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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
1

วิสัยทัศน์
•

เป็ นผู้นําในกลุม่ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย

•

สร้ างความแตกต่างในการนําเสนอแนวคิดของโครงการและไลฟ์สไตล์เพื่อเป็ นทางเลือกใหม่

•

มุ่งมัน่ นําเสนอโครงการที่แตกต่าง และตรงใจกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายอย่างสมํ่าเสมอ

•

มุ่งมัน่ ในการพัฒนาความเป็ นมืออาชีพในทุก ๆ ด้ านและพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

•

พัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพมีความรู้ ความสามารถ และจริยธรรม ให้ เป็ นที่ยอมรับในระดับสากลเพื่อ ให้
เกิดความพึงพอใจสูงสุดต่อลูกค้ าและทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ องเสมือนหนึ่งสมาชิกในครอบครัว

•

เป็ นผู้นําในการสร้ างมูลค่าเพิ่มกับธุรกิจให้ มีการเจริ ญเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อประโยชน์ ของผู้ถือหุ้น และ
สังคม

พันธกิจ
•

นําเสนอแนวคิดของโครงการที่มีความแตกต่างและเป็ นเลิศในทุก ๆ ด้ าน

•

พัฒนาระบบบริหารจัดการ บุคลากรในทุก ๆ ฝ่ าย และส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องเพื่อสร้ างความเป็ นมืออาชีพ
อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ ได้ คณ
ุ ภาพและมาตราฐานในระดับสากล

•

ให้ บริการลูกค้ าและทุกฝ่ ายเสมือนหนึง่ ให้ บริ การสมาชิกในครอบครัว

•

พัฒนาจริยธรรมการทํางานภายในองค์ กร และยังประโยชน์ต่อลูกค้ าและทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ องทุก ๆ ส่วน

•

ตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์และสร้ างความประทับใจให้ ลกู ค้ าอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้ นการให้ บริการลูกค้ าเสมือน
หนึง่ สมาชิกในครอบครัว

บริษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั ้น ที่ 19 ยูนิต 1901 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

รายงานคณะกรรมการการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระของ บริษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) มิได้
เป็ นผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และมิได้ เป็ นผู้มีส่วนได้ เสียใด ๆ ในการตรวจสอบบริษัทฯ โดยในปี
2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมทั ้งสิ ้น 6 ครั ้ง
คณะกรรมการตรวจสอบได้ ป ฏิ บัติ ห น้ า ที่ อัน ควรปฏิ บัติ อ ย่ า งอิ สระโปร่ ง ใส สอดคล้ อ งกับ ข้ อ กํ า หนดของ ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สรุปสาระสําคัญของงานที่ได้ ปฏิบตั ิดังนี ้
1. ความถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นที่เชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงินของบริ ษัทฯ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจําปี 2561 ของบริษัทฯ และงบ
การเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยได้ พิจารณาในประเด็นที่สาํ คัญตลอดจนให้ คําแนะนํ า
เพื่ อ ให้ ง บการเงิ น มี ค วามถูก ต้ อ ง เชื่ อ ถื อ ได้ และมี ก ารเปิ ดเผยข้ อ มูลที่ สํา คัญอย่ า งเพี ย งพอ และเป็ นไปได้ ต าม
มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป
2. ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริ หารความเสี่ยงของบริ ษัทฯ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และ
การบริ หารความเสี่ยงของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย เพื่อประเมินความเพียงพอเหมาะสม และความมีประสิทธิ ภาพ
พบว่า บริษัท แอสเซท ไฟว์ โฮลดิ ้ง จํากัด และบริษัทย่อย ซึง่ บริษัทฯ รับโอนกิจการทั ้งหมดมาในปลายเดือนธันวาคม
ยังมีระบบการควบคุมภายในไม่สมบูรณ์ ทั ้งนี ้ บริ ษัทฯ อยู่ระหว่างว่าจ้ างผู้เชี่ยวชาญภายนอกเพื่อปรับ 2561ปรุ ง
ระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริ ห ารความเสี่ยง และกําหนดให้ มี การตรวจสอบภายในปี
เพื่อให้ มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายใน 2562 การตรวจสอบภายใน และการบริ หารความเสี่ยงของบริ ษัทย่ อ ยมี
ความเหมาะสมและเพียงพอในการลดความเสีย่ งจากการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
3. การปฏิบัติตามกฎหมายว่ าด้ วยหลักทรั พ ย์ และตลาดหลัก ทรั พย์ ข้ อกําหนดของตลาดหลัก ทรั พย์ หรื อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัทฯ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พร้ อมทั ้ง
ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริษัทฯ เห็นว่าบริษัทไม่ได้ มีข้อบกพร่องใด
ที่เป็ นสาระสําคัญในการปฏิบตั ิตามกฎหมาย
4. ความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาผลการปฏิบัติงานในปี ที่ผ่านมาของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และขอเสนอ
แต่งตั ้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริ ษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชั่นแนล จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ของบริษัทฯ ประจําปี 2562 รวมทั ้งเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจําปี 2562 ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อนําเสนอ
ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิในการแต่งตั ้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและกําหนดค่าตอบแทน

บริษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั ้น ที่ 19 ยูนิต 1901 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

คณะกรรมการบริ ษัท

นายเกรี ยงไกร ศิระวณิชการ
ประธานกรรมการบริ ษัท

นายวัลลภ ศรี ไพศาล
นางสาวศันสนีย์ พูลสวัสดิ์
นายภูริพัฒน์ ชุ่มธรรม
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

นายศุภโชค ปั ญจทรั พย์
กรรมการบริ ษัท

นายฐิติวัฒน์ คูวิจิตรสุวรรณ
กรรมการบริ ษัท

นายยงเกียรติ ศิริวัจนางกูร
กรรมการบริ ษัท

บริษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั ้น ที่ 19 ยูนิต 1901 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

คณะผู้บริ หาร

นายศุภโชค ปั ญจทรั พย์
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

นางสาวพัฒน์ สรณ์ วิสุทธิพงษ์
เลขานุการบริ ษัท และผู้อํานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน

นางสาวชมพูนุท สุวรรณ
ผู้ช่วยประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร สายงานบัญชีและการเงิน

บริษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั ้น ที่ 19 ยูนิต 1901 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ข้ อมูลเกี่ยวกับบริ ษัท
ชื่อบริ ษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตงั ้ สํานักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริ ษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
เว็บไซต์
ทุนจดทะเบียนที่ออกและ
เรี ยกชําระแล้ วทัง้ หมด

: บริษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
: เป็ นบริษัทโฮลดิ ้งคอมปานีเพื่อลงทุนในธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
: เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั ้น ที่ 19 ยูนิต 1901 ถนน
วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900
: 0107546000181
: 02-026-3512
: 02-026-3513
: www.assetfive.co.th
: 1,123,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
ข้ อมูลเกี่ยวกับบริ ษัทย่ อย

ชื่อบริ ษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตงั ้ สํานักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริ ษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
เว็บไซต์
ทุนจดทะเบียนที่ออกและ
เรี ยกชําระแล้ วทัง้ หมด
ชื่อบริ ษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตงั ้ สํานักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริ ษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
เว็บไซต์
ทุนจดทะเบียนที่ออกและ
เรี ยกชําระแล้ วทัง้ หมด

: บริษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด
: พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
: เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั ้น ที่ 19 ยูนิต 1901 ถนน
วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900
: 0105556142482
: 02-026-3512
: 02-026-3513
: www.assetfive.co.th
: 300,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท
: บริษัท รชยาเรียลเอสเตท จํากัด
: พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
: เลขที่ 99/99 ถนนพรหมประกาย ตํ า บลหมากแข้ ง อํ า เภอเมื อ งอุด รธานี จัง หวัด
อุดรธานี
: 0415558001794
: 042-329-398
: - ไม่มี : www.rachaya.co.th
: 3,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท

บริษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั ้น ที่ 19 ยูนิต 1901 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

สารบัญ
หน้ า
ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
1.

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

1

2.

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

11

3.

ปัจจัยความเสี่ ยง

46

4.

ทรัพย์ สินทีใ่ ช้ ในการประกอบธุรกิจ

48

5.

ข้ อพิพาททางกฎหมาย

49

6.

ข้ อมูลทัว่ ไปและข้ อมูลสํ าคัญอืน่

50

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
7.

ข้ อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น

52

8.

โครงสร้ างการจัดการ

54

9.

การกํากับดูแลกิจการ

64

10. ความรับผิดชอบต่ อสั งคม ชุมชน และสิ่ งแวดล้อม

81

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ ยง

83

12. รายการระหว่ างกัน

85

ส่ วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
13. ข้ อมูลทางการเงินทีส่ ํ าคัญ
14. อธิบายการวิเคราะห์ ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล

87
155
157

เอกสารแนบ
เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี าํ นาจควบคุมและเลขานุการบริษัท

158

เอกสารแนบ 2
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ส่ วนที่ 1
การประกอบธุรกิจ
1.

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริ ษทั อาดามัส อินคอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) ประกอบธุรกิจลงทุนในบริ ษทั อื่น โดยมีนโยบายลงทุน
ในบริ ษทั ที่ประกอบธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์ และธุ รกิจที่เกี่ยวข้อง ประเภทของอสังหาริ มทรัพย์ที่บริ ษทั ฯ พัฒนาใน
ปั จจุบนั คือ บ้านเดี่ยว บ้านแฝด และคอนโดมิเนียม ภายใต้การบริ หารจัดการของบริ ษทั แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์
จํากัด และบริ ษทั รชยาเรี ยลเอสเตท จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย ในอนาคตบริ ษทั ฯ มี แผนที่ จะขยายโครงการเพิ่มไปสู่
จังหวัดหัวเมืองต่าง ๆ โดยเน้นที่ดินที่มีศกั ยภาพ เพื่อให้ได้ผลตอบแทนจากการลงทุนเป็ นไปตามเป้ าหมายของบริ ษทั ฯ
และผูถ้ ือหุ ้น แม้ว่าธุ รกิ จอสังหาริ มทรั พย์จะมี การแข่งขันอย่างรุ นแรง แต่ก็ยงั คงมี ช่องว่างทางการตลาดซึ่ งบริ ษทั ฯ
สามารถเข้าทําธุรกิจได้
บริ ษัท ฯ ให้ ค วามสํ า คัญ กับ การดํา เนิ น ธุ ร กิ จ โดยยึ ด ถื อ หลัก ธรรมาภิ บ าล ควบคู่ กับ การรั ก ษาผลประโยชน์
ของผูถ้ ือหุ น้ และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนโดยรอบ
1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้ าหมาย
วิสัยทัศน์
•

เป็ นผูน้ าํ ในกลุ่มธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ประเภทที่อยูอ่ าศัย

•

สร้างความแตกต่างในการนําเสนอแนวคิดของโครงการและไลฟ์ สไตล์เพื่อเป็ นทางเลือกใหม่

•

มุ่งมัน่ นําเสนอโครงการที่แตกต่าง และตรงใจกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายอย่างสมํ่าเสมอ

•

มุ่งมัน่ ในการพัฒนาความเป็ นมืออาชีพในทุก ๆ ด้านและพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

•

พัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพมีความรู ้ ความสามารถ และจริ ยธรรม ให้เป็ นที่ยอมรับในระดับสากลเพื่อให้
เกิดความพึงพอใจสู งสุ ดต่อลูกค้าและทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องเสมือนหนึ่งสมาชิกในครอบครัว

•

เป็ นผูน้ าํ ในการสร้างมูลค่าเพิ่มกับธุ รกิจให้มีการเจริ ญเติบโตอย่างยัง่ ยืน เพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือหุ ้น และ
สังคม

พันธกิจ
•

นําเสนอแนวคิดของโครงการที่มีความแตกต่างและเป็ นเลิศในทุก ๆ ด้าน

•

พัฒนาระบบบริ หารจัดการ บุคลากรในทุก ๆ ฝ่ าย และส่ วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเป็ นมืออาชีพ
อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้คุณภาพและมาตราฐานในระดับสากล

•

ให้บริ การลูกค้าและทุกฝ่ ายเสมือนหนึ่งให้บริ การสมาชิกในครอบครัว

•

พัฒนาจริ ยธรรมการทํางานภายในองค์กร และยังประโยชน์ต่อลูกค้าและทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องทุก ๆ ส่ วน
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•

ตอบสนองทุ กไลฟ์ สไตล์และสร้างความประทับใจให้ลูกค้าอย่างต่อเนื่ อง มุ่งเน้นการให้บริ การลูกค้า
เสมือนหนึ่งสมาชิกในครอบครัว

เป้ าหมาย
บริ ษทั ฯ มีเป้ าหมายในการเป็ นผูป้ ระกอบการชั้นนําในการพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์ ประเภทที่อยู่
อาศัย โดยการนําเสนอแนวคิดในการพัฒนาโครงการรู ปแบบใหม่ ๆ อย่างสมํ่าเสมอ โดยมุ่งเน้นการนําเสนอ
แนวคิดแบบ Urbanized Living Concept เพื่อตอบสนองกลุ่มลูกค้าที่ตอ้ งการอยูอ่ าศัยใกล้เมื อง เดินทางสะดวก
และรายล้อมไปด้วยสิ่ งอํานวยความสะดวกที่ครบครัน ทั้งในกรุ งเทพมหานคร ปริ มณฑล และต่างจังหวัด ด้วย
ทีมงานที่ มากประสบการณ์ และการเก็บข้อมูลวิจยั ด้านการตลาดเชิ งลึก ทําให้บริ ษทั ฯ สามารถพัฒนารู ปแบบ
โครงการที่เข้าถึงไลฟ์ สไตล์และความต้องการเฉพาะของกลุ่มลูกค้าได้เป็ นอย่างดี ซึ่ งโครงการ Vana Residence
โครงการบ้านเดี่ยวที่เพิ่งเปิ ดตัวไปเมื่อปลายปี 2561 ได้รับผลตอบรับที่ดีเป็ นอย่างยิง่ จากการใช้แนวคิดดังกล่าว
ค่ านิยมองค์ กร
•

Integrity (ชื่อสัตย์สุจริ ต)

•

Commitment (บรรลุเป้ าหมาย มุ่งเน้นความรับผิดชอบ)

•

Help first (มุ่งเน้นการบริ การที่เป็ นเลิศ)

•

Professionalism (มุ่งเน้นความเป็ นมืออาชีพในทุกด้าน)

•

Longevity (มุ่งเน้นผลลัพธ์ระยะยาว)

1.2 การเปลีย่ นแปลง และพัฒนาการทีส่ ํ าคัญ
บริ ษทั อาดามัส อินคอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ” หรื อ “ADAM”) เดิ มชื่ อ บริ ษทั อาร์ เค มี เดี ย โฮ
ลดิ้ง จํากัด (มหาชน) (“RK”) จัดตั้งเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2545 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อประกอบธุ รกิจการลงทุน
ในบริ ษั ท อื่ น ๆ ในลั ก ษณ ะบริ ษั ท ที่ มี การประกอบธุ รกิ จ ห ลั ก โดยการถื อ หุ ้ น (Holding Company)
ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ ได้ลงทุนในบริ ษทั ย่อย 2 บริ ษทั คือ บริ ษทั แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (“AFD”) และ
บริ ษทั รชยาเรี ยลเอสเตท จํากัด (“Rachaya”)
ประวัติความเป็ นมา และพัฒนาการทีส่ ํ าคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สรุ ปได้ ดงั นี้
กันยายน 2545

บริ ษทั ฯ จัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบธุ รกิจการลงทุนในบริ ษทั อื่น ๆ ในลักษณะของ Holding
Company ด้วยทุนจดทะเบียนเรี ยกชําระเต็มมูลค่า 50 ล้านบาท

พฤศจิกายน 2546

บริ ษ ทั ฯ ได้เสนอขายหุ ้นสามัญ ออกใหม่จาํ นวน 25 ล้านหุ ้นต่อ ประชาชนทัว่ ไป โดย
ได้รั บ อนุ ญ าตจากสํ านั ก งานคณะกรรมการกํากับ หลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์
(“สํานักงาน ก.ล.ต.”) และในเดือนเดียวกันนั้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาด
หลัก ทรั พ ย์ฯ ”) ได้รั บ หุ ้ น สามัญ ของบริ ษ ัท ฯ เข้าเป็ นหลัก ทรั พ ย์จ ดทะเบี ย นในตลาด
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หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยใช้ชื่อ บริ ษทั อาร์ เค มี เดีย โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) และมีชื่อ
ย่อในการซื้ อขายหลักทรัพย์วา่ “RK”
เมษายน 2550

เปลี่ยนชื่อบริ ษทั ฯ จาก บริ ษทั อาร์ เค มีเดีย โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) เป็ น บริ ษทั อาดามัส
อินคอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) รวมทั้งเปลี่ยนชื่อย่อในการซื้ อขายหลักทรัพย์จาก “RK”
เป็ น “ADAM” โดยมีทุนจดทะเบี ยน 195,388,917 บาท โดยมี บริ ษทั แกน คือ บริ ษทั อา
ดามัส มีเดีย จํากัด (“ADM”)

มิถุนายน 2550

บริ ษ ัท ฯ เข้าซื้ อ หุ ้ น สามัญ ของ บริ ษ ัท แอปโซลู ท อิ ม แพค จํากัด (มหาชน) (“AIM”)
จํานวน 15,000,000 หุ ้น หรื อคิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน และเรี ยก
ชําระแล้วของ AIM ในราคา 10 บาทต่อหุ ้น และจัดสรรหุ ้นสามัญออกใหม่ให้แก่ ผูถ้ ื อ
หุ ้นเดิ มของ AIM จํานวน 75,000,000 หุ ้น มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาหุ ้นละ 2
บาท คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 27.85 ของทุนที่ชาํ ระแล้วของบริ ษทั

พฤษภาคม 2551

บริ ษทั อาดามัส มี เดี ย จํากัด (ADM) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั แกนเปลี่ ยนชื่ อเป็ น บริ ษทั อาดามัส
เวิลด์ จํากัด (“AW”)

พฤษภาคม 2552

บริ ษ ัท ฯ ลงทุ น ในหุ ้ น สามัญ ทั้ง หมดของ บริ ษ ัท เอ็ก ซ์ ต ร้ า ล้า จช์ จํา กัด (“XL”) ซึ่ ง
ประกอบธุ รกิ จบริ ห ารกิ จกรรมทางการตลาดรั บ จ้างถ่ายทํา ตัดต่อภาพยนตร์ และผลิ ต
รายการ โดยเข้าซื้ อหุ ้นสามัญทั้งหมดของ XL จํานวน 10,000 หุ ้นมูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ
100 บาท เป็ นจํานวนเงินรวม 1,000,000 บาท จากผูถ้ ือหุน้ เดิมของ XL

มิถุนายน 2552

บริ ษทั ฯ ลงทุนในหุ น้ สามัญเพิ่มทุนของ AW จํานวน 40 ล้านบาท โดยสัดส่ วนการถือหุ น้
ยังคงเดิมคือร้อยละ 99.99 ส่ งผลให้ AW มี ทุนจดทะเบียนจํานวน 50 ล้านบาท แบ่งเป็ น
หุน้ สามัญจํานวน 500,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 100 บาท

ธันวาคม 2552

ที่ ป ระชุ ม วิ ส ามัญ ผูถ้ ื อ หุ ้ น ครั้ งที่ 1/2552 เมื่ อ วัน ที่ 25 ธั น วาคม 2552 มี ม ติ อ นุ ม ัติ ใ ห้
จําหน่ายหุน้ สามัญของ AIM ที่เหลือทั้งหมด

มิถุนายน 2553

บริ ษทั ฯ ลงทุนในหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของ AW จํานวน 130 ล้านบาท โดยสัดส่ วนการถือ
หุ ้ น ยัง คงเดิ ม คื อ ร้ อ ยละ 99.99 ส่ งผลให้ AW มี ทุ น จดทะเบี ย นจํานวน 180 ล้านบาท
แบ่งเป็ นหุน้ สามัญจํานวน 1,800,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 100 บาท

กันยายน 2553

บริ ษทั เอ็กซ์ตร้า ล้าจช์ จํากัด (XL) เปลี่ยนชื่อเป็ น บริ ษทั อาดามัส เอ็กซ์ตร้า ล้าจช์ จํากัด
(AXL)

พฤศจิกายน 2553

บริ ษทั ฯ ได้ทยอยจําหน่ายเงินลงทุนใน AIM ส่ งผลให้สัดส่ วนการถือหุ น้ ลดลงตํ่ากว่าร้อย
ละ 20 ส่ งผลให้ AIM เปลี่ยนสถานะจากบริ ษทั ร่ วมเป็ นบริ ษทั อื่น
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กุมภาพันธ์ 2555

ตามมติ ที่ ป ระชุ ม วิส ามัญ ผูถ้ ื อ หุ ้ น เมื่ อ วัน ที่ 29 มิ ถุ น ายน 2550 ได้ก าํ หนดให้ว นั ที่ 14
กุมภาพันธ์ 2555 เป็ นวันสุ ดท้ายของการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯ (ADAM-W1)
มีผถู ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ใช้สิทธิ ซ้ื อหุ น้ สามัญจํานวน 6,061,128 หน่วย แปลงเป็ นหุ น้
สามัญ จํานวน 6,061,128 หุ น้ เป็ นจํานวน 6,061,128 บาท บริ ษทั ฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุน
ชําระแล้วเป็ นจํานวน 280,163,587 บาท กับ กระทรวงพาณิ ชย์เมื่ อ วัน ที่ 23 กุม ภาพัน ธ์
2555 และตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทยได้รับหุ ้นสามัญ ข้างต้นของบริ ษ ทั ฯ เป็ น
หลักทรั พ ย์จดทะเบี ยนตั้งแต่วนั ที่ 28 กุม ภาพัน ธ์ 2555 จนถึ งวัน ที่ ใช้สิ ท ธิ ซ้ื อ หุ ้น ครั้ ง
สุ ดท้าย มี การนําใบสําคัญแสดงสิ ทธิ มาใช้สิทธิ ในการซื้ อหุ ้นสามัญเป็ นจํานวนทั้งสิ้ น
10,848,278 หน่วย จากจํานวนใบสําคัญที่ออกทั้งสิ้ น 134,657,608 หน่วย และมีใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิคงเหลือทั้งสิ้ น 123,809,330 หน่วย

เมษายน 2555

ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 มี มติอนุ มตั ิให้ลดทุน
จดทะเบี ยนจากเดิม 403,972,964 บาท เป็ น 280,163,587 บาท โดยการตัดหุ ้นสามัญที่ยงั
ไม่ได้ออกจําหน่ายของบริ ษทั ฯ ออกเป็ นจํานวน 123,809,377 หุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1
บาท บริ ษ ทั ฯ ได้นํามติ น้ ี ไปจดทะเบี ยนกับ กระทรวงพาณิ ชย์เมื่ อ วัน ที่ 14 พฤษภาคม
2555

ธันวาคม 2556

ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2556 มีมติอนุมตั ิให้ออก และ
เสนอขายหุ ้ น กู้แ ปลงสภาพเป็ นหุ ้ น สามัญ ที่ อ อกใหม่ ให้ แ ก่ ผูล้ งทุ น ต่ างประเทศโดย
เฉพาะเจาะจง (Private Placement) ให้ กับ Advance Opportunities Fund (“AO Fund”)
เป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 10 ล้านดอลลาร์ สิงคโปร์ หรื อเทียบเท่า 250 ล้านบาท และได้มีมติ
อนุ ม ัติการเพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ยนของบริ ษ ัท ฯ โดยการออกหุ ้น สามัญ เพิ่ ม ทุ น อี กจํานวน
60,000,000 บาทเป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จาํ นวน 340,163,587 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิ แปลงสภาพของหุ ้นกูแ้ ปลงสภาพเป็ นหุ ้นสามัญที่บริ ษทั ฯ
จะออกให้แก่ผูล้ งทุ นต่างประเทศโดยเฉพาะเจาะจง โดยบริ ษทั ฯ ได้ทาํ การจดทะเบียน
เพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิ ชย์เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2556 ส่ งผลให้ใน
ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ มีบริ ษทั มี ทุนจดทะเบียนเท่ากับ 340,163,587 บาท แบ่งเป็ นหุ ้นสามัญ
จํานวน 340,163,587 หุ ้น มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมี ทุนที่ ชาํ ระแล้วจํานวนเงิ น
280,163,587 บาทที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ัท ครั้ งที่ 7/2556 เมื่ อ วัน ที่ 23 ธัน วาคม
2556 ได้มี ม ติ อ นุ ม ัติ ให้ AXL ประกอบธุ ร กิ จ การพัฒ นา และจําหน่ ายผลิ ต ภัณ ฑ์ เพื่ อ
สุ ขภาพ และสิ่ งแวดล้อม รวมทั้งเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิมจํานวน 1,000,000 บาท เป็ น
ทุนจดทะเบียน 50,000,000 บาทและเปลี่ยนชื่อจากบริ ษทั อาดามัส เอ็กซ์ตร้า ล้าจช์ จํากัด
(AXL) เป็ น บริ ษทั อาดามัส คอนซู เมอร์ จํากัด (AC) ซึ่ ง AC ได้ทาํ การจดทะเบี ยนกับ
กระทรวงพาณิ ชย์เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557
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กันยายน 2557

ที่ ป ระชุ ม วิส ามัญ ผูถ้ ื อ หุ ้ น ครั้ งที่ 2/2557 เมื่ อ วัน ที่ 25 กัน ยายน 2557 ได้มี ม ติ ที่ สําคัญ
ดังต่อไปนี้
1.

