ษทั วีระวงค์, ชินวัฒน์และเพียงพนอ จากัด
กรรมการร่ วมกัน 1 ท่าน
นายมนต์ชยั อรวงศ์ไพศาล
กรรมการบริ ษทั
รายการบัญชีกบั กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
รายได้ค่าบริ หารจัดการ
รายได้ค่าเช่าและค่าบริ การ
ค่าที่ปรึ กษาทางกฎหมาย
ดอกเบี้ยจ่าย

นโยบายราคา
ราคาที่ตกลงร่ วมกัน เดือนละ 150,000 บาท
ราคาที่ตกลงร่ วมกัน เดือนละ 35,000 บาท
ราคาที่ตกลงร่ วมกัน
ไม่มีการคิดดอกเบี้ย, อัตราร้อยละ 2 ต่อปี

รายการระหว่างบริ ษทั กับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559
มีดงั นี้
(หน่ วย:บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
2560
2559
รายได้
รายได้ค่าบริ หารจัดการ
1,500,000.00
รายได้ค่าเช่าและค่าบริ การ
420,000.00
ค่ าใช้ จ่าย
ค่าที่ปรึ กษาทางกฎหมาย
ดอกเบี้ยจ่าย
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2,045,641.83
14,259,744.00

847,008.21

-

(หน่ วย:บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

งบการเงินรวม
2560
2559
ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หาร
ผลประโยชน์ระยะสั้น
7,875,540.00
184,748.00
ผลประโยชน์ระยะยาว
8,060,288.00
รวม

6,084,463.64
118,099.33
6,202,562.97

5,288,020.00
87,799.00
5,375,819.00

4,104,750.00
98,478.00
4,203,228.00

ยอดคงเหลือของรายการระหว่างบริ ษทั กับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ
2559 มีดงั นี้
(หน่ วย:บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
2560
2559
เจ้ าหนีห้ มุนเวียนอื่น
ดอกเบีย้ ค้ างจ่ าย
บริ ษทั สิ ทธารมย์
ดีเวลลอปเมนท์ จากัด
521,309.58
เงินกู้ยมื ระยะสั้ น
Fortune Thailand Investment
Fund
เงินกู้ยมื ระยะยาว
บริ ษทั สิ ทธารมย์
ดีเวลลอปเมนท์ จากัด

172,617,699.92

-
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246,717,700.00

-

172,617,699.92 246,717,700.00

64,400,000.00

-

ในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 รายการเคลื่อนไหวเงินกูย้ ืมมีดงั ต่อไปนี้

เงินกู้ยมื ระยะสั้ น
Fortune Thailand Investment Fund
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
รับเงินกู้
ชาระคืนเงินกู้
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
เงินกู้ยมื ระยะยาว
บริษทั สิ ทธารมย์ ดีเวลลอปเมนท์ จากัด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
รับเงินกู้
ชาระคืนเงินกู้

งบการเงินรวม

(หน่ วย:บาท)
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

246,717,700.00
(74,100,000.08)
172,617,699.92

246,717,700.00
(74,100,000.08)
172,617,699.92

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

120,500,000.00
(56,100,000.00)
64,400,000.00

เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559 บริ ษทั ได้ทาสัญญากูย้ ืมกับ Fortune Thailand Investment Fund เป็ นวงเงินบาท
เที ย บเท่ า ไม่ เ กิ น 10 ล้า นเหรี ย ญสหรั ฐ (รั บ เงิ น กู้แ ล้วจ านวน 7 ล้า นเหรี ย ญสหรั ฐ ) โดยก าหนดอัต รา
แลกเปลี่ ยนเป็ นสกุลเงิ นบาท ณ วันที่ เบิ กรั บเงิ นกู้ ไม่มีการคิ ดดอกเบี้ ย กาหนดจ่ ายคื นเงิ นต้นทั้งจานวน
ภายใน 6 เดือนนับแต่วนั ที่เบิกเงินกู้ เงินกูย้ ืมดังกล่าวไม่มีหลักประกัน บริ ษทั กูย้ ืมเงินข้างต้นเพื่อนาไปชาระ
ค่าซื้ อเงินลงทุนในหุน้ สามัญบริ ษทั สิ ทธารมย์ฯ
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 บริ ษทั ได้ทาหนังสื อขอขยายระยะเวลาการชาระคืนเงินกูใ้ หม่เป็ นชาระภายใน
วันที่ 30 มิถุนายน 2560 และขอยกเว้นดอกเบี้ยจ่ายที่ผิดนัดชาระ ซึ่ งผูใ้ ห้กไู้ ด้ตอบรับให้ขยายระยะเวลาการ
ชาระคืนเงินกูแ้ ละยกเว้นดอกเบี้ยจ่ายที่ผิดนัดชาระแล้ว
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เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 บริ ษทั ได้ทาหนังสื อขอขยายระยะเวลาการชาระคืนเงินกูใ้ หม่เป็ นชาระภายใน
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่ งผูใ้ ห้กูไ้ ด้ตอบรั บให้ขยายระยะเวลาการชาระคื นเงิ นกู้ แต่ ตอ้ งจ่ ายช าระเงิ นกู้
จานวน 1 ล้านเหรี ยญสหรัฐ ซึ่ งบริ ษทั ได้จ่ายชาระแล้วเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 บริ ษทั ได้ทาหนังสื อขอขยายระยะเวลาการชาระคืนเงินกูใ้ หม่เป็ นชาระภายใน
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่ งผูใ้ ห้กไู้ ด้ตอบรับให้ขยายระยะเวลาการชาระคืนเงินกู้
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 บริ ษทั ได้ทาสัญญากูย้ ืมเงินกับบริ ษทั สิ ทธารมย์ ดีเวลลอปเมนท์ จากัด จานวน
55 ล้านบาท (รั บเงิ นกูแ้ ล้วทั้งจานวน) ต่ อมาเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 บริ ษทั ได้จ่ายชาระคื นเงิ นกูย้ ืม
ดังกล่าวแล้วทั้งจานวนพร้อมดอกเบี้ย และเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 และวันที่ 14 กันยายน 2560 บริ ษทั ได้
ทาสัญ ญากูย้ ื มเงิ นจานวน 30 ล้านบาท และจานวน 40 ล้านบาท ตามลาดับ (รั บเงิ นกู้แล้วจานวน 65.50
ล้านบาท) โดยในระหว่างปี 2560 บริ ษทั จ่ายชาระคืนเงินกูย้ ืมแล้วจานวน 1.10 ล้านบาท
เงิ นกูย้ ืมข้างต้นมีอตั ราดอกเบี้ ยร้อยละ 2 ต่อปี กาหนดชาระดอกเบี้ ยปี ละครั้งและกาหนดจ่ายคื นเงิ นต้น
ภายใน 2 ปี นับจากวันที่ในสัญญา (วันที่ 20 มิถุนายน 2562 และวันที่ 13 กันยายน 2562 ตามลาดับ) เงินกูย้ ืม
ดังกล่าวไม่มีหลักประกัน
8.

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
งบการเงินรวม
2560
2559
เงินสด
เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน
เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์
รวม

240,000.00
340,000.00
76,776.19
717,764.53
820,224.43 90,188,083.96
1,137,000.62 91,245,848.49

(หน่ วย:บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
20,000.00
29,810.00
174,370.93
224,180.93

20,000.00
15,000.00
24,272,772.91
24,307,772.91

เงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 0.25- 0.50 ต่อปี (ปี 2559 ร้อยละ 0.25 0.50 ต่อปี )
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9.