อนุ มตั ิลดทุนจดทะเบี ยนของบริ ษทั ฯ จํานวน 60,000,000 บาท มูลค่าหุ ้นที่ตราไว้
หุ ้นละ 1 บาท จากทุ น จดทะเบี ยน 340,163,587 บาท เป็ น 280,163,587 บาท โดย
การตัดหุน้ ที่ยงั ไม่ได้ออกจําหน่ายของบริ ษทั

2.

อนุ มตั ิ เพิ่มทุ นของบริ ษทั ฯ อี กจํานวน 500,000,000 บาท จากทุ นจดทะเบี ยนเดิ ม
280,163,587 บาท เป็ นจํานวน 780,163,587 บาท โดยการออกหุ ้น สามัญ เพิ่ ม ทุ น
จํานวน 500,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นที่ ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจัดสรร
หุ ้ น สามัญ เพิ่ ม ทุ น ให้ แ ก่ บุ ค คลในวงจํากัด (Private Placement) ซึ่ งได้แ ก่ ก ลุ่ ม ผู ้
ลงทุนใหม่

3.

อนุ ม ัติ จัด สรรหุ ้น สามัญ เพิ่ ม ทุ น ของบริ ษ ัท ฯ และรายการที่ เกี่ ย วโยงกัน ภายใต้
ประกาศคณะกรรมการกํา กับ ตลาดทุ น และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง โดยจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ
จํานวน 500,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นที่ ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่กลุ่มผูล้ งทุ นใหม่
ได้แก่ บริ ษ ัท ที แลนด์ ดี เวลลอปเมนท์ จํากัด (“บริ ษ ัท ที แลนด์”) และ Fortune
Thailand Investment Fund ซึ่ งเป็ นกลุ่มผูล้ งทุนของบริ ษทั ที แลนด์ ในราคาหุ ้นละ
1.71 บาท ซึ่ งราคาเสนอขายหุ ้นดังกล่าวเป็ นราคาที่ไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 90 ของราคา
ตลาดตามประกาศที่ เกี่ ย วข้อ งของคณะกรรมการกํา กับ หลัก ทรั พ ย์แ ละตลาด
หลักทรั พย์ ทั้งนี้ การจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุ นให้กบั กลุ่มผูล้ งทุนใหม่ดงั กล่าวเข้า
ข่ ายเป็ นการทํารายการที่ เกี่ ย วโยงกัน ตามประกาศรายการที่ เกี่ ย วโยงซึ่ งได้แ ก่
บุคคลที่จะเป็ นผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ โดยการเข้าทํารายการดังกล่าว เมื่อ
พิจารณาขนาดรายการรวมกับรายการที่ เกี่ ยวโยงในข้อ 5 ตามงบการเงินรายไตร
มาสที่ 1 ของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 31 มี นาคม 2557 (ซึ่ งเป็ นงบการเงิ นฉบับล่าสุ ด ณ
วันที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ครั้ งที่ 4/2557) มี ขนาดรายการคิ ดเป็ นร้ อยละ
12,694 ของมู ลค่าสิ น ทรั พ ย์ที่ มี ตวั ตนสุ ท ธิ ข องบริ ษ ัท ฯ ซึ่ งสู งกว่าร้ อ ยละ 3 ของ
มูลค่าสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิของบริ ษทั ฯ

4.

อนุมตั ิการขายหุ น้ ในบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม และบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
4.1 รายการจําหน่ ายไปซึ่ งหุ ้น สามัญ ของ บริ ษ ทั อาดามัส เวิลด์ จํากัด (ซึ่ งเป็ น
บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ) บริ ษทั ฯ จะขายหุ ้นสามัญของ บริ ษทั อาดามัส เวิลด์
จํา กัด จํา นวน 1,800,000 หุ ้ น ซึ่ งคิ ด เป็ นร้ อ ยละ 100 ของจํา นวนหุ ้ น จด
ทะเบียน ในราคา 100,000 บาท ให้แก่ นายรัฏ อักษรานุเคราะห์
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4.2 รายการจําหน่ ายไปซึ่ งหุ ้ น สามัญ ของ บริ ษ ัท อาดามัส คอนซู เมอร์ จํากัด
(ซึ่ งเป็ นบริ ษ ทั ย่อยของบริ ษ ัท ฯ) บริ ษ ัท ฯ จะขายหุ ้น สามัญ ของ บริ ษ ทั อา
ดามัส คอนซู เมอร์ จํากัด จํานวน 10,000 หุ ้ น ซึ่ งคิ ด เป็ นร้ อ ยละ 100 ของ
จํานวนหุน้ จดทะเบียนในราคา 10,000 บาท ให้แก่ นางสาวโชติมา ชุบชูวงศ์
4.3 รายการจําหน่ายไปซึ่ งหุ น้ สามัญของ บริ ษทั จี จี นิ วส์ เนทเวิร์ค จํากัด (ซึ่ งเป็ น
บริ ษทั ร่ วมของบริ ษทั ฯ) บริ ษทั ฯ จะขายหุ ้นสามัญของ บริ ษทั จี จี นิ วส์ เนท
เวิร์ค จํากัด จํานวน 100,000 หุ ้น ซึ่ งคิดเป็ นร้อยละ 32.79 ของจํานวนหุ ้นจด
ทะเบียนทั้งหมด 305,000 หุ ้น ในราคา 50,000 บาท ให้แก่ นายรั ฏ อักษรานุ
เคราะห์
4.4 รายการจําหน่ ายไปซึ่ งหุ ้นสามัญ ของ บริ ษทั นิ วส์ มัลติ มีเดี ย จํากัด (ซึ่ งเป็ น
บริ ษทั ร่ วมของบริ ษทั ฯ) บริ ษทั ฯ จะขายหุ น้ สามัญของ บริ ษทั นิ วส์ มัลติมีเดีย
จํากัด จํานวน 30,000 หุ ้น ซึ่ งคิดเป็ นร้อยละ 10.00 ของจํานวนหุ น้ จดทะเบียน
ทั้งหมด 300,000 หุน้ ในราคา 50,000 บาท ให้แก่ นายรัฏ อักษรานุเคราะห์
การจําหน่ ายไปซึ่ งหุ ้น สามัญ ของบริ ษ ัท ย่อ ย บริ ษ ัท ร่ วม และบริ ษ ัท ที่ เกี่ ยวข้อ ง
ข้างต้น รวมถึงรายการที่ เกี่ ยวข้องข้างต้นค้างชําระอยู่แก่บริ ษทั ฯ ทั้งหมดจํานวน
ทั้งสิ้ น 9,462,246.58 บาท โดยจํานวนดังกล่ าวเกิ ด จากที่ บ ริ ษ ัท ฯ ให้ ส่ วนลดใน
จํานวนหนี้ ที่บริ ษทั ทั้ง 4 ค้างชําระอยู่ท้ งั สิ้ น 74.48 ล้านบาท (จํานวนหนี้ ดงั กล่าว
ได้มีการตั้งสํารองหนี้เผือ่ สงสัยจะสู ญเต็มจํานวนแล้ว)
ทั้งนี้ การทํารายการขายหุ น้ ในบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง รวมจํานวน
4 บริ ษทั ดังกล่าวทั้งหมดถือเป็ นการโอนขายกิจการทั้งหมดที่ สําคัญให้แก่บุคคล
อื่น ตามมาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มี
การแก้ไขเพิ่มเติ ม) และเข้าข่ายเป็ นรายการจําหน่ ายไปซึ่ งสิ นทรั พย์ของบริ ษทั ฯ
โดยมี ขนาดรายการสู งสุ ดเท่ ากับ ร้ อยละ 87 ตามวิธีการคํานวณตามเกณฑ์มูลค่า
สิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิ โดยคํานวณจากงบการเงินไตรมาสที่ 1 ของบริ ษทั สิ้ นสุ ด
ณ วัน ที่ 31 มี นาคม 2557 (ซึ่ งเป็ นงบการเงิ น ฉบั บ ล่ า สุ ด ณ วัน ที่ ประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2557) รวมถึงยังเข้าข่าย
เป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั ฯ ซึ่ งเมื่อพิจารณาขนาดรายการรวมกับรายการ
เกี่ ย วโยงในวาระที่ 6 ตามงบการเงิ น รายไตรมาสที่ 1 ของบริ ษ ัท ฯ ณ วัน ที่ 31
มี นาคม 2537 (ซึ่ งเป็ นงบการเงินฉบับล่าสุ ด ณ วันที่ ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2557) มีขนาดรายการคิดเป็ นร้อยละ 12,694
ของมู ล ค่ าสิ น ทรั พ ย์ที่ มี ต ัว ตนสุ ท ธิ ข องบริ ษ ัท ฯ ซึ่ งสู งกว่าร้ อ ยละ 3 ของมู ล ค่ า
สิ น ท รั พ ย์ ที่ มี ตั ว ต น สุ ท ธิ ข อ ง บ ริ ษั ท ฯ
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ในการนี้ เมื่ อบริ ษทั ฯ ดําเนิ นการดังกล่าวจะทําให้บริ ษทั ฯ เข้าข่ายกรณี ที่บริ ษทั จด
ทะเบียนมีสินทรัพย์ท้ งั หมด หรื อเกือบทั้งหมดในรู ปเงินสด หรื อหลักทรัพย์ระยะ
สั้น (Cash Company) ตามประกาศรายการได้มาหรื อจําหน่ายไป
5.

อนุมตั ิการเสนอซื้ อหุ น้ สามัญของบริ ษทั กีธา พร็ อพเพอร์ ต้ ีส์ จํากัด (“บริ ษทั กีธา”)
ในมูลค่าทั้งสิ้ นไม่ เกิน 800,000,000 บาท ตามที่ผถู ้ ือหุ ้นนับรวมหุ ้นกันได้เกินกว่า
1 ใน 3 ของจํานวนหุ น้ ที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั ฯ เสนอวาระดังกล่าว

6.

บริ ษทั ฯ เป็ น Holding Company เน้นลงทุนในธุ รกิจใหม่ผ่านบริ ษทั ย่อยตามมติที่
ประชุม

ธันวาคม 2557

มติที่ประชุมกรรมการ ครั้งที่ 15/2557 อนุมตั ิการกูเ้ งินจาก Fortune Thailand Investments
Fund ในวงเงินกูย้ มื 22,000,000 ดอลลาร์ สหรัฐ เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริ ษทั ฯ
รวมถึงเพื่อการชําระราคาหุ ้นของบริ ษทั กีธา พร็ อพเพอร์ ต้ ีส์ จํากัด ให้กบั ผูข้ าย (บริ ษทั
เอ. ที . แลนด์ ดี เวลลอปเมนท์ จํากัด) ในส่ วนที่ ยงั ค้างชําระอยู่อีกจํานวน 663,000,000
บาท ตามสัญญาซื้ อขายหุ น้ ฉบับลงวันที่ 23 กันยายน 2557
จากเหตุ ก ารณ์ ที่ สํ าคัญ ในปี 2557 บริ ษ ัท ฯ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงโครงสร้ างธุ ร กิ จ หลัก
จากเดิ ม ที ก ลุ่ม บริ ษ ัท ดําเนิ น ธุ ร กิ จ การบริ ห ารจัด การสถานี ที วีกี ฬ า และธุ ร กิ จ บริ ห าร
กิ จ กรรมการตลาด ซึ่ งเป็ นไปตามแนวนโยบายการลงทุ น ของบริ ษัท ฯ แม้ว่ า ผล
ประกอบการตลอดระยะเวลาที่ผา่ นมาไม่สามารถสร้างกําไร และจ่ายเงินปั นผลได้ก็ตาม
ดังนั้นคณะกรรมการจึงได้เสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงแนวทางการดําเนิ นธุ รกิจของกลุ่ม
จากเดิ มเป็ นการดําเนิ น ธุ รกิ จอสังหาริ ม ทรั พย์ ซึ่ งคาดว่าบริ ษ ทั ฯ จะมี ผลตอบแทนใน
ระยะกลาง และระยะยาวเป็ นไปตามนโยบายการลงทุน และสามารถจ่ายเงินปั นผลให้กบั
ผูถ้ ือหุน้ ได้ในอนาคตอันใกล้ต่อไป
แนวทางการดําเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั ย่อยทั้งหมดจะดําเนิ นการภายใต้การกํากับดูแลให้
เป็ นไปตามนโยบาย และการควบคุมจากบริ ษทั ฯ โดยผ่านทางคณะกรรมการบริ หาร ซึ่ ง
นโยบาย เป้ าหมาย รวมทั้งกลยุท ธ์ ข องการดําเนิ น งานของบริ ษ ทั ย่อ ยทั้งหมดมาจาก
คณะกรรมการบริ ษทั การปฏิบตั ิต่อพนักงานทั้งหมดของบริ ษทั ย่อยจะเป็ นไปในแนวทาง
เดี ยวกันกับ บริ ษ ทั ฯ โดยมี ส วัส ดิ การผลตอบแทน ระเบี ยบปฏิ บ ัติ และค่านิ ยมองค์กร
เช่นเดียวกับบริ ษทั ฯ ทุกประการ เพื่อให้เป็ นไปตามนโยบายแนวเดียวของบริ ษทั ฯ

เมษายน 2559

จากมติ ที่ ป ระชุ ม สามัญ ผูถ้ ื อ หุ ้ น ประจําปี 2559 วัน ที่ 28 เมษายน 2559ได้มี อ นุ ม ัติ ก าร
จําหน่ ายไปซึ่ งหุ ้นสามัญ ของบริ ษทั กี ธา พร็ อพเพอร์ ตีส์ จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของ
บริ ษทั ฯ จํานวนรวม 21,999,998 หุ น้ หรื อคิดเป็ นร้อยละ 99.99 ของจํานวนหุ น้ ที่จาํ หน่าย
ได้แล้วทั้งหมด ให้กบั บริ ษทั เอ. ที. แลนด์ แอนด์ เดเวล็อปเม้นท์ จํากัด ซึ่ งไม่เป็ นบุคคลที่
เกี่ยวโยงกันกับบริ ษทั ฯ ในราคาประมาณหุ ้นละ 39.45 บาท รวมเป็ นมูลค่า 868 ล้านบาท
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ซึ่ งถือเป็ นรายการจําหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ ภายใต้ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง
สิ งหาคม 2559

จากมติที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 19 สิ งหาคม 2559 ได้อนุมตั ิการ
เข้าซื้ อหุ น้ สามัญของ บริ ษทั สิ ทธารมย์ ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด จํานวน 160,000 หุน้ มูลค่า
หุ ้นละ 1,000 บาท หรื อคิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 100 ของจํานวนหุ ้นทั้งหมดในสิ ทธารมย์
รวมเป็ นเงิ น จํานวน 370,005,000 บาท จาก บริ ษ ัท เพาเวอร์ ไ ลน์ เอ็ น จิ เนี ย ริ่ ง จํากัด
(มหาชน)

พฤศจิกายน 2560

มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผูถ้ ือหุ น้ เนื่องจาก บริ ษทั พนาไพรด์ โฮลดิ้ง จํากัด ซึ่ งเป็ นผู ้
ถื อหุ ้นรายใหญ่ ข องบริ ษ ทั ฯ ได้ดาํ เนิ นการขายหุ ้นสามัญ ของบริ ษทั ฯ ที่ ถืออยู่จาํ นวน
56,396,250 หุ ้น หรื อคิดเป็ นร้อยละ 15.24, นายนพดล คงวิวฒั นากุล ซึ่ งเป็ นผูถ้ ือหุ ้นราย
ใหญ่ของบริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนิ นการขายหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯ ที่ ถืออยู่ จํานวน 13,645,500
หุ ้น หรื อคิดเป็ นร้อยละ 3.69 และนางสาวพรรณี แสงเพิ่ม ซึ่ งเป็ นผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ของ
บริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนินการขายหุ น้ สามัญของบริ ษทั ที่ถืออยู่ จํานวน 13,618,1000 หุ น้ หรื อคิด
เป็ นร้อยละ 3.68 ให้กบั นายเกรี ยงไกร ศิระวณิ ชการ ส่ งผลให้ นายเกรี ยงไกร ศิระวณิ ช
การ เป็ นผูถ้ ื อ หุ ้น รายใหญ่ ข องบริ ษ ทั ฯ (ลําดับ ที่ 2) โดยถื อ หุ ้นสามัญ ของบริ ษ ทั ฯ อยู่
จํานวน 83,659,850 หุน้ หรื อคิดเป็ นร้อยละ 22.60

มกราคม 2561

นายเกรี ยงไกร ศิระวณิ ชการ ทําคําเสนอซื้ อหลักทรัพย์ท้ งั หมดของกิจการ ส่ งผลให้นาย
เกรี ยงไกร ศิระวณิ ชการ เป็ นผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ของบริ ษทั ฯ โดยถือหุ น้ ในสัดส่ วนร้อยละ
87.82 ของจํานวนหุน้ ที่ออกและจําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั ฯ

ธันวาคม 2561

ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ได้อนุ มตั ิการเข้าทํา
รายการซื้ อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ บริ ษทั แอสเซท ไฟว์ โฮลดิ้ง จํากัด (“AFH”)
ซึ่ งมีผถู ้ ือหุ ้นใหญ่ คือ นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ และนางไกวซัน ปั ญจทรัพย์ (บุคคลตาม
มาตรา 258 แห่ ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ของนายศุภโชค ปั ญจทรัพย์) ถือหุ ้นรวมกันร้อยละ
68.67 ของจํานวนหุ ้นที่ออกและจําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ AFH ในราคาเสนอขายหุ ้น
สามัญ เพิ่ม ทุ นจะไม่ ต่ าํ กว่าหุ ้นละ 1.00 บาท โดย ADAM จะจัดสรรหุ ้นสามัญ เพิ่ มทุ น
ให้แก่บุคคลในวงจํากัด ซึ่ งได้แก่ AFH ภายหลังจากการชําระบัญชีเพื่อคืนทุนให้แก่ผถู ้ ือ
หุ ้นของ AFH แล้ว นายศุ ภโชค ปั ญ จทรั พย์ และบุ คคลตามมาตรา 258 จะได้มาซึ่ งหุ ้น
ของ ADAM จํานวนไม่เกิน 516,972,765 หุ ้น หรื อคิดเป็ นไม่เกินร้อยละ 46.03 ของสิ ทธิ
ออกเสี ยงทั้งหมดของ ADAM
ที่ ป ระชุ มวิส ามัญ ผูถ้ ื อหุ ้น ครั้ งที่ 1/2561 เมื่ อวันที่ 18 ธัน วาคม 2561 ได้อนุ ม ัติรายการ
จําหน่ ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ ได้แก่หุ้นสามัญทั้งหมดของบริ ษทั สิ ทธารมย์ ดีเวลลอปเมนท์
จํากัด จํานวน 39,998 หุ ้น หรื อคิดเป็ นร้อยละ 99.99 ของจํานวนหุ ้นที่ ออกและจําหน่ าย
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แล้วทั้งหมดของ บริ ษทั สิ ทธารมย์ ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด ให้แก่นายเกรี ยงไกร ศิระวณิ ช
การ ในมูลค่ารวม 129 ล้านบาท
ภายหลังการเข้าทํารายการได้มาและจําหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ บริ ษทั ฯ มีทุนจดทะเบียนที่
ออกและเรี ยกชําระเต็มมูลค่าแล้ว จํานวน 1,123,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ ้นสามัญ
จํานวน 1,123,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้ (Par Value) หุน้ ละ 1.00 บาท
กุมภาพันธ์ 2562

ตลาดหลักทรั พย์ฯ ประกาศรั บ หุ ้นเพิ่ ม ทุ นของบริ ษ ทั ฯ จํานวน 842,836,413 หุ ้น เป็ น
หลักทรั พย์จดทะเบี ยน โดยหุ ้นสามัญ เพิ่มทุ นจํานวนดังกล่าวมาจากการจัดสรรให้แก่
บุ ค ค ล ใน วงจํ า กั ด ป ระก อ บ ด้ ว ย Fortune Thailand Investment Limited จํ า น วน
90,000,000 หุน้ และ AFH จํานวน 752,836,413 หุน้
เมื่ อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ และนางไกวซัน ปั ญจทรั พย์ ซึ่ ง
เป็ นบุ ค คลตามมาตรา 258 ผูถ้ ื อ หุ ้ น รายใหญ่ ข อง AFH ได้รั บ หุ ้ น สามัญ ของบริ ษ ัท ฯ
จํานวน 516,972,765 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 46.03 ของหุ ้นสามัญที่จาํ หน่ ายได้แล้วทั้งหมด
จากการที่ AFH จดทะเบี ยนเลิกกิ จการและชําระบัญชี ทําให้นายศุภโชค ปั ญจทรั พย์ มี
หน้าที่ตอ้ งทําคําเสนอซื้ อหลักทรัพย์ท้ งั หมดของกิจการ (Mandatory Tender Offer) ตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับ ตลาดทุ น ที่ ทจ.12/2554 เรื่ อ งหลัก เกณฑ์ เงื่ อ นไข และ
วิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงํากิจการ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ ได้ยื่นแบบคําเสนอซื้ อหลักทรัพย์
(แบบ 247-4) ต่อบริ ษทั ฯ เพื่อเสนอซื้ อหุ ้นสามัญจํานวน 654,961,602 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ
58.32 ของหุ น้ สามัญที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั ฯ ที่ราคา 1.00 บาทต่อหุน้
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1.3 โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
การถือหุ น้ ของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
บริษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
96.67%
บริษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด
99.99%
บริษัท รชยาเรี ยลเอสเตท จํากัด
บริ ษทั ฯ ประกอบธุ รกิจการลงทุนในบริ ษทั อื่นในลักษณะ Holding Company ปั จจุบนั มีบริ ษทั ย่อย 2 แห่ ง
คือ AFD ซึ่ งเป็ นบริ ษทั แกน และ Rachaya ซึ่ งทั้ง 2 บริ ษทั ประกอบธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
1.

บริ ษทั แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (เดิมชื่อ บริ ษทั อดามัสเรี ยลเอสเตท จํากัด)
AFD จดทะเบี ยนเป็ นนิ ติ บุ ค คลประเภทบริ ษ ัท จํากัด เมื่ อ วัน ที่ 5 กัน ยายน 2556 และเมื่ อ วัน ที่ 27
พฤศจิกายน 2560 ได้เปลี่ยนชื่อบริ ษทั จากเดิม บริ ษทั อดามัสเรี ยล เอสเตท จํากัด เป็ นบริ ษทั แอสเซท
ไฟว์ ดี เวลลอปเม้น ท์ จํา กัด ปั จ จุ บ ัน มี ทุ น จดทะเบี ย นและทุ น จดทะเบี ย นชํา ระแล้ว จํา นวน
300,000,000 บาท เพื่อประกอบธุ รกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ โดย AFD มีโครงการที่ทาํ การพัฒนา
ในปั จจุบนั คือคอนโดมิเนี ยม ได้แก่ โครงการ ไวโอ แคราย 1 และ โครงการ ไวโอ แคราย 2 บริ เวณ
สี่ แยกแคราย จังหวัดนนทบุรี และหมู่บา้ นจัดสรร ได้แก่ โครงการ วนา เรสซิ เดนซ์ พระราม 9 – ศรี
นคริ นทร์ ซึ่ งพัฒนาขึ้นบนเนื้ อที่ 19-3-53.30 ไร่ ถนนศรี นคริ นทร์ -ร่ มเกล้าตัดใหม่ และมีที่ดินรอการ
พัฒนาขนาด 16-0-30.30 ไร่ ในละแวกใกล้เคียง

2.

บริ ษทั รชยาเรี ยลเอสเตท จํากัด
Rachaya จดทะเบี ย นเป็ นนิ ติ บุ ค คลประเภทบริ ษ ัท จํากัด เมื่ อ วัน ที่ 23 กัน ยายน 2558 ด้ว ยทุ น จด
ทะเบี ย นเริ่ ม ต้น 1,000,000 บาท ปั จ จุ บ ัน มี ทุ น จดทะเบี ย นและทุ น จดทะเบี ย นชําระแล้ว จํานวน
3,000,000 บาท เพื่อประกอบธุ รกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ประเภทที่อยูอ่ าศัยแนวราบ ประเภทบ้าน
เดี่ ย ว และบ้านแฝด ในจังหวัดอุ ด รธานี โดย Rachaya มี โครงการที่ ท าํ การพัฒ นาในปั จ จุ บ ัน คื อ
หมู่บา้ นจัดสรร โครงการ บ้านรชยา บ้านช้าง 2 ซึ่ งพัฒนาขึ้นบนเนื้ อที่ 128-0-69.90 ไร่ ถนนบ้านช้าง
ใกล้กบั ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี

โดยสัดส่ วนรายได้จากโครงการอสังหาริ มทรัพย์ของปี 2561 – 2559 สามารถแสดงได้ดงั นี้
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2.