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีห้ มุนเวียนอืน่
งบการเงินรวม
2560
2559
ลูกหนีก้ ารค้ า
ลูกหนี้การค้า
หั ก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวม
ลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น
รายได้คา้ งรับ
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
เงินทดรองจ่ายค่ามิเตอร์ไฟฟ้ า
ลูกหนี้กรมสรรพากร
อื่นๆ
รวม
รวมลูกหนีก้ ารค้ าและ
ลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น

-

279,250.00
(279,250.00)
-

(หน่ วย:บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
-

-

13,670.71
267,365.22
189,477.00
2,871,839.37
337,256.62
3,679,608.92

54,856.61
98,799.46
78,565.00
3,006,239.37
100,090.27
3,338,550.71

101,328.55
2,871,839.37
117,000.01
3,090,167.93

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

3,679,608.92

3,338,550.71

3,090,167.93

3,037,366.87
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10.

ต้ นทุนโครงการพัฒนาอสั งหาริมทรัพย์
10.1 อสั งหาริมทรัพย์ ระหว่ างการพัฒนาและสิ นค้ าสาเร็จรู ป
(หน่ วย:บาท)
งบการเงินรวม
2560
อสั งหาริมทรัพย์ ระหว่ างการพัฒนา
ที่ดิน
ค่าก่อสร้างและออกแบบ
ค่าใช้จ่ายอื่นในโครงการ
ดอกเบี้ยจ่าย
รวม
บวก ส่ วนต่างของมูลค่ายุติธรรมที่สูงกว่าราคาทุน
รวมอสังหาริ มทรั พย์ ระหว่ างการพัฒนา
สิ นค้ าสาเร็จรู ป
บ้านพร้อมขาย
หั ก ค่าเผื่อมูลค่าสิ นค้าลดลง
รวมสินค้ าสาเร็ จรูป
รวมทั้งสิ้น

2559

2,912,691.99
8,060,048.00
3,666,525.62
115,986.73
14,755,252.34
2,916,055.70
17,671,308.04

11,363,383.82
24,766,387.05
11,980,886.36
446,556.45
48,557,213.68
15,331,067.92
63,888,281.60

94,978,810.94
(14,687,640.55)
80,291,170.39
97,962,478.43

62,291,270.00
62,291,270.00
126,179,551.60

10.2 อสั งหาริมทรัพย์ รอการพัฒนา
(หน่ วย:บาท)
งบการเงินรวม
2560
ที่ดิน
โอนไปอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
รวมอสั งหาริมทรัพย์ รอการพัฒนา
11.

136,107,000.00
(136,107,000.00)
-

2559
136,107,000.00
136,107,000.00

เงินฝากสถาบันการเงินที่มภี าระผูกพัน
บริ ษ ัท ย่อ ยได้น าเงิ น ฝากสถาบัน การเงิ น เพื่ อ เป็ นหลัก ประกันหนัง สื อค้ า ประกัน ที่ ธ นาคารออกให้แ ก่
หน่วยงานรัฐ
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12.

เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย

ประเภทกิจการ

ทุนชาระแล้ว
2559
2560
(ล้ านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พัฒนาอสังหาริ มบริ ษทั สิ ทธารมย์
ดีเวลลอปเมนท์ จากัด ทรัพย์เพื่อขาย
รวม

160

(ล้ านบาท)

160

เงินลงทุนสัดส่ วน
2560

2559

(ร้ อยละ)

(ร้ อยละ)

100

100

วิธีราคาทุน

(หน่ วย:บาท)
ราคาทุนสุทธิ

การด้อยค่า

2560

2559

2560

370,005,000.00
370,005,000.00

370,005,000.00
370,005,000.00

138,347,150.67
138,347,150.67

2559

-

2560

2559

231,657,849.33
231,657,849.33

370,005,000.00
370,005,000.00

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุขอ้ 6 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2559 มีมติอนุมตั ิการจาหน่ายหุน้ สามัญทั้งหมดของ บริ ษทั กีธา
เป็ นหุน้ สามัญจานวน 21,999,998 หุน้ เป็ นจานวนเงิน 868 ล้านบาท
และเมื่อวันที่ 19 สิ งหาคม 2559 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1/2559 ของบริ ษทั มีมติอนุมตั ิให้ซ้ื อหุ น้ สามัญของ บริ ษทั สิ ทธารมย์ จานวน 160,000 หุ น้
เป็ นจานวนเงิน 370 ล้านบาท
ตามที่กล่าวในหมายเหตุขอ้ 1.2.2 ซึ่ งได้กล่าวถึงการระงับโครงการที่จะพัฒนาในอนาคตของบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ได้พิจารณามูลค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
โดยการให้ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระ โดยพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนจากมูลค่ายุติธรรมและวิธีมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ของบริ ษทั ย่อย โดยจะนา
ราคาที่สูงกว่ามาเปรี ยบเทียบกับมูลค่าตามบัญชี บริ ษทั ใช้มูลค่าจากการใช้สินทรัพย์เปรี ยบเทียบกับมูลค่าตามบัญชี ของเงินลงทุน ซึ่ งมีผลต่างต่ากว่ามูลค่า
ตามบัญชี บริ ษทั บันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน จานวน 138.35 ล้านบาท ในงบกาไรขาดทุนปี 2560
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13.

อสั งหาริมทรัพย์ เพือ่ การลงทุน
(หน่ วย:บาท)
งบการเงินรวม
2560
ที่ดิน
หั ก ค่ าเผื่อการด้ อยค่ า
รวมอสั งหาริมทรัพย์ เพือ่ การลงทุน

14.

2559

136,107,000.00
(16,387,000.00)
119,720,000.00

-

ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์
(หน่ วย:บาท)

ที่ดิน
ราคาทุน:
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้นจากการซื้อธุรกิจ
ลดลงจากการจาหน่ายธุรกิจ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
เพิ่มขึ้น
จาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

1,340,146.72
1,340,146.72
1,340,146.72

อาคาร
8,950,761.57
8,950,761.57
8,950,761.57

ส่ วนปรับปรุ ง
อาคารเช่า

งบการเงินรวม
สานักงานขาย
และห้องตัวอย่าง
อุปกรณ์

เครื่ องตกแต่งและ
เครื่ องใช้สานักงาน

ยานพาหนะ

รวม

17,500.00
646,270.00
-

64,715,962.94
(64,715,962.94)

7,788,497.92
110,767.00
1,209,956.00
(7,873,964.92)

2,527,716.61
725,422.48
1,050,001.80
(2,116,111.58)

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

81,070,677.47
1,482,459.48
14,067,206.09
(80,727,039.44)

663,770.00
185,075.00
848,845.00

-

1,235,256.00
141,240.00
1,376,496.00

2,187,029.31
805,974.93
(20,100.00)
2,972,904.24

1,516,340.00
1,516,340.00

15,893,303.60
1,132,289.93
(20,100.00)
17,005,493.53
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(หน่ วย:บาท)
งบการเงินรวม

ที่ดิน
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม:
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
เพิม่ ขึ้นจากการซื้อธุรกิจ
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
ลดลงจากการขายธุรกิจ

อาคาร

ส่ วนปรับปรุ ง
อาคารเช่า

สานักงานขาย
และห้องตัวอย่าง

อุปกรณ์

เครื่ องตกแต่ง
และเครื่ องใช้
สานักงาน

ยานพาหนะ

รวม

-

(2,202,490.98)
(130,837.63)
(2,333,328.61)
(447,538.06)
(2,780,866.67)