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้ างรายได้
ดําเนิน การถือหุ้นของ

สายผลิตภัณฑ์ /กลุ่มธุรกิจ

ปี 2561

การโดย บริษทั (ร้ อยละ) ล้ านบาท

ปี 2560

ปี 2559

ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ อยละ

โครงการไวโอ 1

AFD

96.67

43.60

21.69

17.42

6.99

182.59

62.45

โครงการไวโอ 2

AFD

96.67

14.60

7.26

13.96

5.60

87.24

29.84

โครงการบ้านรชยา บ้านช้าง 1

Rachaya

99.99

5.60

2.79

215.57

86.53

21.23

7.26

โครงการบ้านรชยา บ้านช้าง 2

Rachaya

99.99

134.50

66.92

-

N/A

-

N/A

198.30

98.66

246.95

99.12

291.06

99.55

1. รายได้จากธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
2. รายได้จากดอกเบี้ยรับ

ADAM

-

2.09

1.04

0.80

0.32

0.35

0.12

3. รายได้อื่น

ADAM

-

0.60

0.30

1.38

0.55

0.96

0.33

200.99

100.00

249.13

100.00

292.37

100.00

รายได้ รวม

หมายเหตุ : บริ ษทั ฯ รับโอนกิจการทั้งหมดของ AFH ซึ่งประกอบด้วย เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยใหม่ คือ AFD และ Rachaya เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
ในปั จจุบันบริษัทฯ ดําเนินธุรกิจพัฒนาอสั งหาริมทรั พย์ แนวราบ และแนวสู งภายใต้ การบริ หารงานของบริษัท
ย่อย โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1.1 บริษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด
โครงการที่ AFD ดําเนินการอยูใ่ นปัจจุบนั ได้แก่
2.1.1.1 โครงการ Vio Khaerai 1
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โครงการ

: ไวโอ แคราย 1 / Vio Khaerai 1

เจ้าของโครงการ

: บริ ษทั แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด

ที่ต้ งั โครงการ

: ซอยรั ต นาธิ เบศร์ 10 ถนนรั ต นาธิ เบศร์ ตํา บลบางกระสอ เทศบาลนคร
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

พื้นที่โครงการ

: 3 งาน 87 ตารางวา (387 ตารางวา)

ลักษะโครงการ

: คอนโด Low Rise 8 ชั้น จํานวน 1 อาคาร

จํานวนห้อง

: 125 ยูนิต

จํานวนยูนิตต่อชั้น

: สู งสุ ด 19 ยูนิต

จํานวนที่จอดรถ

: ที่จอดรถรวมจอดซ้อนคันคิดเป็ น 40 ร้อยละ

รู ปแบบห้อง

: 1 Bedroom 31 – 37 ตารางเมตร ราคาพิเศษเริ่ มต้น 2.7 - 3.3 ล้านบาท
2 Bedrooms 43 – 48 ตารางเมตร ราคาพิเศษเริ่ มต้น 3.9 - 4.3 ล้านบาท

สิ่ งอํานวยความสะดวก : สวนส่ วนกลาง, สระว่ายนํ้า, ฟิ ตเนสและซาวน่ า, ห้อ งซักรี ด, ระบบรั กษา
ความปลอดภัยและ CCTV 24 ชัว่ โมง, ระบบ Keycard control, Wi-Fi
กลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย

: กลุ่ ม ลู ก ค้า ผู ้มี ร ายได้ป านกลางที่ ต ้อ งการที่ อ ยู่อ าศัย ติ ด กับ ระบบขนส่ ง
สาธารณะ

มูลค่าโครงการ

: 319 ล้านบาท

สถานะโครงการ

: สร้างเสร็ จพร้อมขาย
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ห้องชุดรวม 125 ยูนิต โอนกรรมสิ ทธิ์ แล้ว 103
ยูนิต คงเหลือ 22 ยูนิต
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รายละเอียดโครงการ

แผนที่โครงการ
ทําเลทีต่ ้ัง
โครงการ ไวโอ แคราย 1 ตั้งอยูบ่ ริ เวณปากซอย ซอยรัตนาธิ เบศร์ 10 ใกล้กบั สถานี รถไฟฟ้ าสถานี
ศูนย์ราชการนนทบุรี (MRT สายสี ม่วง) ซึ่ งการตั้งอยูต่ ิดสถานีรถไฟฟ้ าถือเป็ นจุดเด่นของโครงการ โดยมี
ระยะห่างจากบันไดทางขึ้นสถานีเพียง 50 เมตร อีกทั้งที่ต้ งั ของโครงการรายรอมไปด้วยศูนย์การค้าขนาด
ใหญ่ ได้แก่ เซ็นทรัลรัตนาธิ เบศร์ Esplanade Tesco Lotus ฯลฯ และอยูใ่ กล้กบั ศูนย์ราชการนนทบุรี ซึ่ ง
เป็ นสถานที่ ที่เหมาะสมสําหรั บการออกกําลังกายและพื้นที่สีเขียวสําหรับพักผ่อนหย่อนใจเนื่ องจากมี
สวนสาธารณะขนาดใหญ่คือ อุทยานมกุฏรมยสราญ โดยมีระยะห่างเพียงแค่ 200 เมตร
ลักษณะอาคาร

ภาพแสดง ผังพื้นชั้น 2

ตัวอย่างผังห้องพักโครงการ
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ตัวอาคารมีลกั ษณะเป็ นอาคาร คอนกรี ตสู ง 8 ชั้น มีการวางผังพื้นเป็ นรู ปตัว U วางโอบล้อมสระ
ว่ายนํ้าไว้ ซึ่ งในส่ วนของสระว่ายนํ้านั้นจะเป็ นสระว่ายนํ้าระบบเกลือและมีหอ้ งซาวน่า อยูบ่ นชั้น 2 ของ
อาคาร นอกจากนี้ยงั มีหอ้ งฟิ ตเนสอยูบ่ นชั้น 3 ของอาคาร และสวนหย่อมส่ วนกลางขนาดใหญ่อยูบ่ ริ เวณ
ชั้น 4 และชั้น 7 ของโครงการ

ทัศนียภาพภายในห้องฟิ ตเนส

ทัศนียภาพจากสระว่ายนํ้าระบบเกลือ

รู ปแบบห้องพักจะมีลกั ษณะเป็ นโครงการ 1 ห้องนอน ขนาดประมาณ 30 ตารางเมตร ส่ งมอบห้อง
แบบ Fully Furnished มีฝ่าเพดานสู ง 2.4 เมตร

ทัศนียภาพภายในห้องของโครงการ

ทัศนียภาพภายในห้องของโครงการ
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2.1.1.2 โครงการ Vio Khaerai 2

โครงการ

: ไวโอ แคราย 2 / Vio Khaerai 2

เจ้าของโครงการ

: บริ ษทั แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด

ที่ต้ งั โครงการ

: ซอยรัตนาธิ เบศร์ 3 ถนนรัตนาธิ เบศร์ ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมื องนนทบุ ร
จังหวัดนนทบุรี

พื้นที่โครงการ

: 3 งาน 10 ตารางวา (310 ตาราวา)

ลักษะโครงการ

: อาคารชุดพักอาศัย Low rise 8 ชั้น จํานวน 1 อาคาร

จํานวนห้อง

: 122 ยูนิต

จํานวนยูนิตต่อชั้น

: สู งสุ ด 18 ยูนิต

จํานวนที่จอดรถ

: ที่จอดรถรวมจอดซ้อนคันคิดเป็ น 40 ร้อยละ

รู ปแบบห้อง

: 1 Bedroom 26 - 34 ตารางเมตร ราคาพิเศษเริ่ มต้น 1.7 - 2.5 ล้านบาท
2 Bedrooms 48 – 49 ตารางเมตร ราคาพิเศษเริ่ มต้น 3.3 – 3.6 ล้านบาท

สิ่ งอํานวยความสะดวก : ล๊อบบี้, สวนหย่อม, สวนลอยฟ้ า, สระว่ายนํ้า, ฟิ ตเนส, ตูซ้ ักผ้าหยอดเหรี ยญ,
ระบบ CCTV 24 ชัว่ โมง , Access Control Card, Free Wi-Fi, พื้นที่ส่วนกลาง
, ที่จอดรถ, ระบบลิฟท์ลอ็ คชั้น
กลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย

: กลุ่มลูกค้าคนทํางานรุ่ นใหม่ที่กาํ ลังเริ่ มต้นชีวิตวัยทํางานที่ตอ้ งการที่อยูอ่ าศัย
ติดกับระบบขนส่ งสาธารณะ

มูลค่าโครงการ

: 240 ล้านบาท
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สถานะโครงการ

: สร้างเสร็ จพร้อมขาย
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ห้องชุดรวม 122 ยูนิต โอนกรรมสิ ทธิ์ แล้ว 72
ยูนิต คงเหลือ 50 ยูนิต

รายละเอียดโครงการ

แผนที่โครงการ
ทําเลทีต่ ้ัง
โครงการ ไวโอ แคราย 2 ตั้งอยูใ่ นซอยรัตนาธิ เบศร์ 3 ห่ างจากปากซอย 400 เมตร และถ้าเดินทาง
จากซอยเรวดี 11 จะห่ างจากปากซอย 220 เมตร ใกล้กับ สถานี รถไฟฟ้ าสถานี ศูน ย์ราชการนนทบุ รี
(MRT สายสี ม่ วง) โดยมี ระยะห่ างประมาณ 500 เมตร อี กทั้งที่ ต้ งั ของโครงการอยู่ฝ่ั งตรงกัน ข้ามกับ
โครงการ ไวโอ แคราย 1 ซึ่ งรายรอมไปด้ว ยศู น ย์ก ารค้า ขนาดใหญ่ ได้แ ก่ เซ็ น ทรั ล รั ต นาธิ เบศร์
Esplanade Tesco Lotus ฯลฯ เช่นกัน
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ลักษณะอาคาร

ภาพแสดง ผังพื้นชั้น 1
ตัวอาคารมี ลกั ษณะเป็ นสี่ เหลี่ ยมผืน ผ้า โดยกัน ด้านแคบออกสู่ ซ อยรั ตนาธิ เบศร์ 3 เป็ นอาคาร
คอนกรี ต 8 ชั้น มีสระว่ายนํ้าและฟิ ตเนสอยูท่ ี่บริ เวณชั้น 8 และมีสวนหย่อมอยูท่ ี่บริ เวณชั้นดาดฟ้ า มีพ้ืนที่
จอดรถร้อยละ 40 ของจํานวนห้องพักอยูท่ ี่บริ เวณชั้น 1

ภาพแสดง ผังพื้นชั้น 2 ถึง ชั้น 7
ในชั้น 2 ถึง ชั้น 7 จะประกอบด้วย ห้องพัก แบบ 1 ห้องนอน (สี เหลือง) และ 2 ห้องนอน (สี เขียว)
ซึ่ งจะอยูท่ ี่บริ เวณหัวมุมของอาคาร โดนมีจาํ นวน 18 ยูนิต ต่อ 1 ชั้น

ภาพแสดง ผังพื้นชั้น 8
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สําหรั บ ชั้น 8 จะเหลื อ เพียง 14 ยูนิ ต เนื่ องจาก ชั้นนี้ จะมี ส ระว่ายนํ้าระบบเกลื อขนาด 6.25 x 12
เมตร ลึก 1.2 เมตร ชั้นดาดฟ้ าเดินขึ้นได้จากชั้น 8

ภาพแสดง ผังพื้นชั้นดาดฟ้ า

ตัวอย่างผังห้องพักโครงการ
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ทัศนียภาพภายในห้องของโครงการ

ทัศนียภาพจากสระว่ายนํ้า

ทัศนียภาพจากสวนชั้นดาดฟ้ า
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2.1.1.3 โครงการ Vana Residence Rama 9 - Srinakarin

โครงการ

: วนา เรสซิ เดนท์ พระราม 9 – ศรี นคริ นทร์ / Vana Residence Rama 9 Srinakarin

เจ้าของโครงการ

: บริ ษทั แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด

ที่ต้ งั โครงการ

: เขตบางกะปิ ถนนศรี นคริ นทร์ – ร่ มเกล้า (กรุ งเทพกรี ฑาตัดใหม่)

พื้นที่โครงการ

: 19 ไร่ 3 งาน 53.3 ตารางวา

ลักษะโครงการ

: บ้านเดี่ยว

จํานวนบ้าน

: 69 ยูนิต

รู ปแบบบ้าน

: Type A ที่ดิน 64-136 ตร.วา พื้นที่ใช้สอย 492 ตร.ม. 5 ห้องนอน 6 ห้องนํ้า 4
ที่จอดรถ
Type B ที่ดิน 56-76 ตร.วา พื้นที่ใช้สอย 420 ตร.ม. 4 ห้องนอน 5 ห้องนํ้า 4 ที่
จอดรถ
Type C ที่ดิน 53-68 ตร.วา พื้นที่ใช้สอย 400 ตร.ม. 4 ห้องนอน 5 ห้องนํ้า 4 ที่
จอดรถ

ราคาเริ่ มต้น

: Type A 28.8 ล้านบาท
Type B 25.6 ล้านบาท
Type C 20 ล้านบาท

สิ่ งอํานวยความสะดวก : สระว่ายนํ้าพร้อมสระเด็ก, ฟิ ตเนส, สวนสาธารณะและสนามเด็กเล่น, ระบบ
ไฟฟ้ าใต้ดิ น และระบบไฟเบอร์ อ อฟติ ก , ระบบ CCTV 24 ชั่ว โมง, ระบบ
Keycard Access
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กลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย

: กลุ่มลูกค้าผูม้ ีรายได้ครัวเรื อน ตั้งแต่ 500,000 บาท ต่อเดือน ขึ้นไป
กลุ่มลูกค้า อายุ 30 ปี ขึ้นไป ซึ่ งอยูใ่ นช่วงเริ่ มแต่งงานไปจนถึงช่วงมีลูกและมี
สัตว์เลี้ยง
กลุ่มลูกค้าผูม้ ี ครอบครัวใหญ่ ที่ประกอบไปด้วยสมาชิ กตั้งแต่รุ่นปู่ ย่าตายาย
จนถึงหลาน

มูลค่าโครงการ

: 1,822 ล้านบาท

สถานะโครงการ

: อยูร่ ะหว่างก่อสร้าง

เปิ ดขายโครงการ

: สิ งหาคม 2561
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 บ้านพักอาศัยรวม 69 หลัง ทําสั ญ ญาจะซื้ อจะ
ขายแล้วจํานวน 33 หลัง คงเหลือ 36 หลัง

รายละเอียดโครงการ

แผนที่โครงการ และ ผังบริ เวณสถานที่ใกล้เคียง
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แผนที่โครงการ
ทําเลทีต่ ้ัง
โครงการ วนา เรสซิ เดนท์ พระราม 9 - ศรี น คริ น ทร์ ตั้ง อยู่บ นถนน ศรี น คริ น ทร์ - ร่ ม เกล้า
(กรุ งเทพกรี ฑ าตัดใหม่ ) ขนาด 6 ถึ ง 8 ช่ องทางจราจรที่ เชื่ อมต่อไปถึ งวงแหวนกาญจนาภิ เษก โดยมี
ระยะทางรวม 11.2 กิ โลเมตร และสามารถเดิ นทางสู ้ ถนนอ่อ นนุ ช ถนนพัฒ นาการ ถนนพระราม 9
มอเตอร์ เวย์ ถนนหัวหมาก และถนนรามคําแหงได้โดยสะดวก สถานที่สําคัญใกล้เคียงโครงการ ได้แก่
โ ร งเรี ย น น าน าช าติ Brighton College Bangkok, Wellington College International Bangkok แ ล ะ
Stamford International University ซึ่ งถือว่าเป็ นจุดเด่นที่ดึงดูดกลุ่มลูกค้าที่เป็ นครอบครัว ซึ่ งต้องการให้
ลูกเรี ยนในโรงเรี ยนนานาชาติ
รายละเอียดแบบบ้ าน
โครงการประกอบด้วยบ้านเดียวระดับ ซุปเปอร์ ลักชัวรี่ (Super Luxury) (ราคาขาย 20 ล้านบาทขึ้น
ไป) มีจาํ นวนทั้งสิ้ น 69 แปลง มีการวางผังโครงการเป็ นซอยย่อย ๆ ซอยละ 4 แปลง จึงทําให้บา้ นแต่ละ
หลังเป็ นแปลงมุม และมีความเป็ นส่ วนตัวสู ง

ภาพแสดง ผังโครงการ
ตัวบ้านออกแบบในรู ปแบบโมเดิร์น ลักชัวรี่ (Modern Luxury) เพื่อให้บา้ นดูหรู หราแบบทันสมัย
และมีจุดเด่นเรื่ องขนาดพื้นที่ใช้สอยขนาดใหญ่ โดยแบบบ้านมีท้ งั สิ้ น 3 รู ปแบบดังนี้

22

Type A

บ้าน Type A เป็ นบ้านรู ปทรงสี เหลี่ยมผืนผ้า มีจุดเด่นคือ มีห้องรับแขกและห้องทานอาหารขนาด
ใหญ่อยูท่ ่ีบริ เวณชั้น 2 ของบ้าน มีห้อง Master bedroom อยูท่ ่ีบริ เวณชั้น 3 โดยมีพ้ืนที่ใช้สอย 492 ตาราง
เมตร และมีลิฟต์โดยสารภายใน
Type B

บ้าน Type B เป็ นบ้านรู ปทรงตัว L มีจุดเด่นคือ มีห้องรับแขกและห้องทานอาหารขนาดใหญ่อยูท่ ี่
บริ เวณชั้น 2 ของบ้าน มี ห้อง Master bedroom ที่มีขนาดใหญ่ อยูท่ ี่ บริ เวณชั้น 3 นอกยากนี้ ยงั มี ระเบียง
ขนาดใหญ่สําหรับใช้เป็ นพื้นที่สังสรรค์ บริ เวณชั้น 2 โดยบ้าน Type B มีพ้ืนที่ใช้สอย 420 ตารางเมตร
และมีลิฟต์อยูภ่ ายในบ้าน
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Type C

บ้าน Type C เป็ นบ้านรู ปทรงตัว L เช่นเดี ยวกับ Type B และมี ผงั พื้นคล้ายคลึงกับ Type B คื อมี
ห้องรับแขกและห้องทานอาหารขนาดใหญ่อยูท่ ี่บริ เวณชั้น 2 ของบ้าน มีหอ้ ง Master bedroom ที่มีขนาด
ใหญ่ อยูท่ ี่บริ เวณชั้น 3 นอกยากนี้ยงั มีระเบียงขนาดใหญ่สาํ หรับใช้เป็ นพื้นที่สังสรรค์ บริ เวณชั้น 2 แต่จะ
มีช่วงเสาที่เล็กกว่า Type B เล็กน้อยและไม่ได้มีการติดตั้งลิฟต์ขนส่ งไว้ภายในบ้าน แต่สามารถ ติดเพิ่ม
ได้ภายหลัง โดยบ้าน Type C มีพ้ืนที่ใช้สอย 400 ตารางเมตร
พืน้ ทีส่ ่ วนกลาง
โครงการ วนา เรสซิ เดนท์ มี ค ลับ เฮ้า ส์ ข นาดใหญ่ อ ยู่บ ริ เวณส่ ว นกลางของโครงการ ซึ่ ง
ประกอบด้วยสํานักงานนิ ติบุคคล ฟิ ตเนส สระว่ายนํ้าและส่ วนนัง่ พักผ่อน รวมถึงพื้นที่สวนส่ วนกลางที่
ถูกออกแบบให้มีความร่ มรื่ น นอกจากนี้ยงั มีสวนส่ วนกลางขนาดใหญ่

ทัศนียภาพคลับเฮ้าส์แสะสํานักงานนิติบุคคล
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ทัศนียภาพสระว่ายนํ้าขนาดใหญ่

ทัศนียภาพห้องฟิ ตเนส

ทัศนียภาพส่ วนต้อนรับของ Clubhouse

ทัศนียภาพสวนส่ วนกลาง
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2.1.2 บริษัท รชยาเรียลเอสเตท จํากัด
โครงการที่ Rachaya ดําเนินการอยูใ่ นปัจจุบนั คือ
โครงการบ้ านรชยา บ้ านช้ าง 2

โครงการ

: บ้านรชยา บ้านช้าง 2 / Rachaya Baan Chang 2

เจ้าของโครงการ

: บริ ษทั รชยาเรี ยลเอสเตท จํากัด

ที่ต้ งั โครงการ

: หลังสนามบินนานาชาติอุดรธานี ถ.บ้านช้าง ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี

พื้นที่โครงการ

: 33-1-49.0 ไร่ ( 13,349.0 ตร.ว. )

ลักษะโครงการ

: บ้านเดี่ยว / บ้านแฝด

จํานวนบ้าน

: 161 ยูนิต

รู ปแบบบ้าน

: บ้านเดี่ยวใหญ่ 2 ชั้น ที่ดิน 56 - 90 ตร.วา พื้นที่ใช้สอย 181 ตร.ม. 4 ห้องนอน
4 ห้องนํ้า 2 ที่จอดรถ
บ้านเดี่ ยวเล็ก 2 ชั้น ที่ ดิน 50 ตร.วา พื้ น ที่ ใช้ส อย 154 ตร.ม. 4 ห้อ งนอน 3
ห้องนํ้า 2 ที่จอดรถ
บ้านแฝด 2 ชั้น ที่ ดิน 44.6 – 44.8 ตร.วา พื้นที่ใช้สอย 154 ตร.ม. 4 ห้องนอน
3 ห้องนํ้า 2 ที่จอดรถ

ราคาเริ่ มต้น

: บ้านเดี่ยวใหญ่ 4 ล้านบาท
บ้านเดี่ยวเล็ก 3 ล้านบาท
บ้านแฝด 2.7 ล้านบาท

สิ่ งอํานวยความสะดวก : ฟิ ตเนส, สวนสาธารณะส่ วนกลาง, ระบบรั กษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง,
ระบบ Keycard Access
กลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย

: กลุ่ม ลูกค้า อายุต้ งั แต่ 25 – 45 ปี ตั้งแต่ วยั ทํางาน วัยเริ่ ม ต้นสร้ างครอบครั ว
หลังแต่งงานวางแผนจะมี บุตร ตลอดจนครอบครั วที่ มีบุตรในวัยตั้งแต่แรก
เกิด-มหาวิทยาลัย
กลุ่มลูกค้าที่มีครอบครัวและญาติที่เป็ นครอบครัวใหญ่ ที่มีจาํ นวนตั้งแต่ 4 คน
ขึ้นไป
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กลุ่มลูกค้าผูม้ ี อาชี พที่เป็ นข้าราชการ, รัฐวิสาหกิ จ, พนักงานบริ ษทั , เจ้าของ
กิจการ
มูลค่าโครงการ

: 506.10 ล้านบาท

สถานะโครงการ

: อยูร่ ะหว่างก่อสร้าง

เปิ ดขายโครงการ

: มกราคม 2561
ณ วัน ที่ 28 กุ ม ภาพั น ธ์ 2562 บ้ า นเดี่ ย ว บ้ า นแฝด รวม 161 หลั ง โอน
กรรมสิ ทธิ์ แล้ว จํานวน 63 หลัง คงเหลือ 93 หลัง

รายละเอียดโครงการ

แผนที่โครงการ และ ผังบริ เวณสถานที่ใกล้เคียง
ทําเลทีต่ ้งั
โครงการบ้านรชยา บ้านช้าง 2 (Rachaya Baan Chang 2) ตั้งอยูบ่ นถนนบ้านช้าง ตําบลหมากแข้ง
อําเภอเมืองอุดรธานี ซึ่ งอยูใ่ กล้กบั ท่าอากาศยานอุดรธานี โดยสามารถเดินทางไปสู่ ท่าอากาศยานได้โดย
ใช้เวลาเพียง 5 นาที อีกทั้งที่ต้ งั ของโครงการรายรอมไปด้วยสถานที่สาํ คัญ ได้แก่ โรงเรี ยน อุดรพิชยั รักษ์
พิทยา บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า สาขาอุดรธานี เซ็นทรัล อุดรธานี แม็คโคร อุดรธานี โรงพยาบาลอุดรธานี และการ

27

ไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค เขต 1 ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ จังหวัดอุดรธานี ฯลฯ ซึ่ งถื อว่าเป็ นจุดเด่นที่ ดึงดูด
กลุ่มลูกค้า ข้าราชการ และเจ้าของกิจการ SME

ภาพแสดง ผังโครงการ
รายละเอียดแบบบ้ าน
โครงการประกอบด้วยบ้านเดี่ยวและบ้านแฝด จํานวนทั้งสิ้ น 161 หลัง ออกแบบบ้านในสไตล์โม
เดิร์น โดยคํานึงถึงฟั งก์ชน่ั การใช้งานเป็ นสําคัญ ซึ่ งทางโครงการมีดว้ ยกันอยู่ 3 แบบ คือ แบบบ้านเดี่ยว 2
ชั้น ขนาดเล็กและขนาดใหญ่ และบ้านแฝด 2 ชั้น แบบบ้านเดี่ยว ประกอบไปด้วย 4 ห้องนอน 4 ห้องนํ้า
1 ห้องครัว 1 ห้องเก็บของขนาดใหญ่ 2 ที่จอดรถ ในส่ วนของขนาดที่ดินอยูท่ ี่ 56 ตารางวา พื้นที่ใช้สอย
ประมาณ 181 ตารางเมตร ซึ่ งภายในตัวบ้านออกแบบมาได้อย่างลงตัว และทั้งแบบบ้านแฝดและบ้าน
เดี่ ยวยังออกแบบภายในบ้านให้มี ห้องนอนด้านล่างเพื่ อรองรั บ ความสะดวกสบายให้กบั ลูกค้าในวัย
ผูส้ ู งอายุอีกด้วย และสิ่ งที่แตกต่างออกไปจากโครงการอื่นๆ และน่าจะเป็ นจุดเด่น คือ ห้องนอนของทั้ง 2
แบบ จะมี ขนาดใหญ่และกั้นห้องแต่งตัวเป็ นสัดส่ วน ให้ความรู ้สึกถึงความเป็ นส่ วนตัวมากขึ้นสําหรับ
สุ ภาพสตรี และภายในห้องนอนทั้ง 3 ห้องที่อยูช่ ้ นั บนมีหอ้ งนํ้าในตัวทุกห้องที่ให้ความสะดวกสบายเป็ น
อย่างมาก ในส่ วนของแบบบ้านแฝด ประกอบไปด้วย 4 ห้องนอน 3 ห้องนํ้า 2 ที่จอดรถ ขนาดของที่ดิน
เริ่ มต้นที่ 44.8 ตารางวา พื้นที่ ใช้สอยประมาณ 154 ตารางเมตร ซึ่ งแบบบ้านแฝดของโครงการนั้นได้
ออกแบบการสร้างที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยส่ วนที่ เชื่ อมกันนั้น คือ โรงจอดรถและห้องนอนชั้นล่าง
และด้วยรู ปแบบภายนอกที่สวยงามและทันสมัยให้ความรู ้สึกบ้านแฝดนั้นหลังใหญ่ เพราะมีขนาดหน้า
กว้างถึ ง 11 เมตร อีกทั้งการวางผังโครงการออกแบบให้ถนนซอยสามารถเชื่ อมต่อถึงกันได้เพื่อความ
สะดวกสบายในการใช้ยานพาหนะ
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แบบบ้ านเดีย่ วใหญ่

บ้านเดี่ ยวใหญ่ มีจุดเด่ นคื อมี พ้ืนที่ ใช้สอยขนาดใหญ่ มี ห้องนอนชั้นล่าง 1 ห้อง เป็ นห้องสําหรั บ
ผูส้ ู งอายุ ส่ วนชั้นบนมีหอ้ งนอน 3 ห้องซึ่ งแต่ละห้องมีหอ้ งนํ้าส่ วนตัว
แบบบ้ านเดีย่ วเล็ก

บ้านเดี่ยวเล็กแตกต่างจากบ้านเดี่ยวใหญ่โดยที่ช้ นั 1 จะไม่มีห้องครัวแยก ซึ่ งจะรวมอยูก่ บั ส่ วนทาน
อาหาร และห้องนอนเล็ก 2 ห้องของชั้น 2 จะใช้หอ้ งนํ้าร่ วมกัน
แบบบ้ านแฝด

บ้านแฝดแตกต่างจากบ้านเดี่ยวใหญ่โดยที่ช้ นั 1 จะไม่มีหอ้ งครัวแยก ซึ่ งจะรวมอยูก่ บั ส่ วนทานอาหาร
และห้องนอนเล็ก 2 ห้องของชั้น 2 จะใช้หอ้ งนํ้าร่ วมกัน
ตัวบ้านออกแบบในรู ปแบบโมเดิ ร์นเพื่อให้บา้ นดูทนั สมัย และมี จุดเด่นเรื่ องขนาดพื้นที่ ใช้สอย
ขนาดใหญ่ โดยแบบบ้านมีท้ งั สิ้ น 3 รู ปแบบดังนี้
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ทัศนียภาพภายในบ้านตัวอย่าง
พืน้ ทีส่ ่ วนกลาง

ทัศนียภาพสโมสรส่ วนกลางของหมู่บา้ น
สิ่ งอํานวยความสะดวกภายในโครงการบ้านรชยา บ้านช้าง 2 ประกอบไปด้วย อาคารสโมสร (ฟิ ต
เนส) สวนสาธารณะภายในโครงการ มีซุม้ ประตูโครงการขนาดใหญ่และระบบแขนกั้นรถยนต์ เข้า-ออก
ถึง 4 ช่อง ซึ่ ง 2 ช่องทางเข้า-ออก ดําเนิ นการด้วยระบบอัตโนมัติจากคียก์ าร์ ด และอีก 2 ช่องเข้า-ออกโดย
การแลกบัตร มี ระบบรั กษาความปลอดภัย 24 ชัว่ โมง กล้อง CCTV เข้า-ออกโครงการ ทําให้มนั่ ใจว่า
ลูกค้าจะได้รับความสะดวกสบายที่เพียงพอและความปลอดภัยที่ดี
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2.2 การตลาด และการแข่ งขัน

2.2.1 โครงการไวโอ แคราย 1 และ โครงการไวโอ แคราย 2
(ก)

นโยบาย และลักษณะการตลาด
เนื่ อ งจากโครงการ ไวโอ แคราย 1 และไวโอ แคราย 2 เป็ นโครงการที่ อ ยู่ในทําเลใกล้เคี ยงกัน
ประกอบกับมีลกั ษณะโครงการ และระดับราคาใกล้เคียงกัน ดังนั้นทั้งสองโครงการจึงมีแนวทางและกล
ยุทธ์ทางการตลาดที่ใกล้เคียงกัน
โครงการไวโอ แคราย 1
โครงการไวโอ แคราย 1 เป็ นคอนโดมิเนี ยมที่มีราคาขายประมาณ 83,600 - 89,600 บาท ต่อตาราง
เมตร ซึ่ งถือเป็ นระดับราคาปานกลาง เน้นกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายประเภทผูท้ ี่มีรายได้ปานกลางแต่ตอ้ งการที่
อยูอ่ าศัยที่ อยูอ่ าศัยติดกับระบบขนส่ งสาธารณะ ตัวห้องถูกออกแบบให้มีพ้ืนที่ค่อนข้างใหญ่ ขนาด 30
ตารางเมตรเป็ นต้นไป และมีสิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน ซึ่ งถึงว่าคุม้ ค่ากว่าคอนโดคู่แข่งในระดับระ
คาเดียวกัน และอีกหนึ่ งจุดเด่นที่สาํ คัญคือที่ต้ งั โครงการอยูห่ ่ างจาก สถานีรถไฟฟ้ า ศูนย์ราชการนนทบุรี
(MRT สายสี ม่ วง) เพี ยง 50 เมตร จึ งทําให้มี กลุ่ม ลูกค้าส่ วนหนึ่ งที่ ตอ้ งการซื้ อไว้เพื่ อลงทุ น ปล่อ ยเช่ า
แสวงหาผลกําไร
ลักษณะของโครงการ ไวโอ แคราย 1 ถูกออกแบบให้มีความโดดเด่นและทันสมัย แบบ Modern ที่
ดูสะดุดตา มีการออกแบบโลโก้โครงการสี ม่วงสด เพื่อภาพลักษณ์ที่ฉูดฉาดและทันสมัยเพื่อให้ตรงกับ
กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายที่เป็ นกลุ่มคนที่มีความทันสมัย และใช้ชีวติ แบบรวดเร็ ว
ถึงแม้วา่ สถานการณ์ทางการตลาดของคอนโดมิเนี ยมตามแนวรถไฟฟ้ าสายสี ม่วงในปั จจุบนั จะไม่
ค่อยลื่นไหลมากนัก เนื่ องด้วยมีปริ มาณอุปทานในพื้นที่ค่อนข้างสู ง แต่ดว้ ยจุดเด่นของโครงการที่มีการ
เดิ น ทางที่ ส ะดวก มี ค วามคุ ้ม ค่ าทั้งในด้านพื้ น ที่ ใช้ส อย สิ่ งอํานวยความสะดวก และราคา จึ งทําให้
โครงการ ไวโอ แคราย 1 ยังสามารถขายได้อย่างต่อเนื่อง แม้จะมีค่แู ข่งเป็ นจํานวนมากก็ตาม
โครงการไวโอ แคราย 2
โครงการไวโอ แคราย 2 เป็ นคอนโดมิเนี ยมที่มีราคาขายประมาณ 68,000 - 73,000 บาท ต่อตาราง
เมตร ซึ่ งถือเป็ นระดับราคาที่ไม่สูงมากนัก เน้นกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายประเภทกลุ่มลูกค้าคนทํางานรุ่ นใหม่
ที่กาํ ลังเริ่ มต้นชี วิตวัยทํางานที่ตอ้ งการที่อยูอ่ าศัยติดกับระบบขนส่ งสาธารณะ โครงการไวโอ แคราย 2
มิ ได้อยู่ติดกับสถานี รถไฟฟ้ าเช่นเดียวกับ โครงการ ไวโอ แคราย 1 ดังนั้นจึ งทําให้มีการกําหนดระดับ
ราคาขายที่ต่าํ กว่า ซึ่ งทําให้เป็ นที่สนใจของกลุ่มลูกค้าวัยรุ่ น และถึงแม้ว่าจะไม่อยูต่ ิดกับสถานี รถไฟฟ้ า
สถานี ศูนย์ราชการนนทบุรี (MRT สายสี ม่วง) แต่กม็ ีระยะห่างเพียงแค่ 400 เมตร จึงทําให้มีความสะดวก
ในการเดินทางเข้าไปทํางานในใจกลางเมืองได้โดยง่าย
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การออกแบบโครงการนั้นใช้แนวความคิดในการออกแบบเดียวกับ โครงการ ไวโอ แคราย 1 คือ
เน้นความโดดเด่นทันสมัยที่ดึงดูดความสนใจของคนรุ่ นใหม่ แต่ปรับขนาดพื้นที่ใช้สอยให้เล็กลง เพื่อให้
อยูใ่ นระดับราคาที่ไม่สูงมากนัก สิ่ งอํานวยความสะดวกส่ วนกลางถูกวางไว้อยูท่ ี่บริ เวณชั้น 8 ของอาคาร
โดยออกแบบให้เป็ นสระว่ายนํ้าแบบ Infinity edge pool ที่เห็นวิวโดยรอบจากชั้นบนสุ ด นอกจากนี้ ยงั มี
ห้องฟิ ตเนส และสวนขนาดใหญ่ที่อยูบ่ ริ เวณชั้นดาดฟ้ าของโครงการอีกด้วย
ตัวห้องถูกออกแบบให้มีพ้ืนที่ไม่ใหญ่มากนัก เริ่ มต้นที่ประมาณ 25 ตารางเมตรเป็ นต้นไป แต่ก็มี
การจัดพื้นที่ใช้สอยได้อย่างลงตัว มีส่ิ งอํานวยความสะดวกครบครัน ซึ่ งถึงว่าคุม้ ค่ากว่าคอนโดคู่แข่งใน
ระดับราคาใกล้เคียงกัน
(ข)

การแข่งขันภายในอุตสาหกรรมปี ที่ผา่ นมาและภาวะอุตสาหกรรมสภาพการแข่งขันในอนาคต
ธุ รกิ จพัฒ นาอสังหาริ มทรั พย์เพื่ อการอยู่อาศัยเป็ นธุ รกิ จที่ มีการแข่งขันสู ง มี ผูป้ ระกอบการเป็ น
จํานวนมากที่ดาํ เนิ นธุ รกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ประเภทคอมโดมิเนียม โดยการแข่งขันมักจะกระจุกตัว
ตามแนวขนส่ งมวลชนระบบรางที่เปิ ดให้บริ การแล้วและอยูใ่ นระหว่างก่อสร้าง โดยคู่แข่งหลักในตลาด
อสังหาริ มทรัพย์เป็ นบริ ษทั ขนาดใหญ่และเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
เนื่องจากเป็ นธุรกิจที่ใช้เงินลงทุนสู งและมีระยะเวลาการพัฒนาค่อนข้างนาน
ในปี 2561 แม้เศรษฐกิจไม่ค่อยฟื้ นตัวขึ้นมากนัก แต่จาํ นวนอุปทานคอนโดมิเนียม กลับไม่ได้ลดลง
โดยมีอุปทานของคอนโดมิเนี ยมเพิ่มขึ้นในตลาดในจํานวนที่ค่อนข้างสู ง จากทั้งผูป้ ระกอบการรายใหญ่
และรายย่อยโดยมีคอนโดมิเนี ยมเกิดขึ้นใหม่ 60,900 หน่วย จาก 138 โครงการ ซึ่ งทําให้คอนโดมิเนี ยมมี
หน่วยสะสมทั้งสิ้ น 610,900 หน่วย
ที่มา: www.ddproperty.com/ข่าวอสังหาริ มทรัพย์-บทความ/2018/12/177271/วิเคราะห์ตลาดคอนโดฯ-ปี -62

ในปี 2562 คาดว่าตลาดอสังหาริ มทรั พย์จะมี การชะลอการเติบโตของตลาดลูกค้าคนไทย ซึ่ งจะ
ส่ งผลให้การซื้ ออสังหาริ มทรัพย์ในปี 2562 มี ยอดขายใกล้เคียงกับปี 2561 ส่ วนตลาดลูกค้าต่างชาติใน
กลุ่มชาวจีน คาดว่าจะมีการชะลอตัวลง เนื่ องจากผลกระทบอัตราแลกเปลี่ยน และความไม่แน่นอนของ
การค้าระหว่างประเทศ ทําให้ ลูกค้ายังไม่ ม ั่น ใจในการลงทุ น ต่างประเทศ แต่ค าดว่า ภายใน 6 เดื อ น
สถานการณ์จะกลับมาสู่ปกติในกรณี ที่สงครามทางการค้าไม่บานปลาย
และเมื่อพิจารณาถึงการแข่งขันของตลาดอสังหาริ มทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนี ยมในทําเลเริ่ มตั้งแต่
แยกแครายสถานี ศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุ รี ไปจนถึ งสะพานพระนั่งเกล้า การเเข่งขันถือว่าสู งมาก
เนื่ องจากผูป้ ระกอบการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ท้ งั หมด แต่ละโครงการประมาณ 1,000 ยูนิต ผสมกับ
คอนโดมิเนี ยมประเภท โลว์ไรส์ขนาด 8 ชั้น ที่เกิดขึ้นในทําเลนี้ เป็ นจํานวนมาก โดยประมาณจะมีโดมิ
เนี ยมรวม 40,000 ยูนิต ส่ งผลให้การแข่งขันดุเดือดเป็ นอย่างมากและอัตราการขายช้าเนื่ องด้วยอุปทานที่
มีเป็ นจํานวนมากและอุปสงค์ที่มีจาํ กัด
ที่มา: https://mgronline.com/stockmarket/detail/9620000000228

โดยเมื่อเปรี ยบเทียบกับโครงการคู่แข่ง โครงการ ไวโอ แคราย 1 และไวโอ แคราย 2 มีรายละเอียด ดังนี้
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ตารางเปรี ยบเทียบโครงการคู่แข่ง
ชื่อโครงการ

ไวโอ แคราย 1

ไวโอ แคราย 2

a space me
Rattanathibet

Supalai Loft
@Khaerai Station

Knightsbridge (ไนซ์
บริช)

The Posh twelve

The Crystal Bliss
@Rattanathibet

U Delight
Rattanathibet

เอ พลัส อินสไปร์
รัตนาธิเบศร์ 11

สถานที่ต้งั
ผูพ้ ฒั นา

ถ.รัตนาธิเบศร์
บริ ษทั แอสเซท ไฟว์ ดี
เวลลอปเม้นท์ จํากัด
0-3-78.7

ถ.รัตนาธิเบศร์
บริ ษทั แอสเซท ไฟว์ ดี
เวลลอปเม้นท์ จํากัด
0-3-10

ถ.รัตนาธิเบศร์
บมจ.อารี ยา พรอพเพอร์
ตี้
2-0-43

ถ.ติวานนท์
บมจ. ศุภาลัย

ถ.ติวานนท์
บมจ. ออริ จิ้น พร็ อพ
เพอร์ต้ ี
1-2-4

ถ.ติวานนท์
บริ ษทั แปซิฟิค สตาร์
ประเทศไทย จํากัด
4-2-61

ถ.เรวดี
บริ ษทั เอ.บี.เดคคอร์เรท
จํากัด
3-1-58

MRT ศูนย์ราชการ
บริ ษทั แกรนด์ ยูนิต้ ี
ดิเวลล็อปเมนท์
5-1-10

MRT ศูนย์ราชการ
บริ ษทั เอ พลัส เรี ยล
เอสเตท จํากัด
0-0-193

คอนโด Low Rise
125
1 Bedroom 31 – 37
ตารางเมตร

คอนโด Low Rise
122
1 Bedroom 26 – 34
ตารางเมตร

2 Bedrooms 43 – 48
ตารางเมตร

2 Bedrooms 48 – 49
ตารางเมตร

คอนโด High Rise
373
4แบบ:1นอน,2นอน
,Duplex1นอน,Duplex2
นอน (1นํ้าทุกแบบ)

High Rise
2อาคาร A=552 B=821
สตูดิโอ,1นอน,1นอน+
1,Duplex1นอน
,Duplex1นอน+
1,Duplex1นอน+1

คอนโด High Rise
539
5แบบ:ห้องสตูดิโอ/1
ห้องนํ้า1ห้องนํ้า/3
ห้องนอน1ห้องนํ้า1
ห้องครัว1ห้องนัง่ เล่น

High Rise
989
5แบบ:1Bed /1Bed Suite
/ 1Bed Deluxe /1Bed
Pluss /2Bed /2Bed
Deluxe/ 2Bed Suite

Low Rise
70
2แบบ:ห้องสูติโอ/1
ห้องนอน1ห้องนํ้า 1
ห้องครัว 1ห้องนัง่ เล่น

พื้นที่ใช้สอย (ตร.ม.)
ราคาเริ่ มต้น (ล้านบาท)
จุดเด่น

30-62
2.7
ใก ล้ ส ถ านี ร ถ ไ ฟ ฟ้ า
ส ถ านี ศู น ย์ ร าช ก าร
นน ท บุ รี (MRT สายสี
ม่วง)
ห้ อ งถู ก ออกแบบให้ มี
พื้นที่ค่อนข้างใหญ่

25.70-57.70
2.29,Duplex3.29
หรู หรา,ส่วนกลางสวย,มี
ห้อ งให้เลื อ กหลายแบบ
,ใกล้ MRT กระท รวง
สาธารณสุ ข 70 m

21-45
1.99-3.62
อยู่ติ ด ถนน ไม่ ต ้อ งเข้า
ซอยลึก

30-59
999,000
ราคาไม่ สู งม าก,ห้ อ ง
ค่อนข้างกว้าง,ที่ จอดรถ
เยอะ,พื้ นไม้ สํ า เร็ จ รู ป
SPC ดี ก ว่ า พื้ น ล า
มิ เนจทนนํ้าปู แ ล้วเรี ย บ
ไ ม่ เ ป็ น ค ลื่ น ต า ม
คอนกรี ต ตัว SPC ทํามา
จาก ซิลิกา้ ผสมพลาสติก

29-54.5
1.99
ส่ ว น ก ล าง ใ ห ญ่ , จั ด
สั ด ส่ ว น ชั ด เจ น , ค่ า
ส่ วนกลางถูก, มี ห้องให้
เลื อ ก เยอ ะ, ที่ จอด รถ
เยอะ, มีเซเว่นข้างล่างตึก

20-28
1.09
ราคาไม่แพง,เงียบสงบมี
,ใกล้ ห้ า งสรรพสิ นค้ า
,ใกล้รถไฟฟ้ า

จุดด้อย

ส ระว่ า ยนํ้ าไม่ ค่ อ ยมี
ค ว า ม เป็ น ส่ ว น ตั ว
เนื่ อ ง จ า ก ถู ก อ า ค า ร
ล้อมรอบเป็ นรู ปตัว U

26.2-48.3
1.7
ไ ม่ ใ ก ล้ จ า ก ส ถ า นี
รถ ไฟ ฟ้ าส ถ านี ศู น ย์
ราชการนนทบุ รี (MRT
สายสี ม่วง)
บริ การรถ รับ-ส่ ง
ราคาที่ ไม่ สูงมากเหมาะ
สํ า หรั บ คนทํ า งานรุ่ น
ใหม่ ที่ กาํ ลัง เริ่ ม ต้น ชี วิ ต
วัยทํางาน
Infinity edge pool
สวน ขน าดให ญ่ ที่ อ ยู่
บริ เวณชั้นดาดฟ้ า
อยูใ่ นซอยค่อนข้างลึก

ราคาสู ง,2ห้ อ งน อน มี
เพียง1ห้องนํ้า

ห้อง1นอนเล็กมาก และ
Duplex ก็แคบมาก

ไม่ มีเฟอร์ นิ เจอร์ ให้,เข้า
ซอยมาลึ ก ,คอนโดเพิ่ ง
ก่ อ สร้ าง เสร็ จประมาณ
กลางปี 63

กุญแจเป็ นแบบไข,ลิ ฟท์
ค่อนข้างอยูไ่ กลเพราะจะ
มี ลิ ฟ ท์ ฝ่ั ง เดี ย ว,ทางเข้า
คอนโดถ้ า ไม่ ดู ดี ๆ จะ
มองไม่ค่อยเห็น

กุ ญ แจเป็ บ แบ บ ไข,ที่
จอดรถน้ อ ย,ไม่ มี ส ระ
ว่า ยนํ้า, ทางเข้า คอนโด
ค่อนข้างเปลี่ยว

ขนาดที่ดินโครงการ
(ไร่ )
ลักษณะโครงการ
จํานวนยูนิตทั้งโครงการ
แบบห้อง

พื้นที่ใช้สวยจํากัด

คอนโด High Rise
401
1 แบบ
(ต่างกันแค่ขนาด)
1.ขนาด25ตร.ม.
2.ขนาด32ตร.ม.

25-32
1.99
ใกล้ ห้ างสรรพ สิ น ค้ า
เดิ น ทางสะดวก ที่ จ อด
ร ถ เย อ ะ เงี ย บ ส งบ มี
ความส่วนตัวมาก

มี ต ัว เลื อ กน้ อ ยเพราะมี
แ ค่ 1ห้ อ งน อ น ต่ างที่
ขนาดห้อง ระเบี ยงแคบ
มาก ห้ อ งนํ้ าตรงฝั ก บัว
แคบมาก ไม่ แ ยกโซน
เปี ยกโซนแห้ง

2-0-34.5
คอนโด High Rise
422
มี6แบบ: Tiwanon
suite/Loft
suite/Executive
suite/Deluxe
suite/Primier
suite/Family suite
32-68
2.03
มี ห้องให้เลื อกเยอะและ
มี โปรโมชั่น ให้เราเลื อ ก
ว่ า จ ะ เ ลื อ ก เ อ า
เฟอร์ นิ เจอร์ ห รื อว่ า รั บ
เป็ นส่ ว นลดของห้ อ งที่
จอดรถประมาณร้อ ยละ
58,อากาศดีภายในตึกไม่
ร้อนเลยไปเซอร์ เวย์ตอน
เที่ ย งยัง มี ล มแรง,จะไม่
หัน หน้าฝั่ งทิ ศตะวัน ตก
และตะวัน ออก มี แต่ทิ ศ
เหนือกับทิศใต้
ถนนใหญ่ ช่ ว งนี้ รถจะ
ค่ อ นข้า งติ ด เพราะ ทํ า
ถนนอยู่,เหลื อ ชั้น 20ขึ้ น
ไป
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ชื่อโครงการ

ไวโอ แคราย 1

ไวโอ แคราย 2

a space me
Rattanathibet

Supalai Loft
@Khaerai Station

Knightsbridge (ไนซ์
บริช)

The Posh twelve

The Crystal Bliss
@Rattanathibet

U Delight
Rattanathibet

เอ พลัส อินสไปร์
รัตนาธิเบศร์ 11

จํานวนที่ขายแล้ว

82%

59%

60%

80%

80%

40% (ตอนนี้ เปิ ดขายแต่
อาคารB)

60%

90%

90%

วันที่สร้างเสร็จ

มกราคม 2559

พฤษภาคม 2559

มิ.ย.60

ปลายปี 61

กําลังก่อสร้าง
(ก.ย. 2563)

คาดว่าจะสร้างเสร็จ
กลางปี 63

ขายก่อนเปิ ดโครงการ
ธ.ค.55 สร้างเสร็จก.ย.57

ก.ย.61

คลับเฮ้าส์
ฟิ ตเนส
สระว่ายนํ้า
สวนสาธารณะ
ระบบรักษาความ
ปลอดถัย
ค่าส่วนกลาง (บาท/ตร.
ม.)

ไม่มี
มี
มี
มี
มี

ไม่มี
มี
มี
มี
มี

ไม่มี
มี
มี
ไม่มี
มี

2ปี
(เริ่ มโอนปลายธค61)
สิ่ งอํานวยความสะดวก
ไม่มี
ไม่มี
มี
มี
มี
มี
ไม่มี
มี
มี
มี

มี
มี
มี
มี
มี

ไม่มี
มี
มี
ไม่มี
มี

ไม่มี
มี
มี
ไม่มี
มี

ไม่มี
มี
ไม่มี
ไม่มี
มี

40

40

40

35

45

30

35

42

45
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2.2.2 โครงการ วนา เรสซิเดนท์
(ก)

นโยบาย และลักษณะการตลาด
บริ ษทั ฯ พัฒนาโครงการ วนา เรสซิ เดนท์ ภายใต้นโยบายและกลยุทธ์ ดังนี้
ภาพรวมกลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategy)
การสร้างภาพลักษณ์ให้องค์กร
•

Understanding เข้าถึงทุกคนได้ง่าย

•

Rookie / Newcomer เป็ นบริ ษทั อสังหาริ มทรัพย์รุ่นใหม่

•

High Quality Product ทําโครงการคุณภาพ

•

Real Luxury มีภาพลักษณ์ของความหรู หรา
Reliable มีความน่าเชืี ่อถือ

•

กลยุทธ์การตลาดหลัก (Key Marketing Strategy)
1.

สร้างสรรค์โครงการที่สามารถสร้างชื่อเสี ยงให้กบั บริ ษทั ฯ

2. สร้างความเชื่อมัน่ ในการซื้ อโครงการบ้านเดี่ยวโดยการประชาสัมพันธ์ผา่ นสื่ อออนไลน์ในแง่ต่าง
ๆ เช่น ทําเลที่ต้ งั ประโยชน์ใช้สอยของบ้าน การเลือกวัสดุและส่ วนประกอบของบ้าน และราคา
ของบ้าน
3. เน้นการออกแบบบ้านที่มีความแปลกใหม่และโดดเด่นกว่าโครงการอื่น ๆ
4. โครงการต้องแสดงถึงความสําเร็ จของบริ ษทั ฯ
5. สร้างภาพลักษณ์บริ ษทั ฯ ผ่านการประชาสัมพันธ์ดว้ ยสื่ อโฆษณาภายนอกบ้าน
6. เน้นการประชาสัมพันธ์ผา่ นสื่ อออนไลน์
7. จูงใจลูกค้าที่กาํ ลังตัดสิ นใจเปรี ยบเทียบ โดยจัดงานพิเศษเพื่อนําเสนอโครงการ
กลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย (Target Customers)
-

ด้านประชากรเน้นกลุ่มลูกค้า 2 กลุ่ม หลักดังนี้
1.

กลุ่มลูกค้าที่มีอายุ 30 ปี ขึ้นไป ซึ่ งอยูใ่ นช่วงเริ่ มแต่งงานไปจนถึงช่วงมีลูกและมีสัตว์เลี้ยง

2.