(3,665.34)
(75,299.31)
-

(47,463,594.22)
(5,237,538.79)
52,701,133.01

(3,686,265.53)
(1,067,859.77)
(660,773.58)
4,294,250.48

(712,692.57)
(826,910.82)
(378,292.70)
761,926.29

(3,360,494.51)
(1,227,418.11)
(521,839.75)
3,861,694.37

(55,226,712.17)
(5,324,679.68)
(7,004,581.76)
61,619,004.15

(78,964.65)
(243,110.88)
(322,075.53)

-

(1,120,648.40)
(66,738.68)
(1,187,387.08)

(1,155,969.80)
(491,880.75)
8,766.47
(1,639,084.08)

(1,248,058.00)
(70,599.99)
(1,318,657.99)

(5,936,969.46)
(1,319,868.36)
8,766.47
(7,248,071.35)

มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี:
รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

1,340,146.72

6,617,432.96

584,805.35

-

114,607.60

1,031,059.51

268,282.00

9,956,334.14

รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

1,340,146.72

6,169,894.90

526,769.47

-

189,108.92

1,333,820.16

197,682.01

9,757,422.18

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
จาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
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(หน่ วย:บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส่ วนปรับปรุ ง
เครื่ องตกแต่งและ
อาคารเช่า
เครื่ องใช้สานักงาน

รวม

ราคาทุน:
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
เพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
เพิ่มขึ้น
จาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

17,500.00
646,270.00
663,770.00
185,075.00
848,845.00

498,259.63
638,767.88
1,137,027.51
695,664.93
(20,100.00)
1,812,592.44

515,759.63
1,285,037.88
1,800,797.51
880,739.93
(20,100.00)
2,661,437.44

ค่ าเสื่ อมราคาสะสม:
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
จาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

(3,665.34)
(75,299.31)
(78,964.65)
(243,110.88)
(322,075.53)

(127,393.80)
(172,068.27)
(299,462.07)
(394,768.77)
8,766.47
(685,464.37)

(131,059.14)
(247,367.58)
(378,426.72)
(637,879.65)
8,766.47
(1,007,539.90)

มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี:
รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

584,805.35

837,565.44

1,422,370.79

รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

526,769.47

1,127,128.07

1,653,897.54
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ณ วันที่ 31 ธัน วาคม 2560 และ 2559 บริ ษ ทั มีอุปกรณ์ที่ ต ดั ค่า เสื่ อ มราคาหมดแล้วแต่ย งั ใช้ง านอยู่ใ น
งบการเงิ นรวม ราคาทุน จานวน 3.02 ล้านบาท และ จานวน 2.69 ล้านบาท ตามลาดับ และในงบการเงิ น
เฉพาะกิจการ จานวน 0.10 ล้านบาท และ จานวน 0 บาท ตามลาดับ
งบการเงินรวม
2560
2559
ค่าเสื่ อมราคาแสดงรวมไว้ใน :การดาเนินงานต่อเนื่อง
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
การดาเนินงานที่ยกเลิก
รวม

1,319,868.36
1,319,868.36

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

(หน่ วย:บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

637,879.65
637,879.65

247,367.58
247,367.58

15. ค่ าความนิยม
(หน่ วย:บาท)
งบการเงินรวม
2560
2559
(ปรับปรุ งใหม่)
70,931,402.18
- 70,931,402.18
(70,931,402.18)
- 70,931,402.18

ณ วันที่ 1 มกราคม
ซื้ อธุรกิจ (หมายเหตุ 6)
การด้อยค่า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ตามที่กล่าวในหมายเหตุขอ้ 1.2.2 บริ ษทั ประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยม โดยการใช้ดุลยพินิจในการระบุ
หน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดและการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจาก
กลุ่มสิ นทรัพย์ ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าค่าความนิยมเกิดการด้อยค่า
ดังนั้นบริ ษทั จึ งบันทึ กขาดทุนจากการด้อยค่ าค่าความนิ ยมในงบการเงิ นรวมจานวน 70.93 ล้านบาท ใน
งบกาไรขาดทุนปี 2560
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16.

สิ นทรัพย์ ไม่ มตี วั ตนอืน่
(หน่ วย:บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

งบการเงินรวม
2560
2559
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ราคาทุน:
ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้นจากการซื้ อธุรกิจ
ลดลงจากการขายธุรกิจ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

652,165.00 1,217,784.12
48,820.00
517,024.00
135,141.00
- (1,217,784.12)
700,985.00
652,165.00

517,024.00
34,910.00
551,934.00

517,024.00
517,024.00

ค่ าตัดจาหน่ ายสะสม:
ณ วันที่ 1 มกราคม
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
เพิ่มขึ้นจากการซื้ อธุรกิจ
ลดลงจากการขายธุรกิจ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

(181,370.00)
(198,354.87)
(379,724.87)

(350,712.71)
(175,437.75)
(110,620.91)
455,401.37
(181,370.00)

(64,974.54)
(176,831.35)
(241,805.89)

(64,974.54)
(64,974.54)

โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ระหว่างติดตั้ง
ลดลงจากการขายธุรกิจ

1,993,410.00 2,632,260.00
- (1,650,000.00)

1,993,410.00
-

982,260.00
-

2,314,670.13

2,303,538.11

1,434,309.46

มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี:
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
17.

1,453,055.00

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี/ ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
2560
2559
หนีส้ ิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ส่ วนปรับปรุ งมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์จากการซื้ อธุรกิจ
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23,628,345.44

31,649,382.93

23,628,345.44

สุ ทธิ

31,649,382.93

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
2560
2559
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับปี
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี :
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชัว่ คราวและการกลับรายการผลแตกต่างชัว่ คราว
ค่ าใช้ จ่าย (รายได้ ) ภาษีเงินได้ ที่แสดงอยู่ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
18.

-

-

(8,021,037.49)
(8,021,037.49)

(324,223.77)
(324,223.77)

เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีห้ มุนเวียนอืน่
งบการเงินรวม
2560
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินทดรองรับ
เงินประกันผลงาน
อื่นๆ
รวมเจ้ าหนี้หมุนเวียนอื่น
รวมเจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนี้
หมุนเวียนอื่น

2,502,978.00

2559
(ปรับปรุ งใหม่)
1,884,314.00

90,000.00
3,977,428.83
2,866,192.25
5,902,664.34
1,969,700.40
14,805,985.82
17,308,963.82
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(หน่ วย:บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
-