กลุ่มลูกค้าผูม้ ีครอบครัวใหญ่ที่ประกอบไปด้วยสมาชิกตั้งแต่รุ่นปู่ ย่าตายายจนถึงหลาน

-

ด้านภูมิสาสตร์ เน้นกลุ่มลูกค้าที่ คุน้ เคยและอาศัยอยู่ในพื้นที่ ใกล้เคียงโครงการ, ศูนย์กลางธุ รกิ จ
(CBD), พระรามเก้า, พื้นที่ส่วนขยายของกรุ งเทพมหานคร, และต่างจังหวัด
ด้านเชื้อชาติเน้นกลุ่มลูกค้าคนไทย

-

ด้านรายได้เน้นกลุ่มผูม้ ีรายได้ครัวเรื อนตั้งแต่ 500,000 บาท ต่อเดือน ขึ้นไป

-

ด้านวัตถุประสงค์การซื้ อเน้นกลุ่มลูกค้าซื้ อเพื่อเป็ นเจ้าของ และกลุ่มที่ลงทุนระยะยาว

-
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จุดมุ่งหมายของการพัฒนาโครงการ วนา เรสซิ เดนท์
1.

เป็ นบ้านที่เต็มไปด้วยนวัตกรรม

2.

เป็ นบ้านยัง่ ยืน

3.

เป็ นบ้านที่มีการใช้สอยได้หลากหลายและใช้ประโยชน์ได้จริ ง

4.

มีมาตรฐานการก่อสร้างที่เข้มงวดและมีคุณภาพ

5.

ค่าบํารุ งรักษาตํ่า

6.

มีการออกแบบที่ผสมผสานหลากหลาย

7.

มีการตกแต่งภูมิสถาปั ตยกรรมที่ร่มรื่ นด้วยต้นไม้สีเขียว

8.

สามารถเดินทางเข้าสู้ยา่ น CBD ได้ภายในระยะเวลาไม่เกินครึ่ งชัว่ โมง

การจําหน่าย และช่องทางการจัดจําหน่าย
ดําเนิ น การขายโครงการโดยที ม งานมื อ อาชี พ จาก บริ ษ ัท ซี บี อ าร์ อี (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่ ง
นอกจากดู แ ลการขายแล้วยังวางแผนการตลาดและแผนงานส่ งเสริ ม การขาย โดยมี ที ม อยู่ป ระจําที่
สํานักงานขายของโครงการด้วย
การโฆษณาประชาสัมพันธ์
ทีมงานของบริ ษทั ฯ ได้จดั งานพิเศษสําหรับ กลุ่มลูกค้า VVIP และจัดการเปิ ดตัวโครงการ (Grand
Opening Event) ร่ วมกับ (BRG) และจัดกิจกรรมส่ งเสริ มการขายร่ วมกับ BAY, Quattro และ Mercedes
Benz อีกทั้งโฆษณาประชาสัมพันธ์โครงการผ่านสื่ อออนไลน์ เช่า Facebook เป็ นหลัก
(ข)

การแข่งขันภายในอุตสาหกรรมปี ที่ผา่ นมาและภาวะอุตสาหกรรมสภาพการแข่งขันในอนาคต
จากเดิมที่คาดการณ์วา่ ตลาดอสังหาริ มทรัพย์ ในปี 2561 จะเป็ นปี แห่งความท้าทาย และเป็ นปี แรกที่
ตลาดจะไม่มีการขยายตัว และมีโอกาสติดลบได้ และสถานการณ์จะมีแนวโน้มเป็ นความจริ งมากยิ่งขึ้น
เมื่อกลุ่มลูกค้าต่างชาติ โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าชาวจี นที่เริ่ มชะลอการซื้ ออสังหาริ มทรัพย์ ในประเทศไทย
เนื่ องจากรั ฐบาลจี นได้เข้มงวดในการนําเงินไปลงทุ นยังต่างประเทศ และผลกระทบจากสงครามทาง
การค้าระหว่างสหรั ฐอเมริ กากับ จี น แต่เนื่ องด้วยสถานการณ์ บ ังคับ ภายหลังจากมี ป ระกาศปรั บ ปรุ ง
หลักเกณฑ์การกํากับดูแลสิ นเชื่อเพื่อที่อยูอ่ าศัย เรื่ องการกําหนดเงินดาวน์ข้ นั ตํ่าหรื ออัตราส่ วนสิ นเชื่อต่อ
มู ล ค่าหลัก ประกัน (LTV) ประกอบกับ ความจําเป็ นของบริ ษ ัท จดทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง
ประเทศไทยที่ตอ้ งสร้างอัตราเติบโตของผลประกอบการ ทําให้บริ ษทั จดทะเบี ยนพัฒนาโครงการใหม่
เพิ่มพร้อมเร่ งทําการตลาด กระตุน้ การขายและโอนกรรมสิ ทธิ์ ในโครงการอย่างเร่ งด่วนส่ งผลให้ตลาด
อสั งหาริ ม ทรั พ ย์ก ลับ มาขยายตัวได้ม ากกว่าร้ อ ยละ 10 โดยไตรมาส 4 ปี 61 ทั่วประเทศมี ย อดโอน
กรรมสิ ทธิ์ ที่ อยู่อาศัย 92,500 หน่ วย มูลค่า 339,000 ล้านบาท สู งสุ ดในรอบ 16 ไตรมาสที่ ผ่านมา และ
คาดว่าทั้งปี 61 จะมี ยอดโอนกรรมสิ ท ธิ์ สู งถึ ง 363,000 หน่ วย คิ ดเป็ นมูลค่า 839,000 ล้านบาท ซึ่ งจะ
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สะท้อนถึงตลาดอสังหาริ มทรัพย์ในปี 2562 คาดการณ์ภาพรวมเติบโตลดลงร้อยละ 10 เนื่ องจากกําลังซื้ อ
ชะลอตัวลง หลังจากกําลังซื้ อถูกดูดซับไปก่อนที่การปรับปรุ งหลักเกณฑ์การกํากับดูแลสิ นเชื่อเพื่อที่อยู่
อาศัยจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 เมษายน 2562
ที่มา: www. reic.or.th/News/RealEstate/439591

ในบริ เวณทําเลใกล้เคียงโครงการ วนา เรสซิ เดนท์ นั้น มีโครงการหมู่บา้ นจัดสรรต่าง ๆ ที่ถูก
พัฒนาขึ้นมากมาย ทั้งโครงการที่เป็ นบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ และบ้านแฝด ซึ่ งคู่แข่งทางตรงของโครงการ
นั้นได้แก่โครงการที่เป็ นบ้านเดียวหรื อ ทาวน์เฮ้าส์ระดับ Luxury และ Super Luxury ดังต่อไปนี้
ผังแสดง คู่แข่ งของโครงการ

ผังแสดง การวางตําแหน่ งทางการตลาด
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โดยเมือ่ เปรียบเทียบกับโครงการคู่แข่ งหลัก ของ โครงการ วนา เรสซิเดนท์ วนา เรสซิเดนท์ มี
รายละเอียดดังนี้
ลําดับ

โครงการ

ที่ต้ งั

พื้นที่ใช้สอย
(ตร.ม.)
354-680

เปิ ดขาย

ประเภท

ถ.กรุ งเทพกรี ฑา

เนื้อที่ดิน
(ตรว.)
64.7-114

1

The Park Avenue

ส.ค.-59

2

Baan Nawat

ซ.กรุ งเทพกรี ฑา 8

86

550

3

The Urban Reserve

เขตสวนหลวง

70-97

4

Grand Bangkok
Boulavard
Nirvana Beyond
Rama 9 – Krungthep
kreetha
Perfect Master Piece

ถ.กรุ งเทพกรี ฑา

Setthasiri Krungthep
kreetha

5

6
7

บ้านเดี่ยว 3 ชั้น

ราคา/ยูนิต
(ล้านบาท)
27-50

จํานวนยู
นิตรวม
36

ยอดขาย
(ยูนิต)
n/a

ยอดคงเหลือ
(ยูนิต)
n/a

พ.ค.-59

บ้านเดี่ยว 3 ชั้น

36

8

2

6

516-536

มิ.ย.-62

บ้านเดี่ยว 3 ชั้น

38

17

5

12

99-176

299-506

พ.ย.-60

บ้านเดี่ยว 2-3 ชั้น

21.9-47.9

52

44

8

ถ.ศรี นคริ นทร์-ร่ ม
เกล้า

68.2-130

300-470

มี.ค.-62

บ้านเดี่ยว 3 ชั้น

25-60

85

0

0

ถ.กรุ งเทพกรี ฑา

n/a

246-530

n/a

บ้านเดี่ยว 2 ชั้น

25-40

n/a

n/a

n/a

ถ.ศรี นคริ นทร์-ร่ ม
เกล้า

n/a

n/a

n/a

บ้านเดี่ยว 2 ชั้น

14-25

n/a

n/a

n/a

2.2.3 โครงการบ้ านรชยา บ้ านช้ าง 2
(ก)

นโยบาย และลักษณะการตลาด
บริ ษทั ฯ พัฒนาโครงการ บ้านรชยา บ้านช้าง 2 ภายใต้นโยบายและกลยุทธ์ ดังนี้
กลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย (Target Customers)
-

ด้านประชากรเน้นกลุ่มลูกค้า 2 กลุ่ม หลักดังนี้
1.

กลุ่มลูกค้าที่มีอายุต้ งั แต่ 25 – 45 ปี ตั้งแต่วยั ทํางาน วัยเริ่ มต้นสร้างครอบครัว จนกระทัง่ หลัง
แต่งงานวางแผนจะมี บุ ตร ตลอดจนครอบครั วที่ มีบุตรในวัยตั้งแต่แรกเกิ ดจนถึ งกําลังเข้า
ศึกษาในมหาวิทยาลัย

2.

กลุ่มลูกค้าที่มีครอบครัวและญาติที่เป็ นครอบครัวใหญ่ ที่มีจาํ นวนตั้งแต่ 4 คนขึ้นไป

3.

กลุ่มลูกค้าที่มีอาชีพที่เป็ นข้าราชการ, รัฐวิสาหกิจ, พนักงานบริ ษทั , เจ้าของกิจการ

-

ด้านภู มิ ส าสตร์ เน้น กลุ่ ม ลู ก ค้าที่ อ าศัย อยู่ในพื้ น ที่ บ ริ เวณใกล้เคี ย งและประกอบอาชี พ บริ เวณ
ใกล้เคียงกับโครงการ ตลอดจนกลุ่มลูกค้าที่มีบุตรเรี ยนสถานศึกษาใกล้เคียงกับโครงการ
ด้านเชื้อชาติเน้นกลุ่มลูกค้าคนไทยและคนไทยที่มีสามีชาวต่างชาติ

-

ด้านรายได้เน้นกลุ่มผูม้ ีรายได้ครัวเรื อนตั้งแต่ 60,000 บาท ต่อเดือน ขึ้นไป และผูม้ ีรายได้ส่วนตัว

-

ตั้งแต่ 18,000 บาท ต่อเดือน ขึ้นไป
-

ด้านวัตถุประสงค์การซื้ อเน้นกลุ่มลูกค้าซื้ อเพื่อเป็ นเจ้าของ และและอาศัยอยูจ่ ริ ง
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การจําหน่าย และช่องทางการจัดจําหน่าย
ด้วยทําเลที่ต้ งั ของโครงการบ้านรชยา บ้านช้าง 2 ตั้งอยูท่ ี่ ถ.บ้านช้าง ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี
ไม่ไกลจากเมื อง ใกล้สิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ อาทิ ห้างสรรพสิ นค้าเซ็ นทรัลฯ โรบิ นสัน เทสโก้
โลตัส (นาดี ) และตั้งงี่ สุ่น (นาดี ) ใกล้สนามบิ นอุดรธานี ใกล้สถานศึ กษาต่าง ๆ ประจําจังหวัด ตั้งแต่
ระดับอนุ บาลไปจนถึงระดับมหาวิทยาลัย เช่น โรงเรี ยนอนุ บาลอาภาพัชร โรงเรี ยนอุดรพิชยั รักษ์พิทยา
โรงเรี ยนสตรี ราชิ นูทิศ โรงเรี ยนอุดรพิทยานุ กุล และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยส่ วนผูท้ ี่ สนใจ
โครงการสามารถติดต่อโครงการได้ทางช่องทาง ดังนี้
1) บ้ านตัวอย่ าง และสํ านักงานขาย โครงการจัดให้มีบา้ นตัวอย่าง 2 หลัง เป็ นแบบบ้านเดี่ยวใหญ่
และแบบบ้านเดี่ ยวเล็กซึ่ งแบบบ้านเดี่ ยวเล็กมี รูปแบบเดี ยวกันกับบ้านแฝด ลูกค้าสามารถเข้าชมบ้าน
ตัวอย่างได้เพื่อประกอบการตัดสิ นใจของลูกค้า และทางโครงการจัดให้มีพนักงานขายที่ พร้อมจะให้
คําแนะนํา และข้อ มู ล ต่ าง ๆ กับ ลู ก ค้า ตั้งแต่ ข้ ัน ตอนกระบวนการจองบ้านจนไปถึ ง ขั้น ตอนโอน
กรรมสิ ทธิ์ ได้
2) สื่ อออนไลน์ โครงการบ้านรชยา บ้านช้าง 2 มีสื่อ Social Network อยูห่ ลายช่องทาง อาทิ สื่ อทาง
เว็บไซต์, Facebook, Line@ , Intragram , Twitter เป็ นต้น เพื่อให้ลูกค้าสามารถรับรู้ขอ้ มูลต่าง ๆ เบื้องต้น
ไม่วา่ จะเป็ นแบบบ้าน แปลนบ้าน และการติดต่อสื่ อสารกับทางฝ่ ายขายผ่านสื่ อข้างต้นได้
3) ป้ ายบิลบอร์ ด การติดตั้งป้ ายบิลบอร์ ดโครงการเพื่อเป็ นสื่ ออีกช่องทางตามถนนสายหลักภายใน
จังหวัดอุดรธานี เช่น บริ เวณถนนนิตโย ถนนบุญยาหาร ถนนพรหมประกายและบริ เวณถนนบ้านช้างซึ่ ง
เป็ นป้ ายหน้าทางเข้าซอยมายังโครงการ และเป็ นเส้นหลักที่ มีลูกค้าเดินทางไปมาในถนนเส้นนี้ อยูเ่ ป็ น
จํานวนมาก และเป็ นช่ อ งทางที่ ค่ อ นข้า งได้ผ ลที่ ดี ม าเป็ นอัน ดับ แรก อี ก ทั้ง ภายในป้ ายจะบอกถึ ง
โปรโมชั่น ราคาเริ่ มต้น ตลอดจนช่ อ งทางการติ ดต่ออื่ น ๆ เพื่อ สร้ างการรั บ รู ้ ให้กบั ผูค้ นที่ ส นใจและ
สามารถเข้าไปยังโครงการได้อีกด้วย
4) การออกบูธ ในการออกบูธทางโครงการจะมีการออกบูธในช่วงที่เปิ ดตัวโครงการ และมีการจัด
โปรโมชัน่ ต่าง ๆ อยูบ่ ริ เวณศูนย์การค้า อาทิ เซนทรัลฯ อุดรธานี หรื อเมื่อมีงาน Event เช่น งานมหกรรม
บ้านและคอนโดอุดร ซึ่ งจะสามารถสร้างการรับรู้ให้แก่ผคู ้ นในศูนย์การค้าหรื อผูท้ ี่สนใจสามารถเข้ามา
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้
5) ใบปลิว / โบรชั วร์ เป็ นสื่ อที่สามารถส่ งตรงถึ งมื อผูค้ นได้อย่างใกล้ชิด ในการแจกใบปลิ วทาง
โครงการได้จดั การแจกใบปลิวตามสถานที่ราชการต่าง ๆ หรื อบริ เวณมีกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายของโครงการ
อยูเ่ ป็ นจํานวนมาก
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การกําหนดตําแหน่งทางการตลาดของผลิตภัณฑ์

จากภาพแสดงให้เห็นถึงตําแหน่งทางการตลาดของ โครงการบ้านรชยา บ้านช้าง 2 มีจุดเด่นในเรื่ อง
ของราคาและทําเลดีกว่าคู่แข่ง ในขณะที่คู่แข่งที่มีระดับราคาใกล้เคียงจนกระทั้งสู งกว่าแต่มีทาํ เลที่ดอ้ ย
กว่า
(ข)

การแข่งขันภายในอุตสาหกรรมปี ที่ผา่ นมาและภาวะอุตสาหกรรมสภาพการแข่งขันในอนาคต
อสังหาริ มทรัพย์ในจังหวัดอุดรธานี เป็ นตลาดที่มีศกั ยภาพมาก เพราะในช่วงผ่านมาจนถึงปั จจุบนั
จังหวัดอุดรธานี เป็ นที่ กล่าวถึ งอย่างมากในเรื่ องของความเจริ ญ ทางเศรษฐกิ จ หลังจากมี นโยบายเปิ ด
การค้า เสรี หรื อ AEC ทํา ให้ เมื อ งที่ อ ยู่ติ ด ชายแดนได้รั บ ความสนใจเป็ นพิ เศษทั้ง เหล่ า นั ก พัฒ นา
อสังหาริ มทรัพย์ รวมถึงนักธุ รกิจที่มองเห็นโอกาสในการทําธุ รกิจ เนื่ องจากอุดรธานี มีเสน่ ห์ตรงที่เป็ น
เมืองใกล้ชายแดนลาว เป็ นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของทางอีสานเหนื อ และมีสิ่งอํานวยความสะดวก
ทั้งศูนย์การค้า การขยายตัวของค้าปลีก และแหล่งไลฟ์ สไตร์ รองรับคนจากทางฝั่งไทยและทางฝั่งลาวให้
เข้า มาท่ อ งเที่ ย วในจัง หวัด อุ ด รธานี เป็ นจํา นวนมาก ทํา ให้ ค วามเจริ ญ หลั่ง ไหลเข้า มาในจัง หวัด
ค่อนข้างมาก อีกหนึ่ งจุดสําคัญคือ ถึงแม้จงั หวัดหนองคายจะเป็ นจังหวัดซึ่ งอยูต่ ิดชายแดนของประเทศ
ลาว แต่ ด้วยขนาดจังหวัดที่ ค่อ นข้างเล็กและไม่ มี ส่ิ งอํานวยความสะดวกมากนักจึ งส่ งผลให้จังหวัด
อุดรธานีที่มีความพร้อมมากกว่าและได้รับการตอบรับที่ดีกว่าจากคนลาวที่เข้ามาท่องเที่ยวจับจ่ายใช้สอย
ในจังหวัด การเข้ามาท่องเที่ ยวในจังหวัดของคนลาวเป็ นการเพิ่มศักยภาพของจังหวัดอุดรธานี ข้ ึ นอี ก
ระดับหนึ่ง
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แผนภาพแสดงอาณาเขตแนววงแหวนรอบ จังหวัดอุดรธานี
จากการศึกษาภาพรวมของตลาดโครงการบ้านจัดสรรในจังหวัดอุดรธานี ประกอบด้วย บ้านเดี่ยว
บ้านแฝด ผลการสํารวจพบว่าทางด้าน อุปทานที่ผา่ นมาในครึ่ งปี แรก ของปี 2561 มีการลงทุนที่อยูอ่ าศัย
ทั้งหมด 30 โครงการ ประกอบด้วยโครงการขนาดเล็กและขนาดใหญ่ มี จาํ นวนทั้งสิ้ น 1,940 หน่ วย
มูลค่าโครงการรวม 10,854 ล้านบาท มี หน่ วยเหลือขายหรื อเป็ นอุปทานในตลาด 1,077 หน่ วย คิ ดเป็ น
มูลค่าหน่ วยเหลือขาย 5,977 ล้านบาท ทั้งนี้ หน่ วยในผังจัดสรร ร้อยละ 27.9 เป็ นบ้านเดี่ยว อยูใ่ นระดับ
ราคา 3-5 ล้านบาท ร้อยละ 10.1 ร้อยละ 6.4 เป็ นบ้านแฝด อยูใ่ นระดับราคา 2-3 ล้านบาท ส่ วนที่เหลือจะ
เป็ นอาคารชุดและที่ดินเปล่าจัดสรร
หน่ วยขายได้ สะสมและหน่ วยเหลือขาย บ้ านเดีย่ ว/บ้ านแฝด จังหวัดอุดรธานี
ทําเล
บ้ านเดีย่ ว
บ้ านแฝด
รวม
ขายได้
เหลือขาย
ขายได้
เหลือขาย
ขายได้
เหลือขาย
ในเมือง
15
69
15
69
บ้านจัน่
57
54
55
7
112
61
ทางออกหนองคาย
289
191
43
59
332
250
บ้านเลื่อม
102
198
52
36
154
234
หนองขาม
95
126
24
26
119
152
ทางออกหนองบัวลําภู
81
251
36
22
117
273
สามพร้าว
14
34
14
38
รวม
653
923
210
150
863
1,077
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ในจังหวัดอุดรธานี มีโครงการหมู่บา้ นจัดสรรต่าง ๆ ถูกพัฒนาขึ้นมากมาย ทั้งโครงการที่เป็ นบ้าน
เดี่ ย ว ทาวน์ เฮ้าส์ และบ้านแฝด ซึ่ งคู่ แ ข่ ง ทางตรงของโครงการบ้านรชยา บ้านช้าง 2 นั้ น มี ร ายละ
ดังต่อไปนี้
โดยเมือ่ เปรียบเทียบกับโครงการคู่แข่ ง โครงการ บ้ านรชยา บ้ านช้ าง 2 มีรายละเอียด ดังนี้
ลําดับ

โครงการ

ที่ต้งั

เนือ้ ทีด่ นิ
(ตรว.)

พืน้ ที่ใช้ สอย
(ตร.ม.)

เปิ ดขาย

ประเภท

ราคา/ยูนิต
(ล้ านบาท)

จํานวนยู
นิตรวม

ยอดขาย
(ยูนิต)

ยอด
คงเหลือ

1

บ้านรชยา บ้าน
ช้าง 2
ศุภาลัย พาร์
ควิลล์ นิ ตโย
ศุภาลัย เบลล่า

ถ.บ้านช้าง ต.
หมากแข้ง
ถ.อุดร - สกล

13,349

154-181

Jan-61

2.49-5.29

161

63

98

50 -73

150 - 175

Jun-57

บ้านเดี่ยว 2 ชั้น
/บ้านแฝด
บ้านเดี่ยว 2 ชั้น

ขาย
เฉลีย่ /
เดือน
8

3.58 - 3.89

350

122

228

1

ถ.บ้านเลื่อม

50,53,56

150,203,217

May-59

1.8 - 5

270

174

96

7

ต.บ้านจัน่

18 - 35

113 - 122

Oct-60

1.72 - 3.02

220

30

190

1

ถ.อุดรธานี-บ้าน
ตาด ต.บ้านจัน่
ถ.บ้านเลื่อม

60 - 68

108 - 162

Mar-61

3.59 - 4.5

51

45

7

2

6

ศุภาลัย โนโว
วิลล์
บ้านกลางเมือง
7
ธันวาทาวน์

60 - 68

183,211,144

Aug-57

3.29 - 5

41

14

27

1

7

ลิเวลโล่ ทาวน์

41 - 60

161-215

Apr-61

3.19 - 4.79

56

19

37

2

8

พลิน วิลล์

ถ.มิตรภาพ อุดรขอนแก่น
ต. บ้านเลื่อม

บ้านเดี่ยว 2 ชั้น/
บ้านแฝด
/ทาวน์โฮม
ทาวน์โฮม 2 ชั้น,
บ้านแฝด 2 ชั้น
บ้านชั้นเดียว
/บ้าน 2 ชั้น
บ้านเดี่ยว 2 ชั้น,
บ้านชั้นเดียว
บ้านเดี่ยว 2 ชั้น

70 - 100

157 - 208

Sep-55

บ้านชั้นเดียว

3.8 - 4.6

102

73

29

1

9

อิศรา 2

หนองสําโรง

50 - 70

145 - 190

Jun-61

บ้านเดี่ยว 2 ชั้น

2.99 - 4.8

126

22

104

2

10

ศรี ธานี อิงค์
แลนด์

ถ.อุดร หนองคาย

42 - 58

157 - 178

Jun-61

บ้านแฝด 2 ชั้น
/บ้านเดี่ยว 2 ชั้น

2.99 - 3.59

134

64

70

5

2
3

4
5
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หมายเหตุ

ทําเลอยูใ่ น
เมือง
ทําเลอยู่
นอกเมือง
ทําเลอยู่
นอกเมือง
ทําเลอยู่
นอกเมือง
ทําเลอยู่
นอกเมือง
ทําเลอยู่
นอกเมือง
ทําเลอยู่
นอกเมือง
ทําเลอยู่
นอกเมือง
ทําเลอยู่
นอกเมือง
ทําเลอยู่
นอกเมือง
(ไกล)

ลําดับ

โครงการ

ที่ต้งั

เนือ้ ทีด่ นิ
(ตรว.)

พืน้ ที่ใช้ สอย
(ตร.ม.)