-

510,000.00
3,646,165.06
4,480,739.93
6,564,720.46
2,076,221.23
17,277,846.68

1,040,842.89
29,809.60
1,070,652.49

681,970.91
52,360.42
734,331.33

19,162,160.68

1,070,652.49

734,331.33

19. ประมาณการหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์ พนักงาน
กลุ่ ม บริ ษัท /บริ ษัท จ่ า ยค่ า ชดเชยผลประโยชน์ ห ลัง ออกจากงานและบ าเหน็ จ ตามข้ อ ก าหนดของ
พระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณ และผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
แก่พนักงานตามสิ ทธิ และอายุงาน
(หน่ วย:บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
2560
2559
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียน
สาหรับผลประโยชน์พนักงาน
ณ วันที่ 1 มกราคม
804,964.00
630,681.00
247,750.00
96,974.00
ส่ วนที่ รับรู้ ในกาไรขาดทุน:
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
401,275.00
283,426.38
245,143.00
148,452.00
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน
31,212.00
13,597.05
3,840.00
2,324.00
ส่ วนที่ รับรู้ ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น:
ขาดทุน(กาไร)จากการวัดมูลค่าใหม่
ของผลประโยชน์พนักงานที่
กาหนดไว้
237,235.00
(94,215.00)
เพิ่มขึ้นจากการซื้ อธุรกิจ
536,103.00
- (658,843.43)
หั ก ลดลงจากการขายบริ ษทั ย่อย
ประมาณการหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
สาหรับผลประโยชน์ พนักงาน
1,474,686.00
804,964.00
402,518.00
247,750.00
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ค่าใช้จ่ายที่ รับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนข้างต้น สาหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 แสดงรวมใน
รายการค่าใช้จ่ายในการบริ หารทั้งจานวน
(หน่ วย:บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
2560
2559
การดาเนินงานต่อเนื่อง
432,487.00
171,887.00
248,983.00
150,776.00
125,136.43
การดาเนินงานที่ยกเลิก
432,487.00
297,023.43
248,983.00
150,776.00
รวม
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ขาดทุน (กาไร) จากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที่กาหนดไว้ที่รับรู ้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
อื่นเกิดขึ้นจาก
(หน่ วย: บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
2560
2559
สมมติฐานทางการเงิน
(32,236.00)
(32,236.00)
สมมติฐานประชากร
การปรับปรุ งจากประสบการณ์
269,471.00
(61,979.00)
รวม
237,235.00
(94,215.00)
ข้อสมมติหลักในการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที่ กาหนดไว้ ณ วันที่ รายงานสาหรับปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีดงั นี้

อัตราคิดลด
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน
อัตรามรณะ

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ร้อยละ 2.40 - 3.00
ร้อยละ 3.00 - 5.00
ผันแปรตามอายุพนักงาน ร้อยละ 0.00 - 10.00
อัตราตามตารางมรณะไทย ปี 2551 แยกตามเพศ
ชายและหญิง

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติ ฐานที่ สาคัญต่อมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาว
ของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่ วย: บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึ้น
ลดลง
เพิ่มขึ้น
ลดลง
อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้ อยละ 1)
(159,896)
187,889
(39,644)
48,194
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต
(เปลี่ยนแปลงร้ อยละ 1)
197,541
(170,488)
47,426
(39,823)
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจานวนพนักงาน
(เปลี่ยนแปลงร้ อยละ 1)
(167,963)
58,526
(41,575)
21,418
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20.

ทุนเรือนหุ้น
ราคาตาม
มูลค่ าหุ้น
(บาท)
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ ณ วันต้นปี
- ไม่เปลี่ยนแปลงในระหว่างปี
หุ้นสามัญ ณ วันสิ้นปี
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
หุน้ สามัญ ณ วันต้นปี
- ไม่เปลี่ยนแปลงในระหว่างปี
หุ้นสามัญ ณ วันสิ้นปี

21.

1.00
1.00

1.00
1.00

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
จานวนหุน้
จานวนเงิน
จานวนหุน้
จานวนเงิน
(หุ้น)
(บาท)
(หุ้น)
(บาท)
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

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 วนเกินมูลค่ าหุ้นสามัญ
ตามบทบัญญัติแห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณี ที่บริ ษทั เสนอขายหุ ้น
สู งกว่ามูลค่ าหุ ้นที่ จดทะเบี ยนไว้ บริ ษทั ต้องนาค่ าหุ ้นส่ วนเกิ นนี้ ต้ งั เป็ นทุ นสารอง (“ส่ วนเกิ นมูลค่ าหุ ้น”)
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ นี้จะนาไปจ่ายเป็ นเงินปั นผลไม่ได้

22.

กาไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กาไร(ขาดทุ น)ต่ อหุ ้นขั้นพื้ นฐาน ค านวณโดยการหารกาไร(ขาดทุ น)ส าหรั บ ปี ด้วยจ านวนหุ ้นสามัญ ที่
ออกจาหน่ ายและเรี ยกชาระแล้วโดยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ
2559 แสดงได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
2560
2559
(ปรั บปรุงใหม่ )
กาไร(ขาดทุน) สาหรับปี (บาท)
(120,569,221.49) 1,153,650,606.82 (152,104,133.42) 83,652,509.74
จานวนหุน้ สามัญโดยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
370,163,587
370,163,587
370,163,587
370,163,587
กาไร(ขาดทุน) ต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
(0.326)
3.117
(0.411)
0.226
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23.

ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
รายการค่าใช้จ่ายตามลักษณะที่สาคัญสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ได้แก่
งบการเงินรวม
2560
2559
การดาเนินงานต่อเนื่อง
ซื้อที่ดิน จ่ายค่าก่อสร้างและ
ค่าพัฒนาโครงการ
การเปลี่ยนแปลงในต้นทุนโครงการ
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ค่าโฆษณาและส่งเสริ มการขาย

(หน่ วย:บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

17,106,852.51

11,854,862.74

-

-

13,529,432.62
1,518,223.23
1,365,500.00
6,694,788.00
6,746,607.77
4,030,121.45

(8,296,162.74)
551,979.73
2,099,500.00
2,466,630.31
2,687,521.94
-

814,711.00
1,365,500.00
4,010,319.00
3,570,951.76
-

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

-

454,139,457.03

-

-

- (1,058,981,553.14)
6,628,039.78
1,518,333.33
10,418,402.02
6,083,262.67
1,992,945.74

-

-

การดาเนินงานทีย่ กเลิก
ซื้อที่ดิน จ่ายค่าก่อสร้างและค่าพัฒนา
โครงการ
การเปลี่ยนแปลงในต้นทุนโครงการ
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ค่าโฆษณาและส่งเสริ มการขาย
ค่านายหน้า
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24.

ส่ วนงานดาเนินงาน
ข้อมูลส่ วนงานดาเนินงานที่นาเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริ ษทั ที่ผมู ้ ีอานาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้าน
การดาเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม่าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสิ นใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กบั ส่ วน
งานและประเมินผลการดาเนินงานของส่ วนงาน
บริ ษทั เป็ นบริ ษทั โฮลดิ้งคอมปานีโดยตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุขอ้ 1.2.1 และ 6 บริ ษทั ได้จาหน่ายเงินลงทุน
ในบริ ษ ทั ย่อย และบริ ษ ทั ย่อยแห่ งใหม่ ย งั ไม่ มีร ายได้จากการประกอบธุ ร กิ จ จึ งไม่ เ สนอข้อมูลส่ วนงาน
ดาเนินงาน
ส่ วนงานธุรกิจ
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ดาเนิ นกิจการในส่ วนงานเดียวคือ ธุ รกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขาย ดังนั้นฝ่ ายบริ หาร
จึงพิจารณาว่าบริ ษทั มีส่วนงานที่รายงานเพียงส่ วนงานเดียว
ส่ วนงานภูมิศาสตร์
กลุ่มบริ ษทั ดาเนิ นธุ รกิ จในเขตภูมิศาสตร์ เดียวคื อในประเทศไทย ดังนั้นฝ่ ายบริ หารจึ งพิจารณาว่ากลุ่มบริ ษทั มี
ส่ วนงานทางภูมิศาสตร์ เพียงส่ วนงานเดียว

25.