เปิ ดขาย

ประเภท

ราคา/ยูนิต
(ล้ านบาท)

จํานวนยู
นิตรวม

ยอดขาย
(ยูนิต)

ยอด
คงเหลือ

11

ต.บ้านเลื่อม

50 - 75

125 - 137

Oct-61

บ้านชั้นเดียว

2.29 - 2.59

75

38

37

12

เดอะริ ช บ้าน
เลื่อม
สิ ริวิลเลจ

ขาย
เฉลีย่ /
เดือน
3

54 - 70

115 - 255

Jul-58

บ้านเดี่ยว 2 ชั้น
/บ้านชั้นเดียว

2.89 - 5.89

179

50

129

1

13

สิ ริน นารา

ถ.อุดรหนองบัวลําภู ต.
นิคมสงเคราะห์
ถ.อุดร หนองคาย

61

152 - 245

Dec-59

บ้านเดี่ยว 2 ชั้น

3.56 - 5.6

99

67

32

2

2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
เนื่ องจากบริ ษทั ฯ ประกอบธุ รกิ จประเภทพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ จึ งมี แนวทางการจัดหาผลิตภัณฑ์และ
บริ ก าร โดยเน้น การพัฒ นาโครงการอสั งหาริ ม ทรั พ ย์ในรู ป แบบของ Use Looking For Site ซึ่ งบริ ษ ัท ฯ จะ
กําหนดรู ปแบบโครงการที่เหมาะสม เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการจัดหาที่ดินที่เหมาะสมกับรู ปแบบโครงการ เพื่อ
ทําการก่อสร้างเป็ นโครงการหมู่บา้ นจัดสรร คอนโดมิเนียม และโครงการประเภทอื่น ๆ ทั้งนี้การกําหนดรู ปแบบ
โครงการเบื้ องต้นนั้นบริ ษทั ฯ จะตัดสิ นใจโดย ผ่านการศึ กษาความเป็ นไปได้ของโครงการใน 4 ด้านหลัก ๆ
ได้แ ก่ ด้านกฎหมาย ด้านกายภาพ ด้านการตลาด และด้านการเงิ น ทั้งนี้ เมื่ อ ได้ก าํ หนดรู ป แบบโครงการที่
เหมาะสมแล้ว บริ ษทั ฯ จะใช้แนวทางในการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริ การในด้านต่าง ๆ ดังนี้
2.3.1 การจัดหาทีด่ นิ
ก่อนเริ่ มต้นกระบวนการจัดหาที่ดินหรื อทําเลที่ต้ งั โครงการนั้น บริ ษทั ฯ จะมีการกําหนดแนวทาง
เบื้องต้นเพื่อให้สามารถจัดหาที่ดินได้ตรงตามลักษณะที่บริ ษทั ฯ ต้องการ โดยจะพิจารณะตามระดับราคา
ประเภท และลักษณะราคาตามที่โครงการต้องการขาย พร้อมทั้งปั จจัยอื่น ๆ ซึ่ งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.3.1.1 ข้อกําหนดด้านกฎหมาย
ก่อนทําการเลือกซื้ อที่ ดินนั้นบริ ษทั ฯ จะทําการศึกษาข้อกฎหมายต่าง ๆ อันเกี่ ยวข้องกับ
ที่ดิน เพื่อตรวจสอบว่าสามารถทําโครงการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและราบรื่ นหรื อไม่
2.3.1.2 บริ บททางกายภาพ
บริ ษ ัท ฯ เลื อ กซื้ อที่ ดิ น ที่ มี ส ภาพแวดล้อ มที่ ดี ซึ่ งสามารถสร้ างภาพลัก ษณ์ ที่ ดี ใ ห้ กับ
โครงการและบริ ษ ทั ฯ ได้ นอกจากนี้ ทําเลที่ ดินที่ จดั หาจะต้องมี ความสะดวกในการเข้าถึ ง มี
ความใกล้กบั สถานที่สาํ คัญและสิ่ งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ
2.3.1.3 ขนาดแปลงที่ดิน
ขนาดที่ ดินต้องมี ความเหมาะสมในการพัฒนาโครงการ โดยที่ดินที่โครงการต้องการหา
เพื่อทําหมู่บา้ นจัดสรรนั้นจะมีขนาดที่ดินประมาณ 20 ไร่ ขึ้นไป ในขณะที่ที่ดินที่ใช้สําหรับการ
พัฒนาโครงการคอนโดมิ เนี ยมจะมี ขนาดตั้งแต่ 1 ไร่ ขึ้ นไป ทั้งนี้ รูปร่ างของที่ ดินต้องมี ความ
เหมาะสมสําหรับการพัฒนาโครงการด้วย
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หมายเหตุ

ทําเลอยู่
นอกเมือง
ทําเลอยู่
นอกเมือง
ทําเลอยู่
นอกเมือง
(ไกล)

2.3.1.4 ทําเลที่ต้ งั และการเข้าถึง
ที่ดินสําหรับพัฒนาโครงการ วนา เรสซิ เดนท์ นั้นต้องมีความสะดวกในการเดิ นทางเข้าสู่
ศูนย์กลางเมื อง โดยสามารถเดินทางจากที่ดินเข้าสู่ ยา่ น CBD ของเมืองได้ภายในเวลาประมาณ
30 นาที แต่เนื่ องจากโครงการของรชยา ตั้งอยูใ่ นจังหวัดอุดรธานี ซ่ ึ งยังมีพ้ืนที่ดินว่างพอสมควร
จึงสามารถจัดหาที่ดินที่สามารถเดินทางเข้าสู่ ใจกลางเมืองได้ภายในระยะเวลาประมาณ 10 นาที
เท่านั้น
2.3.1.5 ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
บริ ษ ทั ฯ จะจัดซื้ อแปลงที่ ดินที่ ลอ้ มรอบด้วยสิ่ งแวดล้อมที่ ดี และคุ ม้ ค่าต่อการลงทุ นใน
อนาคต โดยบริ ษทั ฯ ได้คิดค้น และพัฒนาโครงการโดยคํานึ งถึงประโยชน์ และความเหมาะสม
โดยรู ปแบบโครงการที่จะถูกพัฒนาขึ้น ทั้งนี้ จะต้องไม่อยูต่ ิดกับแหล่งเสื่ อมโทรม และสถานที่ที่
อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อลูกค้าผูซ้ ้ื อสิ นค้าของบริ ษทั ฯ ในการดําเนิ นการพัฒนาโครงการต่าง ๆ
ของบริ ษทั ฯ หากโครงการใดเข้าเงื่อนไขที่ตอ้ งยืน่ ขออนุมตั ิต่อคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อม บริ ษทั
ฯ จะมีการว่าจ้างที่ปรึ กษาสิ่ งแวดล้อมเพื่อดําเนิ นการจัดเตรี ยมรายงานผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
(EIA Report) เพื่ อ ให้ส ามารถขออนุ ญ าตต่าง ๆ อย่างถูกต้อ งตามกฎหมายจากคณะกรรมการ
สิ่ งแวดล้อม เมื่ อเกิ ดการก่อสร้างเกิ ดขึ้ นอาจส่ งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม อี กทั้งเมื่ อเริ่ มมี การ
ก่อสร้างได้ควบคุม และตรวจสอบด้านระบบนํ้าเสี ย โดยนํ้าเสี ยจากแต่ละโครงการจะได้รับการ
บําบัดก่อ นระบายลงบ่ อพัก รวมทั้งจัดให้มี การตรวจสอบคุ ณ ภาพนํ้าทิ้ งให้ได้ม าตรฐานตาม
กฎหมายกําหนดไว้ก่อนระบายลงสู่น้ าํ สาธารณะ เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม โดยมีการ
ติดตามผล และประสานงานกับหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่อง
2.3.1.6 สภาพตลาด
บริ ษทั ฯ จะเลือกซื้ อที่ดิน ในทําเลที่ มีสภาวะตลาดเหมาะสมต่อการพัฒนาโครงการ คือมี
อุปสงค์ และ อุปทาน ของกลุ่มเป้ าหมายที่เพียงพอ และราคาที่ดินที่เหมาะสมกับการทําโครงการ
2.3.1.7 ความคุม้ ค่าทางด้านการเงิน
ก่ อ นทําการเลื อ กซื้ อ ที่ ดิน นั้น บริ ษ ัท ฯ จะทําการศึ กษาความคุ ้ม ค่ าทางด้านการเงิ น โดย
พิจารณาจากโมเดลธุ รกิจซึ่ งจะแตกต่างกันไปตามประเภทของโครงการที่เลือกทําเพื่อตรวจสอบ
ว่า สร้างผลกําไรได้ตามเป้ าหมายหรื อไม่
2.3.2 การพัฒนาโครงการอสั งหาริมทรัพย์
ในการพิจารณาเลือกพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์น้ นั บริ ษทั ฯ จะดําเนิ นการตามขั้นตอนและ
กระบวนการในการศึกษาพิจารณาและดําเนินการดังต่อไปนี้
2.3.2.1 ขั้นตอนศึกษาความเป็ นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study)
บริ ษทั ฯ จะดําเนิ นการศึ กษารวมรวมข้อมูล เช่ น ข้อมูลทางกฎหมาย กายภาพ การตลาด
และการเงิน โดยละเอียด เพื่อกําหนดลักษณะและประเภทของโครงการที่จะเลือกพัฒนา โดยจะ
เลือกแนวทางที่เป็ นไปได้มากที่สุด และคุม้ ค่าการลงทุนที่สุด
2.3.2.2 ขั้นตอนคัดเลือกผูอ้ อกแบบ
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บริ ษทั ฯ จะดําเนิ นการคัดเลือกผูอ้ อกแบบโดยพิจารณาเลือกผูอ้ อกแบบที่มีความถนัดตาม
รู ป แบบโครงการแต่ ล ะประเภท และต้อ งมี ค วามน่ าเชื่ อ ถื อ มากพอสมควร ทั้งนี้ จะพิ จ ารณา
ประสบการณ์และผลงานที่ผา่ นมาเป็ นสําคัญ
2.3.2.3 ขั้นตอนพัฒนาแบบโครงการ
บริ ษ ัท จะดําเนิ น การออกแบบโครงการควบคู่ ไปกับ การทํางานของผูอ้ อกแบบ พร้ อ ม
ดําเนินการตรวจเชคข้อบกพร่ องต่าง ๆ เพื่อให้ได้รูปแบบโครงการที่เหมาะสมและถูกต้องที่สุด
2.3.2.4 ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้าง
บริ ษทั ฯ จะดําเนิ นการขออนุญาตก่อสร้างให้ถูกต้องตามกระบวนการทางกฎหมาย เพื่อ
ป้ องกันการเกิดปั ญหาต่าง ๆ ในอนาคต
2.3.2.5 ขั้นตอนการจัดหาผูร้ ับเหมา
บริ ษ ทั ฯ จะเดิ นเนิ น การจัดหาผูร้ ั บ เหมาก่ อสร้ างโครงการโดยจะพิ จารณาผูร้ ั บ เหมาที่ มี
คุ ณ ภาพ และมี ค วามน่ าเชื่ อถื อ ประกอบกับ มี กาํ ลังการผลิ ตที่ ส ามารถดําเนิ นงานก่อ สร้ างจน
สําเร็ จลุล่วงได้ภายในเวลาที่กาํ หนดอย่างมีคุณภาพ นอกจากนี้ ยงั ต้องมีผลงานที่โดดเด่นในอดีต
มี ชื่ อ เสี ยง และมี ค วามถนัด ในการทํางานโดยเฉพาะงานที่ มี ล ักษณะใกล้เคี ยงกับ โครงการที่
ต้องการให้ก่อสร้าง โดยบริ ษทั ฯ จะเลือกผ่านกระบวนการประมูลราคาค่าก่อสร้าง ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ
จะทําการประเมินคุณภาพงานของผูร้ ับเหมาเป็ นระยะ ๆ เพื่อนํามาปรับปรุ งข้อผิดพลาดต่างๆให้
ดีข้ ึน
2.3.2.6 ขั้นตอนการก่อสร้าง
บริ ษ ัท ฯ มี การจัดตั้งที ม สําหรั บ ควบคุ ม งานก่ อ สร้ างโดยเฉพาะ ซึ่ งจะคอยควบคุ ม การ
ทํางานของผูร้ ั บ เหมา เพื่ อ ให้ ก่ อ สร้ างได้แ ล้ว เสร็ จ ตามเวลา มี คุ ณ ภาพดี ใช้ง บประมาณไม่
สิ้ นเปลือง และเกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุด โดยจะมี การตกลงด้านการจัดหาวัสดุก่อสร้างกับที ม
ผูร้ ับเหมาตามความเหมาะสมของวัสดุแต่ละชนิ ด เพื่อหาแนวทางควบคุมงบประมาณให้อยูใ่ น
เกณฑ์ที่กาํ หนด
2.3.2.7 ข้อตอนการตรวจเชคผลงาน
บริ ษ ทั ฯ มี การจัดตั้งที ม สําหรั บ ตรวจเชคคุ ณ ภาพของโครงการก่ อนการส่ งมอบ เพื่ อให้
ลูกค้าได้รับโครงการที่มีความสมบูรณ์ท่ีสุด
2.3.2.8 ขั้นตอนการติดตามผลงาน
บริ ษทั ฯ มีการดําเนินการติดตามผลงานหลังส่ งมอบ โดยมีการสอบถามความพึงพอใจและ
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากลูกค้า เพื่อนําคําแนะนําของลูกค้าไปพัฒนาและปรับปรุ งให้ดีข้ ึนในการ
พัฒนาโครงการต่อไป
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2.4 การงานทีย่ งั ไม่ ส่งมอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ฯ มีโครงการอสังหาริ มทรัพย์ที่เปิ ดขายแล้วแต่ยงั อยูร่ ะหว่างก่อสร้างทั้งหมด 2
โครงการตามรายละเอียด ดังนี้
โครงการ

วนา เรสซิเดนท์

บ้ านรชยา บ้ านช้ าง 2

บริ ษทั ผูพ้ ฒั นา

บริ ษทั แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอป บริ ษทั รชยาเรี ยลเอสเตท จํากัด
เม้นท์ จํากัด
เขตบางกะปิ ถนนศรี นคริ นทร์ – ถ.บ้านช้าง ต.หมากแข้ง อ.เมื อง

ที่ต้ งั

ร่ มเกล้า (กรุ งเทพกรี ฑาตัดใหม่)
รู ปแบบ

อุดรธานี

บ้านเดี่ยวรู ปแบบ สไตล์โมเดิร์น บ้ า นเดี่ ย ว บ้ า นแฝด สไตล์ โ ม
เดิร์น

พื้นที่โครงการ (ตร.ว.)

53.3

13,349.0

จํานวนยูนิต

69

161

มูลค่า (ลบ.)

1,822

506

ช่วงที่เปิ ดขาย

กันยายน 2561

มกราคม 2561

ช่วงที่เริ่ มโอน

มีนาคม 2562

สิ งหาคม 2561

จํานวนยูนิต

-

72

มูลค่า (ลบ.)

-

129.22

จํานวนยูนิต

33

46

มูลค่า (ลบ.)

871.50

143.60

จํานวนยูนิต

52

36

มูลค่า (ลบ.)

950.50

190.61

มิถุนายน 2563

ธันวาคม 2562

สัญญาแล้ว
ขาย

คงเหลือ จองและทํา โอนแล้ว

โครงการ

ลักชัวรี่

วันที่คาดว่าจะปิ ดโครงการ
ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
3.

ปัจจัยความเสี่ ยง
3.1 ความเสี่ ยงจากการใช้ พระราชบัญญัตภิ าษีทดี่ นิ และสิ่ งปลูกสร้ าง พ.ศ. 2562
ด้านอุปสงค์ ปั จจุ บนั การถือครองที่ ดินและสิ่ งปลูกสร้ าง เสี ยภาษี เพี ยงเล็กน้อยเท่านั้น ในรู ปแบบภาษี บาํ รุ ง
ท้องที่ และภาษีโรงเรื อนและที่ดิน ซึ่ งตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 รัฐบาลจะเริ่ มเก็บภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้างตาม
กฎหมายฉบับนี้ ซึ่ งเป็ นอัตราที่ สูงกว่าการจัดเก็บ ณ ปั จจุ บนั ซึ่ งจะทําให้อุปสงค์ในอสังหาริ มทรั พย์โดยรวม
ลดลง โดยเฉพาะอสังหาริ มทรัพย์ที่มีมูลค่าสูง ที่ไม่อยูใ่ นข้อยกเว้นการเสี ยภาษี
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ด้านอุปทาน ตามกฎหมายดังกล่าว ผูถ้ ือครองที่ ดินเปล่าจะถูกจัดเก็บภาษีในอัตราค่อนข้างสู ง ทําให้ผถู ้ ือครอง
ที่ดินเปล่ามีแนวโน้มที่จะจําหน่ายที่ดินออก หรื อนํามาพัฒนาโครงการเพื่อให้มีรายได้มาชดเชยภาษีที่ตอ้ งเสี ย ทํา
ให้ผปู้ ระกอบการขนาดเล็กรายใหม่เกิดขึ้นมาก ส่ งผลให้เกิดการแข่งขันที่สูงในธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
3.2 ความเสี่ ยงจากเข้ มงวดการปล่อยสิ นเชื่อทีอ่ ยู่อาศัยของสถาบันการเงิน
ปั จ จุ บ ัน 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
ของภาระหนี้ สินครัวเรื อนที่ อยูใ่ นระดับสู ง อีกทั้งเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ธนาคารแห่ งประเทศไทย ออก
ประกาศ การกําหนดเงินดาวน์ข้ นั ตํ่าหรื ออัตราส่ วนสิ นเชื่อต่อมูลค่าหลักประกัน (LTV) ให้สะท้อนความเสี่ ยงได้
ดีข้ ึนสําหรับการผ่อนที่อยูอ่ าศัยพร้อมกัน 2 หลังขึ้นไป ซึ่ งลูกค้ามีความเสี่ ยงที่สถาบันการเงินจะไม่อนุมตั ิสินเชื่อ
ให้ อันจะส่ งผลกระทบต่อยอดการโอนกรรมสิ ทธิ์ เพื่อลดความเสี่ ยงดังกล่าว บริ ษทั ฯ จะประเมิ นคุณสมบัติ
เบื้องต้น และความสามารถในการผ่อนชําระเงินกูข้ องลูกค้าที่จะขอสิ นเชื่อจากสถาบันการเงินตั้งแต่ช่วงที่เข้ามา
ซื้ อโครงการไปจนถึงการขอสิ นเชื่อกับสถาบันการเงิน นอกจากนี้ สําหรับโครงการจะมีการเรี ยกเก็บเงินดาวน์
จากลูกค้าประมาณ 10% ของราคาขาย ส่ วนอีก 90% เป็ นการขอสิ นเชื่อจากธนาคาร ณ วันโอนกรรมสิ ทธิ์ ซึ่ งจะ
ทําให้ความเสี่ ยงจากการปล่อยสิ นเชื่ อลดลง เนื่ องจากสัดส่ วนในการขอสิ นเชื่ อตํ่ากว่าเกณฑ์ที่สถาบันการเงิน
กําหนด
3.3 ความเสี่ ยงจากการผิดเงื่อนไขสั ญญากู้กบั สถาบันการเงิน
บริ ษทั ฯ ได้กูย้ ืมเงินจากสถาบันการเงินเพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มี
ยอดคงหนี้ สินที่มีภาระดอกเบี้ ยคงค้างทั้งหมด 1,032,268,050 บาท ซึ่ งสถาบันการเงินกําหนดอัตราส่ วนหนี้ สิน
ต่อทุนไว้ไม่เกิน 4 เท่า ขณะที่บริ ษทั ฯ มีส่วนของผูถ้ ือหุ ้นบริ ษทั ใหญ่ 480,814,492 บาท ดังนั้น บริ ษทั ฯ จะกูย้ ืม
เพิ่มได้ไม่เกินประมาณ 900,000,000 บาท บริ ษทั ฯ จึงมีความเสี่ ยงที่จะผิดเงื่อนไขสัญญากูก้ บั สถาบันการเงินหาก
ไม่สามารถดํารงสถานะอัตราส่ วนหนี้ สินต่อทุ นดังกล่าวได้ ส่ งผลให้สถาบันการเงิ นเรี ยกชําระเงินกูค้ ืนก่อน
กําหนด อย่างไรก็ตามปั จจุบนั อัตราส่ วนหนี้ สินต่อทุนของบริ ษทั ฯ เป็ นไปตามเงื่อนไขของสถาบันการเงิน และ
บริ ษทั ฯ เฝ้ าระวังและควบคุมไม่ให้อตั ราส่ วนหนี้สินต่อทุนเกินกว่าเงื่อนไขดังกล่าว
3.4 ความเสี่ ยงจากการถูกเพิกถอนจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ด้วยตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้กาํ หนดให้บริ ษทั ฯ ดําเนิ นการแก้ไขคุณสมบัติตามเกณฑ์รับหลักทรัพย์ใหม่เพื่อให้
กลับมาซื้ อขายได้จนถึงวันที่ 31 มี นาคม 2562 ซึ่ งบริ ษทั ฯ ยังไม่สามารถแก้ไขคุณสมบัติได้ครบทุกข้อภายใน
กําหนดระยะเวลาดังกล่าว บริ ษทั ฯ จึ งมี ความเสี่ ยงจากการถูกเพิกถอนจากการเป็ นหลักทรั พย์จดทะเบี ยนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างไรก็ตามบริ ษทั ฯ ได้ขอขยายระยะเวลาการดําเนิ นการดังกล่าวออกไปจนถึ งวันที่ 31
มีนาคม 2563 โดยคําขอดังกล่าวอยูร่ ะหว่างพิจารณาของตลาดหลักทรัพย์ฯ
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4.

ทรัพย์ สินทีใ่ ช้ ในการประกอบธุรกิจ
1.1 ทรัพย์ สินถาวรหลักทีบ่ ริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้ ในการประกอบธุรกิจ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ทรัพย์สินถาวรหลัก ประกอบด้วย ส่ วนปรับปรุ งอาคารเช่า อุปกรณ์ เครื่ องตกแต่งและ
เครื่ องใช้สาํ นักงาน และยานพาหนะ เป็ นต้น ซึ่ งสามารถแสดงรายละเอียดได้ดงั นี้
มูลค่ าทางบัญชีสุทธิ
(ล้ านบาท)

ประเภท / ลักษณะทรัพย์สิน

31 ธ.ค. 61

ลักษณะกรรมสิ ทธิ์

31 ธ.ค. 60

ส่ วนปรับปรุ งอาคารเช่า

1.82

-

บริ ษทั ย่อยเป็ นเจ้าของ

อุปกรณ์

0.24

0.26

บริ ษทั ย่อยเป็ นเจ้าของ

เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้สาํ นักงาน

2.18

0.71

บริ ษทั ย่อยเป็ นเจ้าของ

-

0.03

บริ ษทั ย่อยเป็ นเจ้าของ

ยานพาหนะ

2.44

3.45

บริ ษทั ย่อยเป็ นเจ้าของ

รวม

6.68

4.46

งานระหว่างก่อสร้าง

1.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่ อย และบริษัทร่ วม
บริ ษทั ฯ จะลงทุนในบริ ษทั ที่ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ และธุ รกิจที่เกี่ยวข้องเท่านั้น เพื่อสนับสนุ น
ธุรกิจหลักของบริ ษทั ฯ
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5.

ข้ อพิพาททางกฎหมาย
บริ ษทั ฯ ไม่มีขอ้ พิพาททางกฎหมาย
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6.

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

บริ ษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)

สถานที่ต้ งั สํานักงานใหญ่:

เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟิ นิ ท วัน บิสซิ เนส คอมเพล็กซ์ ชั้นที่ 19 ยูนิต
1901 ถนนวิภาวดีรังสิ ต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร

ประเภทธุรกิจ:

ลงทุนในบริ ษทั อื่น ๆ

เลขทะเบียนบริ ษทั :

0107546000181

โทรศัพท์:

02-026-3512

โทรสาร:

02-026-3513

Homepage:

www.assetfive.co.th

จํานวนและชนิดของหุ น้ ที่จาํ หน่าย หุน้ สามัญ 1,123,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท
ได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั :
(2) นิติบุคคลที่บริ ษทั ถือหุน้ ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป
ชื่อ:

บริ ษทั แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด

สถานที่ต้ งั สํานักงานใหญ่:

เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟิ นิ ท วัน บิสซิ เนส คอมเพล็กซ์ ชั้นที่ 19 ยูนิต
1901 ถนนวิภาวดีรังสิ ต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร

ประเภทธุรกิจ:

พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์

โทรศัพท์:

02-026-3512

โทรสาร:

02-026-3513

จํานวนและชนิดของหุ น้ ที่จาํ หน่าย หุน้ สามัญ 30,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 10 บาท
ได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั :
ชื่อ:

บริ ษทั รชยาเรี ยลเอสเตท จํากัด

สถานที่ต้ งั สํานักงานใหญ่:

เลขที่ 99/99 ถนนพรหมประกาย ตําบลหมากแข้ง อําเภอเมื อ งอุ ด รธานี
จังหวัดอุดรธานี

ประเภทธุรกิจ:

พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์

โทรศัพท์:

042-329398

โทรสาร:

-ไม่มี-

จํานวนและชนิดของหุ น้ ที่จาํ หน่าย หุน้ สามัญ 30,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 100 บาท
ได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั :
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(3) บุคคลอ้างอิงอื่น ๆ
นายทะเบียนหลักทรัพย์
ชื่อ:

บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด

สถานที่ต้ งั สํานักงานใหญ่:

อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
410/93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก
เขตห้วงขวาง กรุ งเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์:

02-009-9000

โทรสาร:

02-009-9991

ผูส้ อบบัญชี
ชื่อ:

นางจุมพฏ ไพรรัตนากร ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7645
นางสาวสมจินตนา พลหิ รัญรัตน์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599
นางสาวสุ ภาภรณ์ มัง่ จิตร ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125
แห่งบริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด

สถานที่ต้ งั สํานักงานใหญ่:
โทรศัพท์:

316/32 ซอยสุ ขุ ม วิ ท 22 ถนนสุ ขุ ม วิ ท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุ งเทพมหานคร 10110
0-2259-5300

โทรสาร:

02-260-1553

6.2 ข้อมูลสําคัญอื่น
- ไม่มี -
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ส่ วนที่ 2
การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
7.