เครื่องมือทางการเงิน

25.1 นโยบายการบริ หารความเสี่ยงทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั มี ความเสี่ ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ ย และจากการที่ คู่สัญญาไม่ปฏิ บตั ิ ตาม
สัญญา กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ไม่ได้ใช้ตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงินในการบริ หารความเสี่ ยงดังกล่าว กลุ่มบริ ษทั /
บริ ษทั ไม่มีนโยบายประกอบธุรกรรม ตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงินเพื่อการเก็งกาไรหรื อเพื่อการค้า
25.2 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั มีความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สาคัญอันเกี่ยวเนื่ องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินให้กยู้ ืม
ระยะสั้นและเงินกูย้ ืมระยะสั้นที่มีดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม เนื่ องจากสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินส่ วนใหญ่
มีอตั ราดอกเบี้ ยที่ปรับขึ้ นลงตามอัตราตลาด หรื อมีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ ซ่ ึ งใกล้เคี ยงกับอัตราตลาดในปั จจุบนั
ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริ ษทั จึงอยู่ในระดับต่า ข้อมูลเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยและวันครบกาหนดได้
เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่เกี่ยวข้อง

113

25.3 ความเสี่ยงด้ านการให้ สินเชื่อ
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั มีความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้ บริ ษทั ได้มีนโยบายป้ องกันความเสี่ ยง
นี้ โดยการพิจารณาการให้สินเชื่ อกับลูกค้า กาหนดระยะเวลาการให้สินเชื่ อและมีการติ ดตามลูกหนี้ ที่มีการ
ค้างชาระ มูลค่ายุติธรรมของลูกหนี้ซ่ ึ งแสดงไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน คือ ยอดสุ ทธิ ของลูกหนี้ หลังจากหัก
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ อย่างไรก็ตามกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั คาดว่าจะไม่ได้รับความเสี ยหายที่เป็ นสาระสาคัญจาก
การเก็บหนี้ เนื่องจากธุรกิจหลักของกลุ่มบริ ษทั จะไม่โอนกรรมสิ ทธิ์ ในสิ นทรัพย์ที่ขายให้กบั ผูซ้ ้ื อจนกว่าจะ
ได้รับชาระมูลค่าตามสัญญาทั้งหมด
25.4 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ไม่มีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ ยนเนื่ องจากรายการทรั พย์สินและหนี้ สินทางการเงิ น
คงเหลือในงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 เป็ นสกุลเงินบาท
25.5 การวัดมูลค่ ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน
บริ ษทั ใช้วิธีราคาตลาดในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินซึ่ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ที่ เกี่ ยวข้องกาหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่ าด้วยมูลค่ ายุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที่ไม่มีตลาดที่ มีสภาพคล่อง หรื อไม่
สามารถหาราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่ มีสภาพคล่องได้ บริ ษทั จะใช้วิธีราคาทุนหรื อวิธีรายได้ในการวัด
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้สินดังกล่าวแทน
ลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
ระดับที่ 1 ใช้ขอ้ มูลราคาเสนอซื้ อขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สิน
อย่างเดียวกัน

ระดับที่ 2 ใช้ขอ้ มูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้ อขายซึ่ งรวมอยู่ในระดับ 1 ที่สามารถสังเกตได้โดยตรง
(ได้แก่ ข้อมูลราคาตลาด) หรื อโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่ คานวณมาจากราคาตลาด) สาหรั บสิ นทรั พย์หรื อ
หนี้สินนั้น
ระดับที่ 3 ใช้ขอ้ มูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น
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26.

ภาระผูกพันและหนีส้ ิ นที่อาจจะเกิดขึน้
26.1 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมี ภาระผูกพันเกี่ ยวกับสัญญาเช่ าอาคารสานักงานและสัญญาบริ การ คงเหลื อ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 จานวน 3.78 ล้านบาท และจานวน 4.80 ล้านบาท ตามลาดับ
26.2 บริ ษ ทั ย่อ ยมี ภ าระผูกพันจากการทาสัญญาเพื่ อดาเนิ นการออกแบบและสัญญาจ้า งเหมาโครงการ
คงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 จานวน 1.02 ล้านบาท และจานวน 13.06 ล้านบาท
ตามลาดับ
26.3 บริ ษทั ย่อยมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการให้ธนาคารออกหนังสื อค้ าประกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
และ 2559 จานวน 7.09 ล้านบาท และจานวน 7.09 ล้านบาท ตามลาดับ

27.

การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ในการบริ หารจัดการทุ นที่ สาคัญของกลุ่มบริ ษทั คื อการจัดให้มีซ่ ึ งโครงสร้างทางการเงิ นที่
เหมาะสมและการดารงไว้ซ่ ึ งความสามารถในการดารงธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 งบการเงินรวมแสดงอัตราส่ วนหนี้ สินต่อทุนเท่ากับ 7.76 และ 2.01
ตามลาดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการ อัตราส่ วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 369.23 และ 1.62 ตามลาดับ)

28. การอนุมตั งิ บการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการของบริ ษทั เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561
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13.3 อัตราส่ วนทางการเงินทีส่ าคัญ
งบการเงินรวม
ปี 2560

ปี 2559

ปี 2558

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง

(เท่า)

0.54

0.83

1.14

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเวียน

(เท่า)

0.03

0.36

0.04

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด

(เท่า)

(0.06)

0.10

(0.08)

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า

(เท่า)

9.72

1.06

1.31

อัตราส่วนหมุนเวียนสิ นค้าคงเหลือ

(เท่า)

0.33

0.00

0.02

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า

(เท่า)

2.04

0.01

0.09

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาไร (Profitability Ratio)
อัตรากาไรขั้นต้น

(%)

0.14

(0.00)

0.04

อัตรากาไรจากการดาเนินงาน

(%)

(3.37)

331.34

(7.23)

อัตรากาไรอื่น

(%)

(3.32)

0.96

0.03

อัตราส่วนเงินสดต่อการทากาไร

(%)

0.11

0.21

0.37

อัตรากาไรสุทธิ

(%)

(3.32)

0.96

(8.24)

อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้

(%)

(1.37)

(2.69)

(3.37)

อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์

(%)

(0.35)

0.23

(0.12)

อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ถาวร

(%)

(12.12)

64.84

(40.90)

อัตราหมุนเวียนของสิ นทรัพย์

(เท่า)

0.11

0.24

0.01

อัตราส่วนแสดงประสิ ทธิภาพในการดาเนินงาน

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้

(เท่า)

7.76

2.01

(10.43)

อัตราส่วนความสามารถในการชาระดอกเบี้ย

(เท่า)

-

2.62

(1.05)

อัตราส่วนความสามารถชาระภาระผูกพัน

(เท่า)

0.18

(0.57)

(1.35)

อัตราจ่ายเงินปั นผล

(%)

-

-

-
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14. การวิเคราะห์ และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ
ปี 2560 บริ ษทั ได้ดาเนิ นการบริ หารธุ รกิจด้านอสังหาริ มทรัพย์ ผ่านบริ ษทั ย่อย 1 แห่ ง คือ บริ ษทั สิ ทธารมย์ ดี
เวลลอปเมนท์ จากัด ซึ่ งมีโครงการ หมู่บา้ นจัดสรร สร้างเสร็ จพร้ อมขาย จานวน 42 แปลง ด้วยภาวะเศรษฐกิ จใน
ประเทศยังฟื้ นตัวไม่มากนัก ทาให้การลงทุนในภาคอสังหาริ มทรัพย์ยงั ไม่ดีเท่าที่ ควร การเปิ ดตัวโครงการใหม่ของ
บริ ษทั ยังคงต้องชะลอไว้ และยังต้องเร่ งระบายโครงการเดิมที่มีอยู่ ในขณะที่ผบู ้ ริ โภคยังมีปัญหาหนี้สินครัวเรื อนอยูใ่ น
ระดับสูง สถาบันการเงินต้องระมัดระวังการปล่อยสิ นเชื่อ ประกอบกับยังไม่มีมาตรการกระตุน้ ด้านอสังหาริ มทรัพย์
จึงส่งผลให้ตลาดที่อยูอ่ าศัยปรับตัวลดลง
สาหรับผลประกอบการปี 2560 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย มีรายได้จากธุ รกิ จอสังหาริ มทรัพย์ 35.77 ล้านบาท ซึ่ ง
เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จานวน 32.22 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 90.08 ขณะที่มีตน้ ทุนขายรวม 30.64 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จากปี 2559 จานวน 27.10 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 88.40 บริ ษทั ขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม 120.81 ล้านบาท
14.1 ผลการดาเนินงานและฐานะทางการเงิน
ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงานในปี 2560 รายได้เกิดจากธุรกิจด้านอสังหาริ มทรัพย์ จานวน 35.77 ล้านบาท เทียบกับปี 2559
จานวน 3.55 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 32.22 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 907.61 สาหรับปี 2558 บริ ษทั อยูใ่ นระหว่างการ
ลงทุน จึงยังไม่มีรายได้ บริ ษทั เริ่ มบริ หารโครงการ และรับรู ้รายได้ ของบริ ษทั สิ ทธารมย์ ดีเวลลอปเมนท์ จากัด
ในช่ วงปลายปี 2559 ส าหรั บค่ าใช้จ่า ยรวมส าหรั บปี 2560 มี จานวน 164.95 ล้านบาท ซึ่ ง สู ง ขึ้ นจากปี 2559
จานวน 134.70 ล้านบาท ผลมาจากการประเมินมูลค่าโครงการของ บริ ษทั สิ ทธารมย์ ดีเวลลอปเมนท์ จากัด มีผล
ให้ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือ 14.69 ล้านบาท ขาดทุนจากลดมูลค่าของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการ
ลงทุน 16.39 ล้านบาท และผลขาดทุนจากการด้อยค่าค่าความนิ ยม 70.93 ล้านบาท ในส่ วนของค่าใช้จ่ายรวมปี
2559 มี จานวน 30.26 ล้านบาท ปี 2558 มี จานวน 82.25 ล้านบาท ซึ่ งต้นทุ นและค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงาน
เป็ นไปในทิศทางเดียวกับรายได้
ฐานะการเงิน
บริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จานวน 242.74 ล้านบาท วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จานวน
446.85 ล้านบาท และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จานวน 9,478.13 ล้านบาท สิ นทรัพย์รวมลดลงจากปี 2559 เป็ น
จ านวน 204.11 ล้า นบาท หรื อ ลดลงในอัต ราร้ อ ยละ 54.32 มาจากการลดลงจากการประเมิ น ของมู ล ค่ า
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน และสิ นค้าคงเหลือในโครงการสิ ทธารมย์ พาร์ คไลฟ์ ของบริ ษทั สิ ทธารมย์ ดี
เวลลอปเมนท์ จากัด สาหรับส่วนของผูถ้ ือหุน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจานวน 27.71 ล้านบาท ประกอบด้วย
ทุนหุ ้นสามัญ 370.16 ล้านบาท ส่ วนเกินทุนหุ ้นสามัญ 63.90 ล้านบาท และขาดทุนสะสม 406.36 ล้านบาท ซึ่ ง
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ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ลดลงจากปี 2559 ณ วันเดียวกัน จานวนเงิน 120.80 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 81.34 ซึ่ งมีผลมา
จากการจาหน่ายการปรับลดลงของมูลค่าความนิ ยม ที่ดิน และโครงการสิ ทธารมย์พาร์ คไลฟ์ ของ บริ ษทั สิ ทธา
รมย์ ดี เวลลอปเมนท์ จากัด จานวนเงิน 102.01 ล้านบาท และผลขาดทุนสะสมที่สูงขึ้นจากผลการดาเนิ นงานปี
2560 สาหรับส่วนของผูถ้ ือหุน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จานวนเงิน (1,005.14) ล้านบาท และเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบ
กับวันที่ 31 ธันวาคม 2559 จานวน 1,153.65 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 114.78 ในขณะที่หนี้ สินรวม ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2560 มีจานวนเงิน 215.03 ล้านบาท ลดลงจากวันที่ 31 ธันวาคม 2559 จานวน 83.30 ล้านบาท จากการ
จ่ายชาระเงิ นกูย้ ืม หนี้ สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจานวนเงิน 10,483.27 ล้านบาท ลดลงจากวันที่ 31
ธันวาคม 2559 จานวน 10,184.94 ล้านบาท มีผลมาจากการจาหน่ ายเงินลงทุนในหุ ้นสามัญบริ ษทั กีธา พร็ อพ
เพอร์ต้ ีส์ จากัด
14.2 ปัจจัยทีอ่ าจมีผลต่ อฐานะการเงินและผลการดาเนินงานอย่ างมีนัยสาคัญในอนาคต
- ไม่มี -
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การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
บริ ษทั ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริ ษทั ขอรับรองว่า
ข้อ มู ล ดัง กล่ า วถู ก ต้อ งครบถ้วน ไม่ เ ป็ นเท็ จ ไม่ ท าให้ผูอ้ ื่ นส าคัญ ผิ ด หรื อ ไม่ ข าดข้อ มู ลที่ ค วรต้อ งแจ้ง ในสาระสาคัญ
นอกจากนี้ บริ ษทั ขอรับรองว่า
(1) งบการเงิ นและข้อมูลทางการเงิ นที่สรุ ปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง
ครบถ้วนในสาระสาคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสดของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยแล้ว
(2) บริ ษทั ได้จดั ให้มีระบบการเปิ ดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริ ษทั ได้เปิ ดเผยข้อมูลในส่ วนที่เป็ นสาระสาคัญ
ทั้งของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนรวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว
(3) บริ ษทั ได้จดั ให้บริ ษทั มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิ บตั ิตามระบบดังกล่าว และ
บริ ษทั ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ต่อผูส้ อบบัญชีและกรรมการตรวจสอบ
ของบริ ษทั แล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่ องและการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทาที่
มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทารายงานทางการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
ในการนี้เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริ ษทั ได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริ ษทั
ได้มอบหมายให้ นายเกรี ยงไกร ศิระวณิ ชการ เป็ นผูล้ งลายมือชื่อกากับเอกสารนี้ ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือ
ชื่ อของ นายเกรี ยงไกร ศิ ระวณิ ชการ กากับไว้ บริ ษทั จะถือว่าไม่ใช่ขอ้ มูลที่ บริ ษทั ได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้ว
ดังกล่าวข้างต้น
ชื่อ – นามสกุล
นายเกรี ยงไกร ศิระวณิ ชการ
นายมนต์ชยั

อรวงศ์ไพศาล

ตาแหน่ ง

ลายมือชื่อ

ประธานกรรมการ

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

กรรมการ

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

ตาแหน่ ง

ลายมือชื่อ

กรรมการ

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

ผู้รับมอบอานาจ
ชื่อ – นามสกุล
นายเกรี ยงไกร ศิระวณิ ชการ
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอานาจควบคุม และเลขานุการของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
1.