ข้ อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
7.1 จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชํ าระแล้ ว
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2561 บริ ษ ัท ฯ มีทุ น จดทะเบี ยน 1,123,000,000 บาท เรี ย กชําระแล้ว 1,123,000,000 บาท
แบ่งเป็ นหุน้ สามัญ 1,123,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท
7.2 ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสั ญญาใช้ เงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ฯ ไม่มียอดคงเหลือของตัว๋ แลกเงิน หรื อตัว๋ สัญญาใช้เงิน
7.3 ผู้ถือหุ้น
(1) รายชื่อผูถ้ ือหุ ้นใหญ่ จํานวนหุ ้น และสัดส่ วนการถือหุ ้นของบริ ษทั ฯ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561 (อ้างอิงจากสมุดทะเบียนรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ล่าสุ ด ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561) มีดงั นี้
ลําดับที่

ผู้ถือหุ้น

จํานวนหุ้น

สั ดส่ วนร้ อยละ

1

บริ ษทั แอสเซท ไฟว์ โฮลดิ้ง จํากัด

752,836,413

67.04

2

นายเกรี ยงไกร ศิระวณิ ชการ

325,065,150

28.95

3

นายธัญญวัฒน์ เตวชิระ

5,672,900

0.51

4

นางสาวบงกช อัศวบริ รักษ์

4,000,000

0.36

5

Mr. Chua Khoon Wong

3,700,000

0.33

6

นายสมพล ฤกษ์สมถวิล

2,534,400

0.23

7

นายไพบูลย์ สุ เมธกชกร

2,532,500

0.23

8

นางปาริ ชาต ลีวงศ์เจริ ญ

2,000,000

0.18

9

บริ ษทั ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด

1,788,064

0.16

นายอนุรักษ์ รัตนานุรักษ์

1,400,000

0.12

21,470,573

1.91

1,123,000,000

100.00

10

ผูถ้ ือหุน้ รายอื่น
รวม

ภายหลังบริ ษ ัท ฯ รั บ โอนกิ จ การทั้งหมดของ บริ ษ ัท แอสเซท ไฟว์ โฮลดิ้ ง จํา กัด (“AFH”) AFH จะ
ดําเนินการจดทะเบียนเลิกกิจการเพื่อให้การรั บโอนกิจการทั้งหมดเป็ นไปตามเงื่อนไขการยกเว้นภาษีอากรของ
ประมวลรั ษ ฎากร และชํา ระบัญ ชี เพื่ อ คื น ทุ น ให้ แ ก่ ผู ้ถื อ หุ ้ น ของAFH ส่ งผลให้ หุ้ น สามัญ เพิ่ ม ทุ น จํา นวน
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752,836,413 หุ ้น ของบริ ษทั ฯ จะถูกโอนไปยังผูถ้ ือหุ ้นของ AFH โดยโครงสร้ างผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ หลังการ
ชําระบัญชีของ AFH สรุ ปได้ ดังนี้
ลําดับที่

ผู้ถือหุ้น

จํานวนหุ้น

สั ดส่ วนร้ อยละ

1

นายศุภโชค ปัญจทรัพย์

468,038,398

41.68

2

นายเกรี ยงไกร ศิระวณิ ชการ

325,065,150

28.95

3

นางไกวซัน ปัญจทรัพย์

48,934,367

4.36

4

นายจตุรงค์ ธนะปุระ

46,901,709

4.18

5

นายยงเกียรติ ศิริวจั นางกูร

46,901,709

4.18

6

นายกิติพงศ์ ปุรานิธี

31,619,129

2.82

7

นายพุฒินนั ทน์ ภัทรไพบูลย์กิจ

31,619,129

2.82

8

นายเสรี โอจรัสพร

31,619,129

2.82

9

นายสาโรจน์ อัศวพรชัย

31,619,129

2.82

10

นายเทิดศักดิ์ เชิดชูอาํ ไพ

15,583,714

1.39

ผูถ้ ือหุน้ รายอื่น

45,098,437

4.02

1,123,000,000

100.00

รวม

(2) รายชื่อผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษ ัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั แกน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561 มีดงั นี้
ลําดับที่

ผู้ถือหุ้น

จํานวนหุ้น

1

บริ ษทั อาดามัส อินคอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)

2

นางสาวธันยพร อนันตศิลป์

3

นายศุภโชค ปัญจทรัพย์
รวม

สั ดส่ วน

28,999,999

100.00%

1,000,000

3.33%

1

0.00%

30,000,000

100.00%

รายชื่อผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั รชยาเรี ยลเอสเตท จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดงั นี้
ลําดับที่

ผู้ถือหุ้น

1

บริ ษทั อาดามัส อินคอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)

2

จํานวนหุ้น

สั ดส่ วน

29,997

100.00%

นายจตุรงค์ ธนะปุระ

1

0.00%

3

นายยงเกียรติ ศิริวจั นางกูร

1

0.00%

4

นายเทิดศักดิ์ เชิดชูอาํ ไพ

1

0.00%

30,000

100.00%

รวม
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(3) ข้อตกลงระหว่างผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ (Shareholders’ agreement)
- ไม่มี 7.4 การออกหลักทรัพย์อื่น
- ไม่มี 7.5 นโยบายการจ่ ายเงินปันผล
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้กบั ผูถ้ ือหุ น้ ในอัตราประมาณร้อยละ 50 ของกําไรสุ ทธิหลัง
หักภาษี และสํารองตามกฎหมาย โดยคํานวณจากงบการเงินเฉพาะบริ ษทั (งบเดี่ยว)
คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาจ่ายเงินปันผลประจําปี ของบริ ษทั ฯ โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ต่อผูถ้ ือหุน้ เป็ นหลัก
เช่น การสํารองเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต การสํารองเงินไว้เพื่อจ่ายชําระคืนเงินกูย้ มื หรื อเป็ นเงินทุนหมุนเวียน
ภายใน บริ ษทั ฯ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
8.

โครงสร้ างการจัดการ
8.1 คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 คณะกรรมการของบริ ษทั มีรายชื่อดังต่อไปนี้ คือ
ลําดับ

รายชื่อ

ตําแหน่ ง

วันที่เข้ าดํารงตําแหน่ ง

1

นายเกรี ยงไกร ศิระวณิ ชการ

ประธานกรรมการบริ ษทั

5 กุมภาพันธ์ 2561

2

นายศุภโชค ปัญจทรัพย์

ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
และกรรมการบริ ษทั

27 เมษายน 2561

จํานวนครั้งที่
เข้ าประชุม
10/11
7/7

3

นายฐิติวฒั น์ คูวิจิตรสุ วรรณ

กรรมการบริ ษทั

5 กุมภาพันธ์ 2561

10/11

4

นายยงเกียรติ ศิริวจั นางกูร

กรรมการบริ ษทั

9 พฤษภาคม 2561

5/5

5

นายวัลลภ ศรี ไพศาล

กรรมการอิสระและประธาน

27 เม ษ าย น 2561

7/7

กรรมการตรวจสอบ

(กรรมการอิ ส ระ) ,
9 พฤษภาคม 2561
(ก ร ร ม ก า ร
ตรวจสอบ)

6

นายภูริพฒั น์ ชุ่มธรรม

กรรมการอิสระ

9 พฤษภาคม 2561

5/5

22 ตุลาคม 2561

2/2

และกรรมการตรวจสอบ
7

นางสาวศันสนีย ์ พูลสวัสดิ์

กรรมการอิสระ
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ลําดับ

รายชื่อ

ตําแหน่ ง

วันที่เข้ าดํารงตําแหน่ ง

จํานวนครั้งที่
เข้ าประชุม

และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันบริ ษทั ฯ
นายเกรี ย งไกร ศิ ระวณิ ชการ และนายศุ ภ โชค ปั ญ จทรั พ ย์ ลงลายมื อ ชื่อ ร่ วมกัน และประทับ ตราสําคัญของ
บริ ษทั ฯ
คณะกรรมการบริษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (บริษัทแกน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 คณะกรรมการของบริ ษทั แกน มีรายชื่อดังต่อไปนี้ คือ
ลําดับ
1

รายชื่อ
นายศุภโชค ปัญจทรัพย์

ตําแหน่ ง
กรรมการผูจ้ ดั การ

วันที่เข้ าดํารง

จํานวนครั้งที่

ตําแหน่ ง

เข้ าประชุม

5 กันยายน 2556

9/9

กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันบริ ษทั
นายศุภโชค ปัญจทรัพย์ ลงลายมือชื่อและประทับตราสําคัญของบริ ษทั
คณะกรรมการบริษัท รชยาเรียลเอสเตท จํากัด (บริษัทย่อย)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 คณะกรรมการของบริ ษทั ย่อย มีรายชื่อดังต่อไปนี้ คือ
ลําดับ

รายชื่อ

ตําแหน่ ง

วันที่เข้ าดํารง

จํานวนครั้งที่

ตําแหน่ ง

เข้ าประชุม

1

นายจตุรงค์ ธนะปุระ

กรรมการผูจ้ ดั การ

23 กันยายน 2558

4/4

2

นายยงเกียรติ ศิริวจั นางกูร

กรรมการบริ ษทั

8 ธันวาคม 2558

4/4

3

นายศุภโชค ปัญจทรัพย์

กรรมการบริ ษทั

17 สิ งหาคม 2560

4/4

กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันบริ ษทั
กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่ วมกันและประทับตราสําคัญของบริ ษทั
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8.2 ผู้บริหาร
โครงสร้ างองค์กรของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ฯ มีผบู ้ ริ หารจํานวน 3 ท่าน ดังนี้
1.

นายศุภโชค

ปัญจทรัพย์

ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

2.

นางสาวชมพูนุท

สุ วรรณ

ผูช้ ่วยประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร สายงานบัญชีและการเงิน

3.

นางสาวพัฒน์สรณ์ วิสุทธิพงษ์

เลขานุการบริ ษทั และผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน
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โครงสร้ างองค์กรของบริษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด จํากัด มีผบู ้ ริ หารจํานวน 4 ท่าน ดังนี้
1.

นายศุภโชค

ปัญจทรัพย์

ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

2.

นางสาวธนันพัชร มุขชาติ

ผูจ้ ดั การฝ่ ายขายและการตลาด

3.

นางสาวชมพูนุท

สุ วรรณ

ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน

4.

นายสามารถ

ศรี มหาพรหม

ผูจ้ ดั การโครงการ
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โครงสร้ างองค์กรของบริษัท รชยาเรียลเอสเตท จํากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั รชยาเรี ยลเอสเตท จํากัด จํากัด มีผูบ้ ริ หารจํานวน 3 ท่าน ดังนี้
1.

นายจตุรงค์

ธนะปุระ

ประธานเจ้าหน้า ที่ บ ริ ห ารและรั กษาการผู ้จัดการฝ่ ายขายและ
การตลาด

2.

นายวรวุฒิ

เม่ามีศรี

ผูอ้ าํ นายการฝ่ ายปฏิบตั ิการ และรักษาการผูจ้ ดั การฝ่ ายธุรการ

3.

นายนิวฒั น์

ชัยมหา

วิศวกรโครงการ
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8.3 เลขานุการบริษัท
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 10/2561 ได้มีมติแต่งตั้งให้ นางสาวพัฒน์สรณ์ วิสุทธิ พงษ์ ดํารงตําแหน่ ง
เป็ นเลขานุ ก ารบริ ษทั ตั้งแต่ว ันที่ 10 สิ งหาคม 2561 โดยคุณ สมบัติของผูด้ าํ รงตําแหน่ งเป็ นเลขานุ การบริ ษ ัท
ปรากฎในเอกสารแนบ 1 และมีขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
ขอบเขตหน้ าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
1.

จัดทํา และเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสื อนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ
และรายงานประจําปี ของบริ ษทั ฯ รวมทั้งหนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ และรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้

2.

จัดการประชุมผูถ้ ือหุ ้น ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการเฉพาะเรื่ องให้เป็ นไปตามกฎหมาย
ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ กฎบัตรของคณะกรรมการแต่ละชุดและข้อพึงปฏิบตั ิที่ดี (Best Practices)

3.

แจ้งมติ นโยบายของคณะกรรมการบริ ษทั และผูถ้ ือหุ ้นให้ผบู ้ ริ หารที่เกี่ยวข้องทราบ และติดตามการปฏิบตั ิ
ตามมติ และนโยบาย

4.

ให้คาํ ปรึ ก ษาข้อเสนอแนะเบื้องต้น แก่คณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการเฉพาะเรื่ องในประเด็น ที่
เกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ และข้อพึงปฏิบตั ิดา้ นการกํากับดูแลกิจการและติดตาม
ให้มีการปฏิบตั ิตามอย่างถูกต้อง และสมํ่าเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสําคัญแก่กรรมการ
บริ ษทั

5.

บันทึกรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ และการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบตั ิตาม
มติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ และที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั

6.

ดูแลให้มีการเปิ ดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศในส่ วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานกํากับดูแลให้เป็ นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ และนโยบายการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารของบริ ษทั ฯ

7.

ติดต่อสื่ อสารกับผูถ้ ือหุน้ ทัว่ ไปให้ได้รับทราบสิ ทธิต่าง ๆ ของ ผูถ้ ือหุน้ และข่าวสารของบริ ษทั ฯ

8.

จัดทํา และเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสี ยที่รายงานโดยกรรมการ หรื อผูบ้ ริ หาร และเอกสารสําคัญอื่น ๆ
เช่นทะเบียนกรรมการบริ ษทั หนังสื อนัดประชุมคณะกรรมการบริ ษทั รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริ ษทั และรายงานประจําปี ของบริ ษทั ฯ รวมถึงหนังสื อนัด ประชุมผูถ้ ือหุ ้น และรายงานการประชุมผูถ้ ือ
หุน้

9.

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

10. ให้คาํ แนะนํา และคําปรึ กษาในการเข้ารับตําแหน่งของกรรมการบริ ษทั ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
11. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริ ษทั และดําเนิ นการเรื่ องอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกําหนด หรื อตามที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั หรื อตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
12. ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
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8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
(1) ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
(ก) ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริ ษทั
รายชื่อกรรมการบริษัท

ค่าตอบแทน (บาท)

1.

นายเกรี ยงไกร ศิระวณิ ชการ

299,500

2.

นายศุภโชค ปัญจทรัพย์

141,000

3.

นายฐิติวฒั น์ คูวิจิตรสุ วรรณ

214,500

4.

นายยงเกียรติ ศิริวจั นางกูร

117,097

5.

นายวัลลภ ศรี ไพศาล

165,000

6.

นายภูริพฒั น์ ชุ่มธรรม

138,097

7.

นางสาวศันสนีย ์ พูลสวัสดิ์

37,000

8.

นายสมเกียรติ ตันกิตติวฒั น์

62,258

9.

นายมนต์ชยั อรวงศ์ไพศาล

70,000

10. พันเอกสมชาติ โตวิชยั

17,143

11. นางสาวพัทธนันท์ อภิรโยธิน

50,000

12. พลเอกทิวะพร ชะนะพะเนาว์

138,000

13. นายสราวุฒิ ภูมิถาวร

89,500

14. นายธวัช จิตตรานนท์

142,403

รวม

1,681,498

โดยค่าตอบแทนดังกล่าว ประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุมกรรมการ ซึ่ งไม่ได้ผนั
แปรกับผลการดําเนินงาน
(ข) ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริ หาร และผูบ้ ริ หาร
ส่ วนของบริ ษ ัท ฯ แบ่ งเป็ น 2 ช่ วงเนื่ อ งจากการเปลี่ ย นโครงสร้ างการบริ ห าร โดยมี ค่ าตอบแทน
ผูบ้ ริ หาร จํานวน 1,480,050 บาท สําหรับผูบ้ ริ หารจํานวน 4 ราย ในระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม
2561 ถึง 30 เมษายน 2561 และมีค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร จํานวน 877,050 บาท สําหรับผูบ้ ริ หารจํานวน
3 ราย ในระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561
ส่ วนของบริ ษทั แกน จํานวน 1,741,667 บาท สําหรับผูบ้ ริ หารจํานวน 4 ราย
ส่ วนของบริ ษทั ย่อย จํานวน 2,337,200 บาท สําหรับผูบ้ ริ หารจํานวน 3 ราย
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(2) ค่าตอบแทนอื่น
- ไม่ม-ี
8.5 บุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 จํานวนพนักงานทั้งหมดของบริ ษทั ฯ มีจาํ นวน 3 คน (รวมผูบ้ ริ หาร) และบริ ษทั
ย่อย มีจาํ นวน 37 คน (รวมผูบ้ ริ หาร) โดยมีรายละเอียดตามตารางดังต่อไปนี้
ฝ่ ายงาน

จํานวนคน

บริษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชั่น จํากัด(มหาชน)
ฝ่ ายบริ หาร

1

ฝ่ ายบัญชี และการเงิน

1

ฝ่ ายเลขานุการ

1
รวม

3

ค่าตอบแทนบุคลากร 3,654,803 บาท (รวมผูบ้ ริ หาร)
(ประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส เงินชดเชย และเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ)
หมายเหตุ: เนื่ องจากการมีเปลี่ยนโครงสร้ างการบริ หารส่ งผลให้ค่า ค่าตอบแทน
บุคลากร จํานวน 3,654,803 บาท รวมค่าตอบแทนของผูบ้ ริ หารและบุคคลาก่อน
ก่อนและหลักการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริ หาร
บริษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด
ฝ่ ายบริ หาร

4

ฝ่ ายธุรการ และนิติกรรม

3

ฝ่ ายบัญชี และการเงิน

2

ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ

1

ฝ่ ายการตลาดและการขาย

2

สํานักงานโครงการ และก่อสร้าง

3
รวม

15

ค่าตอบแทนบุคลากร 6,611,401 บาท (รวมผูบ้ ริ หาร)
(ประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ)
บริษัท รชยาเรียลเอสเตท จํากัด
ฝ่ ายบริ หาร

1

ฝ่ ายธุรการ

2

ฝ่ ายจัดซื้ อ

1

ฝ่ ายบัญชี และการเงิน

3
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ฝ่ ายงาน

จํานวนคน

ฝ่ ายการตลาดและการขาย

6

ฝ่ ายก่อสร้าง

6
รวม

19

ค่าตอบแทนบุคลากร 6,200,482 บาท (รวมผูบ้ ริ หาร)
(ประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ)
รวมพนักงานทั้งหมด
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ทั้งนี้ในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยไม่มีขอ้ พิพาทแรงงานใด ๆ
นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
บริ ษทั ฯ มีเป้ าหมายในการพัฒนาบุคลากรให้มีทกั ษะความรู ้ ความสามารถ มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และการ
ทํางานเป็ นทีม ซึ่ งเป็ นสิ่ งสําคัญที่ จะช่ว ยผลัก ดันให้บริ ษทั ฯ บรรลุเป้ าหมายที่ วางไว้ โดยบริ ษทั ฯ มีแนวทาง
ดังต่อไปนี้
1.

การคัดเลือกพนักงาน ฝ่ ายทรั พยากรมนุ ษย์มีหน้าที่การจัดหาเครื่ องมือที่เหมาะสม เพื่อใช้ในการคัดกรอง
บุคลากรขององค์กร

2.

การฝึ กอบรม
2.1 เพื่อให้บริ ษทั ฯ มีความเจริ ญเติบโตอย่างต่อเนื่ อง การพัฒนาพนักงาน ซึ่ งเป็ นทรัพยากรที่สาํ คัญ จึ ง
ถือเป็ นนโยบายหลักของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ กระบวนการดังกล่าวเป็ นการเสริ มสร้างทักษะ และ ความรู ้
ความสามารถให้เกิด ประสิ ท ธิ ภ าพสู งสุ ด โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบุ คลากรออกเป็ น 4 ด้าน คื อการ
เตรี ยมความพร้อมในการเป็ นผูบ้ ริ หาร (Leadership program)
2.2 การทํางานเป็ นทีม (Team Building program)
2.3 การฝึ กอบรมตามความรู ้ความสามารถเฉพาะทาง (Core Competency program)
2.4 การอบรมพนักงานเข้าใหม่ (Orientation program)

3.

การประเมินผลงาน ใช้ระบบการประเมินแบบ KPI (Key Performance Index) เข้ามาเป็ นตัวชี้วดั เพื่อให้
เกิดความยุติธรรม ชัดเจน และจัดทําเป็ นคู่มือที่ช่วยชี้แนะแนวทาง และมีประสิ ทธิภาพ

4.

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

5.

การสํารวจความคิดเห็น และความพึ งพอใจของพนักงาน เพื่อให้พนักงานได้มีส่วนร่ วมในการกําหนด
วัฒนธรรมองค์กร ตลอดจนสามารถนํามาใช้ในการปรับกลยุทธ์ในการบริ หารงานในอนาคตได้ดว้ ย

6.

การสร้ างวัฒนธรรมองค์กร ให้พ นัก งานยึด ถือปฏิบ ัติตามกฎระเบี ยบทางราชการอย่างเคร่ งครั ด พร้ อ ม
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 ยบเสมือนเป็ นของตนเอง โดยเน้น การสร้ างสรรค์ที่อยู่อาศัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
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ชีวิต และสร้างชุมชมที่น่าอยู่ เพราะความเชื่อที่ว่า “ครอบครัว คือ พื้นฐานที่สําคัญ และเป็ นส่ วนที่สําคัญ
ที่สุ ดในการดํารงชี วิต ” เพื่ อเป็ นผูพ้ ัฒ นาอสั งหาริ มทรั พ ย์ที่ น่า เชื่ อถื อ เน้น ถึ งการสร้ างคุ ณ ค่าของความ
แตกต่างในราคายุติธรรม และสนับสนุนการสร้างความอบอุ่นในครอบครัว
7.

การวางแผนสื บทอดตําแหน่ง (Succession Plan) เพื่อเป็ นการเตรี ยมความพร้อมสําหรับอนาคต บริ ษทั ฯจะ
จัดให้มีการพัฒนาผูท้ ี่มีความรู ้ความสามารถเพื่อให้เป็ นผูส้ ื บทอดตําแหน่ ง โดยจะมีการพัฒนาเป็ นขั้นตอน
ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน จะเป็ นผูก้ าํ กับดูแลแผนดังกล่าว โดยมีฝ่ายทรัพยากร
บุค คลเป็ นผู ้จัดทําแผนเสนอเพื่ อพิ จารณา และเมื่อ คณะกรรมการสรรหา และพิจ ารณาค่าตอบแทนได้
คัดเลือกผูท้ ี่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อนําเสนอคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาต่อไป
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9.