ข้ อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
บริษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)

ลาดับ
1

ชื่ อ – นามสกุล

อายุ

คุณวุฒิการศึกษา /

ตาแหน่ ง

(ปี )

ประวัติการอบรม

นายมนต์ชยั อรวงศ์ไพศาล

37

ประธานกรรมการ (มีอานาจลง

- ปริ ญญาโท Project Management, University of

สั ดส่ วนการ ความสั มพันธ์ ทาง
ถือหุ้น

ครอบครัวระหว่ าง

ในบริษัท

ผู้บริหาร

-ไม่มี-

- ไม่มี -

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
2559-ปัจจุบนั

North Umbria at Newcastle ประเทศอังกฤษ

นามผูกพันบริ ษทั )

ประธานกรรมการ
บริ ษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

- ปริ ญญาตรี การจัดการด้านอสังหาริ มทรัพย์และการ

ได้รับแต่งตั้งวันที่ 30/11/2560

ตาแหน่ ง/หน่ วยงาน/บริษัท

ประเมินผล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ผ่านการอบรมหลักสู ตร DAP/DCP

2559-ปัจจุบนั

กรรมการ บริ ษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

2559-ปัจจุบนั

กรรมการ บริ ษทั สิ ทธารมย์ ดีเวลลอปเมนท์ จากัด

2556-2559

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการ
บริ ษทั กีธา พร็ อพเพอร์ตีส์ จากัด

2555

รองผูอ้ านวยการฝ่ ายขายโครงการที่อยูอ่ าศัยและการตลาด
บริ ษทั คอลลิเออร์ส จากัด

2

พลเอกทิวะพร ชะนะพะเนาว์

62

- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการ

กรรมการอิสระและประธาน

ป้องกันประเทศประจาปี การศึกษา 2552 -2553

กรรมการตรวจสอบ

หลักสู ตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่ นที่ 52

ได้รับแต่งตั้งวันที่ 25/12/2558

-ไม่มี-

- ไม่มี -

2557-ปัจจุบนั

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

- ปริ ญญาโท (รัฐประสานศาสตร์บณั ฑิต)
มหาวิทยาลัยนานาชาติ ชิลเลอร์ แสตมฟอร์ด
- นักเรี ยนนายร้อย วิชาวิทยาศาสตร์บณั ฑิตสถาบัน
โรงเรี ยนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
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2555-ปัจจุบนั

ผูท้ รงคุณวุฒิกองทัพบก อัตรา พล.ต. หน่วย กองทัพบก

2560-ปัจจุบนั

กรรมการ บริ ษทั เค.ซี พร็ อพเพอร์ต้ ี จากัด (มหาชน)

ลาดับ
3

ชื่ อ – นามสกุล

อายุ

คุณวุฒิการศึกษา /

ตาแหน่ ง

(ปี )

ประวัติการอบรม

42

- ปริ ญญาตรี คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ

นางสาวพัทธ์นนั ท์ อภิรโยธิน

สั ดส่ วนการ ความสั มพันธ์ ทาง
ถือหุ้น

ครอบครัวระหว่ าง

ในบริษัท

ผู้บริหาร

-ไม่มี-

-ไม่มี-

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
2559-ปัจจุบนั

กรรมการ และรักษาการ ประธาน
2559-ปัจจุบนั

ผูกพันบริ ษทั )

กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ
ได้รับแต่งตั้งวันที่ 28/04/2559

รองประธานเจ้าหน้าที่สายงานขาย และการตลาด
บริ ษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

ได้รับแต่งตั้งวันที่ 30/11/2560
นายสราวุฒิ ภูมิถาวร

กรรมการ และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
บริ ษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

เจ้าหน้าที่บริ หาร (มีอานาจลงนาม

4

ตาแหน่ ง/หน่ วยงาน/บริษัท

58

- ปริ ญญาโท ทางกฎหมายเปรี ยบเทียบ University of

-ไม่มี-

- ไม่มี -

2558-2559

ผูจ้ ดั การฝ่ ายรี เซล บริ ษทั พรี บิลท์ จากัด (มหาชน)

2554-2555

ผูจ้ ดั การฝ่ ายขาย โครงการเบฟเวอร์รี่ฮิลล์ แจ้งวัฒนะ

2557-ปัจจุบนั

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

Miami School of Law

บริ ษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

- ปริ ญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา กฎหมาย

2554-ปัจจุบนั

เศรษฐกิจ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

ที่ปรึ กษาทางด้านกฎหมาย
Sapphire Terminal (Thailand) Ltd.

- ปริ ญญาตรี นิติศาสตร์บณั ฑิต จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

2555-ปัจจุบนั

กรรมการอิสระ บริ ษทั สยามเซมเพอร์เมด จากัด

2555-ปัจจุบนั

ที่ปรึ กษาทางด้านกฎหมาย
บริ ษทั ซันเจน ( ไทยแลนด์ ) จากัด

2550- ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั ไลเซ็นส์ เซอร์วสิ กรุ๊ ป จากัด
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2539-ปัจจุบนั

กรรมการ ชิมิสึ เคมีคอล คอร์ปอเรชัน่ (ไทยแลนด์)

2554-ปัจจุบนั

กรรมการ บริ ษทั แซฟไฟร์ โรโร (ไทยแลนด์) จากัด

2550-ปัจจุบนั

กรรมการ บริ ษทั แม่สะเรี ยง แอ็กโกร จากัด

2535-ปัจจุบนั

กรรมการ บริ ษทั สยามคอนยัค จากัด

2541-ปัจจุบนั

กรรมการ บริ ษทั สยามคอนยัค อินดัสทรี จากัด

2557-ปัจจุบนั

กรรมการ บริ ษทั เอ็นเอชเอ็น โฮลดิ้งส์ (ไทยแลนด์) จากัด

ลาดับ

5

ชื่ อ – นามสกุล

อายุ

คุณวุฒิการศึกษา /

ตาแหน่ ง

(ปี )

ประวัติการอบรม

พันเอกสมชาติ โตวิชยั

55

กรรมการอิสระ และกรรมการ

- หลักสู ตรนายพัน รุ่ น 31

สั ดส่ วนการ ความสั มพันธ์ ทาง
ถือหุ้น

ครอบครัวระหว่ าง

ในบริษัท

ผู้บริหาร

-ไม่มี-

-ไม่มี-

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
2559-ปัจจุบนั

กรรมการ บริ ษทั เอ็มเรสซิเดนซ์ จากัด

2559-ปัจจุบนั

กรรมการ บริ ษทั เอส.เค.ซี .เรสซิ เดนซ์ จากัด

2544-ปัจจุบนั

กรรมการ บริ ษทั แอทเทอร์นีส์ อไลอันซ์ จากัด

2559-ปัจจุบนั

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

- ปริ ญญาตรี คณะบริ หารธุรกิจบัณฑิตวิทยาลัยธุรกิจ

ตรวจสอบ

ตาแหน่ ง/หน่ วยงาน/บริษัท

บริ ษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

บัณฑิตย์

2555-ปัจจุบนั

ประจาศร. (ชกท.0009) กองทัพบก

2559-ปัจจุบนั

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ได้รับแต่งตั้งวันที่ 20/04/2560
6 นายธวัช จิตตรานนท์

58

กรรมการอิสระและกรรมการ

- ปริ ญญาตรี คณะบริ หารธุรกิจ

-ไม่มี-

- ไม่มี -

มหาวิทยาลัยรามคาแหง

บริ ษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

ตรวจสอบ
ได้รับแต่งตั้งวันที่ 20/04/2560
7 นางสาวพรพิมล คาดี

55

รองประธานเจ้าหน้าที่สายงาน

- ปริ ญญาตรี คณะนิติศาสตร์บณั ฑิต

-ไม่มี-

-ไม่มี-

2559-ปัจจุบนั

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองประธานเจ้าหน้าที่สายงานสนับสนุน และประสานงาน
เลขานุการบริ ษทั

สนับสนุนและประสานงาน

บริ ษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

และเลขานุการบริ ษทั

2551-2558

ผูจ้ ดั การทัว่ ไป บริ ษทั บ้านพร้อมพันธ์ จากัด

2559-ปัจจุบนั

รองประธานเจ้าหน้าที่สายงานพัฒนาธุรกิจ

ได้รับแต่งตั้งวันที่ 20/12/2559
8 นายเมธาพร ศรี พลาวงษ์
รองประธานเจ้าหน้าที่สายงาน

35

- ปริ ญญาตรี คณะสถาปัตยกรรม สถาบันเทคโนโลยี

-ไม่มี-

-ไม่มี-

พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

พัฒนาธุรกิจ

- ปริ ญญาโท คณะสถาปัตยกรรม

ได้รับแต่งตั้งวันที่ 20/12/2559

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บริ ษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
2555-2556

122

ผูจ้ ดั การฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ บริ ษทั คอลลิเออร์ส จากัด

ลาดับ

ชื่ อ – นามสกุล

อายุ

คุณวุฒิการศึกษา /

ตาแหน่ ง

(ปี )

ประวัติการอบรม

9 นายณัฐวัชร สวนสุจริ ต

50

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพสถาบันเทคโนโลยีราช

รองประธานเจ้าหน้าที่สายงาน

มงคล วิทยาเขตนนทบุรี

พัฒนางานก่อสร้าง

- ปริ ญญาตรี อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

ได้รับแต่งตั้งวันที่ 20/12/2559

สั ดส่ วนการ ความสั มพันธ์ ทาง
ถือหุ้น

ครอบครัวระหว่ าง

ในบริษัท

ผู้บริหาร

-ไม่มี -

- ไม่มี -

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง/หน่ วยงาน/บริษัท

2559-ปัจจุบนั กรรมการ และรองกรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั สิ ทธารมย์ ดีเวลลอปเมนท์ จากัด
2559-ปัจจุบนั รองประธานเจ้าหน้าที่สายงานพัฒนางานก่อสร้าง

สาขาบริ หารงานก่อสร้าง สถาบันราชภัฎพระนคร

บริ ษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

- MINI MBA สาขาการบริ หารธุรกิจ

2551-2559

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ผูอ้ านวยการโครงการ
บริ ษทั สิ ทธารมย์ ดีเวลลอปเมนท์ จากัด

123

บริษัท สิ ทธารมย์ ดีเวลลอปเมนท์ จากัด
ลาดับ

ชื่ อ – นามสกุล

อายุ

คุณวุฒิการศึกษา /

ตาแหน่ ง

(ปี )

ประวัติการอบรม

1 นายชินวัฒน์ ชินแสงอร่ าม

56

ประธานกรรมการ (มีอานาจลง

2

- นิติศาสตร์มหาบัณฑิต สาขากฎหมายพาณิ ชย์นาวี
มหาวิทยาลัยทูเลน ประเทศสหรัฐอเมริ กา

สั ดส่ วนการ ความสั มพันธ์ ทาง
ถือหุ้น

ครอบครัวระหว่ าง

ในบริษัท

ผู้บริหาร

1 หุน้

- ไม่มี -

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง/หน่ วยงาน/บริษัท

2552-ปัจจุบนั

กรรมการบริ หาร บริ ษทั วีระวงศ์ ชินวัฒน์ และเพียงพนอ

= 0.00%

จากัด

นามผูกพันบริ ษทั )

- นิติศาสตร์มหาบัณฑิต สาขากฎหมายเปรี ยบเทียบ

2559-ปัจจุบนั

ประธานกรรมการ บริ ษทั สิ ทธารมย์ ดีเวลลอปเมนท์ จากัด

ได้รับแต่งตั้งวันที่ 20/04/2560

มหาวิทยาลัยไมอามี่ ประเทศสหรัฐอเมริ กา

2558-2559

ประธานกรรมการ

เป็ นกรรมการในฐานะตัวแทน

- เนติบณั ฑิตไทย เนติบณั ฑิตยสภา

ของบริ ษทั ใหญ่

- นิติศาสตร์บณั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายมนต์ชยั อรวงศ์ไพศาล
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ประธานกรรมการ (มีอานาจลง
นามผูกพันบริ ษทั )

บริ ษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

- ปริ ญญาโท Project Management, University of

1 หุน้

North Umbria at Newcastle ประเทศอังกฤษ

= 0.00%

- ไม่มี -

ประเมินผล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

เป็ นกรรมการในฐานะตัวแทน

ประธานกรรมการ
บริ ษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

- ปริ ญญาตรี การจัดการด้านอสังหาริ มทรัพย์และการ

ได้รับแต่งตั้งวันที่ 15/09/2559

2559-ปัจจุบนั
2559-ปัจจุบนั

กรรมการ บริ ษทั สิ ทธารมย์ ดีเวลลอปเมนท์ จากัด

2556-2559

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการ

- ผ่านการอบรมหลักสู ตร DCP

บริ ษทั กีธา พร็ อพเพอร์ตีส์ จากัด

ของบริ ษทั ใหญ่

2555

รองผูอ้ านวยการฝ่ ายขายโครงการที่อยูอ่ าศัยและการตลาด
บริ ษทั คอลลิเออร์ส จากัด

3 นายณัฐวัชร สวนสุจริ ต
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- ประกาศนียบัตรวิชาชีพสถาบันเทคโนโลยีราช

กรรมการ

มงคล วิทยาเขตนนทบุรี

ได้รับแต่งตั้งวันที่ 15/09/2559

- ปริ ญญาตรี อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

เป็ นกรรมการในฐานะตัวแทน
ของบริ ษทั ใหญ่

-ไม่มี -

- ไม่มี -

2559-ปัจจุบนั กรรมการ และรองกรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั สิ ทธารมย์ ดีเวลลอปเมนท์ จากัด
2559-ปัจจุบนั รองประธานเจ้าหน้าที่สายงานพัฒนางานก่อสร้าง

สาขาบริ หารงานก่อสร้าง สถาบันราชภัฎพระนคร

บริ ษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

- MINI MBA สาขาการบริ หารธุรกิจ

2551-2559

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ผูอ้ านวยการโครงการ
บริ ษทั สิ ทธารมย์ ดีเวลลอปเมนท์ จากัด
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2.

รายชื่ อกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มอี านาจควบคุมทีด่ ารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการหรื อผู้บริหารในบริษัทย่ อย บริษัทร่ วม
หรื อบริษัทที่เกีย่ วข้ องหลายบริษัท

รายชื่ อกรรมการและผู้บริหาร

บริษัท

บริษัทย่ อย
บริษัท สิ ทธารมย์ ดีเวลลอปเมนท์ จากัด

1. นายชินวัฒน์ ชินแสงอร่ าม
2. นายมนต์ชยั อรวงศ์ไพศาล

X
X

3. นายณัฐวัชร สวนสุ จริ ต

//
//

หมายเหตุ
/ = กรรมการ
X = ประธานกรรมการบริ ษทั
// = กรรมการบริ หาร
3.

ประวัติการถูกลงโทษของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มอี านาจควบคุม เนื่องจากการกระทาความผิดตาม พรบ.
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรื อ พรบ.สั ญญาซื้อขายล่วงหน้ า พ.ศ. 2546
- ไม่มี -
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เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบตั ิงาน
ของบริ ษทั (ompliance)
บริ ษทั อยูร่ ะหว่างสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเข้าดารงตาแหน่งดังกล่าว
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