การกํากับดูแลกิจการ
9.1 นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริ ษทั มีนโยบายการจะปฏิบตั ิตามข้อพึงปฏิบตั ิที่ดี (Code Of Best Practices) สําหรั บ
กรรมการบริ ษทั จดทะเบียนที่เป็ นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยภายหลังจากที่บริ ษทั ฯ
ได้นาํ หลักทรั พย์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในส่ วนของการปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดี 15 ข้อ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้นที่ผ่านมาบริ ษทั ได้มีการปฏิบตั ิดงั นี้
(1) คณะกรรมการบริษัทได้ กําหนดนโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ
เนื่ อ งจากเห็ น ว่ า เป็ นสิ่ งที่ มีค วามสํ าคัญ และจํา เป็ นต่ อ การดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ให้ มีก ารเจริ ญ เติ บ โตที่ ย งั่ ยืน
คณะกรรมการบริ ษทั มีความมุ่งมัน่ และตั้งใจที่จะปฏิบตั ิตามหลักการดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในระยะยาว
ของผูถ้ ือหุน้ ภายใต้กรอบข้อกําหนดของกฎหมาย และจริ ยธรรมทางธุรกิจ เว้นแต่เรื่ องดังต่อไปนี้จะกระทํา
ได้ต่อเมื่อได้รับอนุ มตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นก่อน ทั้งนี้ กาํ หนดให้รายการที่ กรรมการ หรื อบุ คคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง มีส่วนได้เสี ย หรื ออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อ่นื ใดกับบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อยให้
กรรมการซึ่ งมีส่วนได้เสี ยในเรื่ องนั้นไม่มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้น


เรื่ องที่กฎหมายกําหนดให้ตอ้ งได้มติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้



การทํา รายการที่ ก รรมการมี ส่ ว นได้เสี ย และอยู่ใ นข่ า ยที่ ก ฎหมาย หรื อ ข้อ กํา หนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ ระบุให้ตอ้ งได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ อื หุน้



นอกจากนั้น ในกรณี ดงั ต่อไปนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นด้วยคะแนนเสี ยง
ไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน
- การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษทั ทั้งหมด หรื อบางส่ วนที่สาํ คัญ
- การซื้ อ หรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั อื่น หรื อบริ ษทั เอกชนมาเป็ นของบริ ษทั
- การทํา แก้ไข หรื อเลิกสั ญญาเกี่ยวข้องกับ การให้เช่ากิ จการของบริ ษ ัททั้งหมดหรื อบางส่ วนที่
สําคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุ รกิจของบริ ษทั หรื อการรวมกิจการกับบุคคลอื่น
โดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน
- การแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิหรื อข้อบังคับ
- การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุน้ กู ้ การควบหรื อเลิกบริ ษทั

(2) สิ ทธิของผู้ถือหุ้น
บริ ษทั ฯ มีนโยบายที่จะปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ และอํานวยความสะดวกแก่ผถู ้ ือหุน้ ทั้งในการเข้าร่ วมประชุม การ
ได้รับสารสนเทศและการใช้สิท ธิ ออกเสี ยงลงคะแนนในที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้น บริ ษทั ฯ ได้จัดสรรเวลาการ
ประชุมอย่างเหมาะสม และปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ ้นทุกรายอย่างเท่ าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น และตั้ง
คําถามใด ๆ ต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมและเรื่ องอื่น ๆ ที่มีผูถ้ ือหุ ้นเสนอ โดยในปี 2561 มี
การจัดประชุมผูถ้ ือหุน้ จํานวน 2 ครั้ ง ได้แก่ การประชุมสามัญประจําปี 2561 และการประชุมวิสามัญ ครั้ ง
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ที่ 1/2561 โดยที่ผ่านมาบริ ษทั ฯ ได้จดั ส่ งหนังสื อนัดประชุมพร้ อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระ
ต่าง ๆ ให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบล่วงหน้าเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน ซึ่ งเป็ นไปตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ
(3) สิ ทธิของผู้มีส่วนได้ เสี ย
บริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญกับผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่สําคัญ อันได้แก่ กลุ่มลูกค้า คู่คา้ ผูถ้ ือหุ ้น ผูล้ งทุน ผูส้ อบ
บัญชีอิสระ คู่แข่ง ชุมชน ตลอดจนหน่ วยงานอื่น ๆ ในสังคม บริ ษทั ฯ คํานึ งถึงสิ ทธิ ของผูม้ ีส่ วนได้เสี ย
อย่า งเป็ นธรรมในการตัดสิ น ใจดําเนิ นการใด ๆ ด้วยความสุ จ ริ ต โดยจะมี การรั บ ฟั งความคิด เห็น หรื อ
ข้อเสนอแนะจากผูม้ ีส่วนได้เสี ยดังกล่าว ก่อนกระทําการใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อกลุ่มต่าง ๆ ในส่ วนของ
สั งคม บริ ษ ัท ฯ จะปฏิ บ ัติ ห น้ าที่ ในความรั บ ผิ ด ชอบด้ว ยจิ ตสํ านึ ก สนั บ สนุ น กิ จ กรรมชุ ม ชนต่ า ง ๆ ที่
สร้ างสรรค์และมีป ระโยชน์ ตามความเหมาะสม ในส่ วนของพนักงานของบริ ษ ัทฯ จะได้รับ การพัฒ นา
ความรู ้และทักษะต่าง ๆ อย่างสมํ่าเสมอและได้รับสวัสดิการที่ดีและปฏิบตั ิกบั พนักงานอย่างเท่าเทียมและ
เป็ นธรรม
(4) การประชุมผู้ถือหุ้น
บริ ษ ัท ฯ จัด ให้มีก ารประชุ มผู ้ถื อ หุ ้น โดยมี ก ารจัด ส่ งหนั งสื อ เชิญ ประชุ มอย่า งน้อ ย 7 วัน และในการ
ประชุมผู ้ถื อ หุ ้น จะมี ก รรมการบริ ษ ัท และกรรมการการตรวจสอบร่ วมประชุมด้ว ย โดยประธานในที่
ประชุมได้จัดสรรเวลาการประชุมอย่างเหมาะสมและปฏิบตั ิต่อ ผูถ้ ือหุ ้นอย่างเหมาะสมทุ กรายอย่างเท่ า
เทียมกันในการแสดงความเห็นและตั้งคําถามใด ๆ ต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม และเรื่ องที่
เสนอ รวมทั้งได้บนั ทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สาํ คัญไว้ในรายงานการประชุม
(5) ภาวะผู้นําและวิสัยทัศน์
คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูก้ าํ หนดทิศทางธุ รกิจ แผนธุ รกิจ แผนการลงทุน และการจัดหาแหล่งเงินทุน
ตลอดจนกํากับดูแลควบคุมและติดตามการปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามแผนธุรกิจ รวมทั้งการสร้ างแรงจูงใจ
ให้พนักงานมีส่วนร่ วมในการดําเนินกิจการอย่างเต็มที่
(6) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
เพื่ อ ป้ องกัน ความขัด แย้ง ทางผลประโยชน์ กรรมการที่ มี ส่ วนได้เ สี ย หรื ออาจมี ค วามขัด แย้งทาง
ผลประโยชน์ ในรายการระหว่างกัน จะไม่ มีสิ ท ธิ อ อกเสี ยงหรื อ ตัด สิ นใจใด ๆ ในเรื่ อ งนั้น ๆ และหาก
รายการระหว่างกันเข้าข่ายตามข้อบังคับ ประกาศ คําสั่ง ข้อกําหนด หรื อกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรั พ ย์
แห่ งประเทศไทย บริ ษ ัท ฯ จะปฏิ บ ัติ ตามข้อ กํา หนดดังกล่ าวอย่า งเคร่ งครั ด นอกจากนั้ นบริ ษ ัท ฯ จะ
ดําเนิ นการให้มีการเปิ ดเผยรายการข้อมูลที่เกี่ยวโยงกันในรายงานประจําปี และแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจําปี (แบบ 56-1) รวมทั้งจะให้คณะกรรมการตรวจสอบมีส่วนร่ วมในการให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการ
ที่เกี่ ยวโยงกันเพื่อให้เกิดความมัน่ ใจว่าเป็ นรายการที่มีความโปร่ งใสและแสดงมูลค่ ายุติธรรมตามราคา
ตลาด
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(7) จริยธรรมธุรกิจ
คณะกรรมการได้จัดทําแนวทางเกี่ย วกับจริ ย ธรรมหรื อจรรยาบรรณ (ตามมติที่ ป ระชุมคณะกรรมการ
บริ ษทั ครั้ งที่ 14/2550) ตามข้อพึงปฏิบตั ทิ ี่ดีสาํ หรับกรรมการบริ ษทั จดทะเบียน (Code Of Best Practices)
ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผบู ้ ริ หารและพนักงานทุกคนรับทราบและเข้าใจ
ถึงมาตรการปฏิบตั ิต่อบริ ษทั ฯ ผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม สาธารณชน สังคมและสิ่ งแวดล้อม
(8) การถ่ วงดุลอํานาจของกรรมการที่ไม่ เป็ นผู้บริหาร
ปัจจุบนั คณะกรรมการบริ ษทั มีท้ งั หมด 7 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร จํานวน 2 ท่าน คิด
เป็ นร้ อ ยละ 28.57 ของกรรมการทั้งหมดและกรรมการที่ไม่ เป็ นผูบ้ ริ หารจํานวน 5 ท่ าน คิด เป็ นร้ อยละ
71.43 ของกรรมการทั้งหมด โดยมีกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน จากกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารทั้ง 5 ท่าน
ซึ่ งถือว่าเป็ นตัวแทนของผูถ้ ือหุ ้นในการทําหน้าที่กาํ กับดูแลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ให้มีความถูกต้อง
และโปร่ งใส
(9) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดนโยบายค่ าตอบแทนไว้อย่างชัด เจนและโปร่ งใส โดยได้กาํ หนดค่าตอบแทนอยู่ใน
ระดับเดียวกับอุตสาหกรรมและเหมาะสมกับหน้าที่และความรั บผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งอยูใ่ น
ระดับที่สูงเพียงพอที่จะดึงดูดและรั กษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ตอ้ งการได้และได้รับอนุ มตั ิจากที่ประชุม
ผูถ้ ือหุน้ แล้ว ส่ วนค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารเป็ นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริ ษทั กําหนด มี
กระบวนการพิ จารณาค่ าตอบแทนที่ เหมาะสม โดยใช้ข ้อ มู ล ค่า ตอบแทนของบริ ษ ัท ในอุ ตสาหกรรม
เดี ยวกัน ขนาดใกล้เคี ยงกัน และเชื่ อมโยงกับ ผลการดําเนิ น งานของบริ ษ ัท และผลการดําเนิ น งานของ
ผูบ้ ริ หารแต่ละท่าน
(10) การรวมหรือแยกตําแหน่ ง
บริ ษทั ฯ มีท้ งั ประธานกรรมการบริ ษทั และประธานเจ้าหน้าที่บริ หารเป็ น 2 ตําแหน่ งและไม่เป็ นบุคคล
เดียวกันซึ่ งแบ่งขอบเขตอํานาจในการบริ หารไว้อย่างชัดเจน เพื่อปฏิบตั ิงานได้อย่างโปร่ งใส มีการถ่วงดุล
อํานาจอย่างเพียงพอ ความเป็ นอิสระในการจัดการ ทั้งนี้ในมติการอนุ มตั ิการทํารายการที่สาํ คัญยังคงต้อง
ได้รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมกรรมการบริ ษทั หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นตามแต่กรณี นอกจากนี้อาํ นาจที่มอบ
ให้คณะกรรมการบริ ษทั และประธานเจ้าหน้าที่บริ หารเป็ นการมอบอํานาจที่ไม่ทาํ ให้บุคคลที่มีส่วนได้เสี ย
สามารถอนุ มัติร ายการใด ๆ ที่ ตนเองหรื อ บุ ค คลที่ อ าจมี ค วามขัด แย้งทางผลประโยชน์ ข องตนเองทํา
ร่ วมกับบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อยได้
(11) การประชุมคณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และมีการประชุมพิเศษ
เพิ่มตามความจําเป็ นของธุ รกิจบริ ษทั โดยมีการกําหนดวาระชัดเจนล่วงหน้าและมีวาระพิจารณาติดตามผล
การดําเนินงานเป็ นประจําโดยมีการจัดหนังสื อเชิญประชุม พร้อมระเบียบวาระการประชุมก่อนการประชุม
เป็ นระยะเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมทุกครั้ ง เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษา
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ข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่ วมประชุม โดยในปี 2560 และปี 2561 คณะกรรมการมีการประชุมทั้งหมด
13 ครั้ง และ 13 ครั้ง ตามลําดับ โดยมีรายละเอียดการเข้าประชุมของกรรมการแต่ละคน ตามรายละเอียดที่
แสดงในข้อ 2.3
(12) คณะอนุกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยในการกํากับดูแลกิจการของบริ ษทั ฯ
โดยอํานาจและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นไปตามรายละเอียดในเรื่ องโครงสร้างการจัดการ
ข้อ 3.1.8 โดยกรรมการตรวจสอบทุกคนไม่ได้เป็ นกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร และมีคุณสมบัติเป็ นไปตามที่
กํา หนดไว้ใ นกฎหมายว่า ด้วยหลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ห รื อ โดยกฎเกณฑ์ ประกาศ ข้อ บังคับ
ระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อของตลาดหลักทรั พย์แห่ ง
ประเทศไทย โดยมีรายละเอียดการเข้าประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละคน จะแสดงตามรายละเอียด
ในข้อ 2.3.1
(13) ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
บริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญต่อระบบการตรวจสอบภายใน ทั้งในระดับบริ หารและระดับ ปฏิบตั ิงาน เพื่อให้
มัน่ ใจว่าการปฏิบตั ิ งานหลักและกิ จกรรมทางการเงินที่ สําคัญของบริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนิ นการตามแนวทางที่
กําหนดและมี ประสิ ท ธิ ภ าพ บริ ษ ัทฯ อยู่ระหว่ างการว่ าจ้างที่ป รึ กษาด้านการตรวจสอบระบบควบคุ ม
ภายใน ซึ่ งมิใช่เป็ นพนักงานของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้ความมัน่ ใจว่าระบบควบคุมภายในมีความเหมาะสม
และเป็ นอิสระจากฝ่ ายบริ หารและมีมาตรฐานที่ดีข้ นึ เพื่อประโยชน์สูงสุ ดของผูถ้ ือหุน้
(14) รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูร้ ับผิดชอบต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏใน
รายงานประจําปี โดยงบการเงินดังกล่าว จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย
โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและที่ปฏิบตั ิอย่างสมํ่าเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและ
ประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทํา รวมทั้งมีการเปิ ดเผยข้อมูลสําคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิ นคณะกรรมการบริ ษทั ได้จัดให้มีก ารดํารงรั กษาไว้ซ่ ึ งระบบการควบคุ มภายในที่ มีป ระสิ ทธิ ผ ล
เพื่อ ให้มนั่ ใจได้อย่างมีเหตุผลว่ าการบันทึ กข้อมูล ทางบัญชีมีความถู กต้อง ครบถ้วน และเพี ยงพอที่จ ะ
ดํารงรั กษาไว้ซ่ ึ งทรัพย์สินและเพื่อให้ทราบจุ ดอ่อนเพื่อป้ องกันไม่ให้เกิดการทุจริ ตหรื อการดําเนิ นการที่
ผิ ด ปกติ อ ย่ า งมี ส าระสํ า คัญ ในการนี้ คณะกรรมการบริ ษัท ได้แ ต่ ง ตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ ง
ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารเป็ นผูด้ ูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและ
ระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการบริ ษทั มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั โดยรวม
อยูใ่ นระดับที่น่าพอใจและสามารถสร้างความเชื่อมัน่ ให้แก่งบการเงินของบริ ษทั ฯ
(15) ความสั มพันธ์ ของผู้ลงทุน
คณะกรรมการบริ ษทั ให้ความสําคัญต่อการเปิ ดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่ งใส ทั้งรายงาน
ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทัว่ ไป ตลอดจนข้อมูลสําคัญที่มีผลกระทบต่อบริ ษทั ฯ โดยได้เผยแพร่ ขอ้ มูล
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ข่าวสารต่ าง ๆ ดังกล่ าวเพื่อ ให้ผู ้ล งทุ น และผูท้ ่ี เกี่ย วข้อ งได้รับ ทราบ โดยผ่ านช่อ งทางและการสื่ อสาร
เผยแพร่ ขอ้ มูลต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์
9.2 คณะกรรมการชุดย่ อย
คณะกรรมการบริ ษทั ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 1 ชุด คือ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ งมีรายชื่อดังนี้
รายชื่อ

ตําแหน่ ง

1. นายวัลลภ

ศรี ไพศาล

ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายภูริพฒั น์

ชุ่มธรรม

กรรมการตรวจสอบ

3. นางสาวศันสนีย ์ พูลสวัสดิ์*

กรรมการตรวจสอบ

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

สอบทานให้บริ ษทั ฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิ ดเผยอย่างพอเพียง

2.

สอบทานให้บ ริ ษ ัท ฯ มี ระบบการควบคุ มภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน
(Internal Audit) ที่เหมาะสม และมีประสิ ทธิ ผล และพิ จารณาความเป็ นอิ สระของหน่ วยงานตรวจสอบ
ภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิ จารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่ วยงานตรวจสอบ
ภายใน หรื อหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3.

สอบทานให้บริ ษ ัทฯ ปฏิบตั ิ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ ข้อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ

4.

พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่ งมีความเป็ นอิสระ เพื่อทําหน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ และ
เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่ วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ ว ม
ประชุมด้วย อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง

5.

พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตามกฎหมาย
และข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล
และเกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั ฯ

6.

จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี ของบริ ษทั ฯ ซึ่ งรายงาน
ดังกล่ า วต้อ งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้อ งประกอบด้ว ยข้อ มู ล อย่า งน้ อ ย
ดังต่อไปนี้
ก. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริ ษทั ฯ
ข. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ
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ค. ความเห็ นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรั พย์และตลาดหลัก ทรั พย์ ข้อกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ
ง.

ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี

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

ในการปฏิ บตั ิห น้าที่ ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรื อ มีขอ้ สงสัยว่ามีร ายการ หรื อ การกระทํา
ดังต่อไปนี้ ซึ่ งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ ให้
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อ ดําเนิ น การปรั บปรุ งแก้ไขภายในเวลาที่
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
(ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ข) การทุจริ ต หรื อ มีสิ่งผิดปกติ หรื อมีความบกพร่ องที่สาํ คัญในระบบควบคุมภายใน
(ค) การฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้ว ยหลักทรั พ ย์และตลาดหลัก ทรั พ ย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรั พ ย์แ ห่ ง
ประเทศไทย หรื อ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ
หากคณะกรรมการบริ ษ ัท หรื อ ผู ้บ ริ ห ารไม่ ด าํ เนิ น การให้มี ก ารปรั บ ปรุ งแก้ไ ขภายในเวลาที่ ก าํ หนด
กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่ งอาจรายงานว่ า มี ร ายการหรื อ การกระทํา ดังกล่ า วต่ อ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
8. สนับสนุนและติดตามให้บริ ษทั ฯ มีระบบการบริ หารความเสี่ ยงอย่างมีประสิ ทธิภาพ
9. สอบทานกฏบัตรเป็ นประจําทุ ก ปี เพื่ อ พิจ ารณาว่ามี ค วามจําเป็ นต้องปรั บ เปลี่ ยนความรั บ ผิ ดชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบที่ ก าํ หนดไว้ห รื อไม่ และเสนอให้มีการพิ จารณาปรั บปรุ งและแก้ไขกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบหากมีความจําเป็ น และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
10. รั บ แจ้ งเบาะแสจากพนั ก งานเกี่ ย วกับ รายการในงบการเงิ น ที่ ไ ม่ เหมาะสมหรื อประเด็ น อื่ น ๆ ด้ว ย
กระบวนการสอบสวนที่เป็ นอิสระ และมีการดําเนินการติดตามที่เหมาะสม
11. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยอาศัยอํานาจตามข้อบังคับของบริ ษทั ตามกฎหมาย
ในการปฏิบตั ิหน้าที่ดงั กล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรั บผิดชอบต่อคณะกรรมการบริ ษทั
โดยตรง และคณ ะกรรมการบริ ษั ท ยัง คงมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในการดํา เนิ น งานของบริ ษั ท ฯ ต่ อ
บุคคลภายนอก
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9.3 การสรรหาและแต่ งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสู งสุ ด
(1) กรรมการอิสระ
บริ ษทั ฯ ไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา โดยในการคัดเลือกบุคคลทีจ่ ะได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการ
อิสระกรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสู งสุ ด จะได้รับการสรรหาและแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริ ษทั ซึ่ งมี
ขั้นตอนดังนี้
 คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 ท่าน โดยให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน
้ เป็ นผูพ้ ิจารณา

เลื อ กตั้ง และให้ค ณะกรรมการเลือ กตั้งกรรมการด้วยกัน เป็ นประธานกรรมการ และอาจเลื อ กตั้ง
ตําแหน่งอื่น ๆ ตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้
 การเลือกตั้งกรรมการมีวิธีการดังต่อไปนี้

1.

ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสี ยง

2.

ให้ออกเสี ยงลงคะแนนเสี ยงเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคลไป

3.

บุคคลที่ได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดตามลําดับลงมาเป็ นผูท้ ี่ได้รับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการเท่ากับ
จํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกในครั้ งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่ งได้รับการเลือกตั้งใน
ลําดับถัดลงมามีคะแนนเสี ยงเท่ากันเกินกว่าจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้ ง
นั้น ให้ผูถ้ ือหุ ้นทั้งหมดเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขาดตามข้อ (1) และ (2) อีกครั้ งหนึ่ งเพื่อเลือกระหว่าง
บุคคลที่มีคะแนนเสี ยงเท่ากันเท่านั้น

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
1.

ถือหุ ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั * ทั้งนี้ให้นับรวมการถือ
หุน้ ของผูท้ ี่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

2.

ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มสี ่ วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้เงินเดือนประจํา
หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั * เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี

3.

ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ตของกรรมการรายอื่น ผูบ้ ริ หารบริ ษทั ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุม
ของบริ ษทั ฯ 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 ือหุน้ ที่มีนยั หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุม ของ
ผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับบริ ษทั * เว้นแต่จะได้พน้ จากการมี ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อย
กว่า 2 ปี

5.

ไม่ เป็ นหรื อ เคยเป็ นผู ้ส อบบัญ ชี ของบริ ษ ัท * และไม่ เป็ นผู ้ถื อ หุ ้น ที่ มีนัย ผู ้มีอ าํ นาจควบคุ ม หรื อ
หุ ้นส่ วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่ งมีผู ้ สอบบัญชีของบริ ษทั * เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั 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 ือหุน้ ที่มีนัย
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ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อหุน้ ส่ วนของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
7.

ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่
หรื อผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งเป็ นผูท้ ่เี กี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่

8.

ไม่ประกอบกิ จการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขัน ที่มีนัยกับ กิจการของบริ ษ ัทฯ หรื อ
บริ ษทั ย่อย หรื อไม่เป็ นหุ ้นส่ วนที่มีนัยในห้างหุ ้นส่ วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วม บริ หารงาน
ลูกจ้าง พนักงาน ที่ ปรึ กษาที่รับเงินเดือนประจํา หรื อถือหุ ้นเกิน 1% ของ จํานวนหุ น้ ที่ มีสิทธิ ออก
เสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั อื่น ซึ่ งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่าง เดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนัยกับ
กิจการของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย

9.

ไม่ มีล ัก ษณะอื่ น ใดที่ ท ําให้ไ ม่ ส ามารถให้ค วามเห็ น อย่างเป็ นอิ ส ระเกี่ ย วกับ การดํา เนิ น งานของ
บริ ษทั ฯ

* รวมถึงบริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ
(2) การสรรหากรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสู งสุ ด
บริ ษทั ฯ ไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา โดยการสรรหาผูม้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ระดับ สู งสุ ด คณะกรรมการบริ ษ ัท จะเป็ นผู ้พิ จ ารณากลั่น กรองสรรหาบุ ค คลที่ มี คุ ณ สมบัติค รบถ้ว น
เหมาะสม มีความรู ้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ ที่เป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ
และเข้าใจในธุ รกิจของบริ ษทั ฯ เป็ นอย่างดี และสามารถบริ หารงานให้บรรลุเป้ าหมายที่คณะกรรมการ
บริ ษทั กําหนดไว้
โดยการแต่ งตั้งกรรมการบริ ษ ัท นั้น บุ ค คลที่ ไ ด้รั บ คะแนนเสี ยงสู งสุ ด ตามลําดับ ลงมาเป็ นผู ้ได้รั บการ
เลือกตั้งเป็ นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่ งได้รับ
การเลื อกตั้งในลําดับถัด ลงมามี คะแนนเสี ยงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการที่จ ะพึงเลือกตั้งในครั้ งนั้น ให้
ประธานที่ประชุมเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขาด
9.4 การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
(1) คณะกรรมการบริ ษทั มีนโยบายและวิธีกาํ กับดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดําเนิ นงานของบริ ษทั ย่อย
และบริ ษทั ร่ วมเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริ ษทั ฯ ดังนี้


มีการส่ งบุ คคลเพื่ อเป็ นตัว แทนของบริ ษทั ฯ ไปเป็ นกรรมการ ผู ้บริ หารหรื อผู ้มีอ าํ นาจควบคุมใน
บริ ษ ัท ย่อ ยและบริ ษ ัท ร่ ว มอย่างน้อ ยตามสั ด ส่ ว นของการถื อ หุ ้น ทั้งนี้ การแต่ งตั้งกรรมการและ
ผูบ้ ริ หารเข้าดํารงตําแหน่ งในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมนั้นจะต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั



มีการกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าที่และความรั บผิดชอบของกรรมการและผูบ้ ริ หารที่เป็ นตัวแทน
ของบริ ษทั ฯ ในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม เพื่อควบคุมและมีส่วนร่ วมในการกําหนดนโยบายที่สาํ คัญ
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ต่อการดําเนินธุ รกิจ กล่าวคือ จะมีการนําเสนอนโยบายที่สําคัญของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมต่อที่
ประชุ มคณะกรรมการบริ ษ ัท เพื่อขอมติอนุ มตั ิเป็ นนโยบายที่สําคัญของบริ ษทั ย่อยและบริ ษ ัทร่ วม
ต่อไป


กลไกในการกํากับดูแลที่มีผลให้การเปิ ดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน การทํารายการ
ระหว่างบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน การได้มาหรื อจําหน่ายไปซึ่ งทรัพย์สินหรื อ
การทํารายการสําคัญอื่นใดของบริ ษ ัทย่อยและบริ ษทั ร่ วมให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้ห ลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องกับการเปิ ดเผยข้อมูลและการทํารายการในลักษณะดังกล่าวข้างต้น โดยได้กาํ หนดให้บริ ษทั
ย่อยและบริ ษทั ร่ วมใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับหลักเกณฑ์ในการกํากับดูแลของบริ ษทั ฯ



มีการกําหนดระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและรั ดกุมเพียงพอในบริ ษทั ย่อ ยที่เป็ นบริ ษทั ที่
ประกอบธุ รกิจหลักคือ บริ ษทั ฯ มีนโยบายให้ฝ่ายควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ ตรวจสอบระบบการ
ควบคุมภายในของบริ ษ ัทย่อยและรายงานต่อ คณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง กลไกอื่ นในการ
กํากับดูแลบริ ษ ัทย่อย เช่น การอนุ มตั ิการเพิ่มทุน หรื อลดทุน การตั้งหรื อเลิกบริ ษ ัทย่อย จะต้อ งขอ
อนุ มตั ิ ต่อต่ อที่ ป ระชุ มคณะกรรมการบริ ษ ทั เพื่ อ ขอมติอ นุ มตั ิร ายการดังกล่าวเพื่ อส่ งตัวแทนของ
บริ ษทั ฯ เข้าร่ วมการประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ย่อยอนุมตั ิรายการดังกล่าวต่อไป

ซึ่ งในฐานะที่บริ ษทั ฯ ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ ้นในบริ ษทั อื่น กลไกการกํากับดูแลข้างต้น เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุ ญาตและการอนุ ญาต
ให้เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่
(2) บริ ษทั ฯ ไม่มีขอ้ ตกลงระหว่างบริ ษทั ฯ กับผูถ้ ือหุน้ อื่นในการบริ หารจัดการบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม
9.5 การดูแลเรื่องการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษทั ฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผูบ้ ริ หารในการนําข้อมูลภายในของบริ ษทั ฯ ซึ่ งยังไม่เปิ ดเผยต่อ
สาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการซื้ อขายหลักทรัพย์ ดังนี้


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



กําหนดให้กรรมการและผูบ้ ริ หารมีหน้าที่ ตอ้ งรายงานการเปลี่ยนแปลงการถื อหลักทรั พย์ต่อสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ ตามมาตรา 59 แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลัก ทรั พ ย์ พ.ศ. 2535 ภายในวัน ทําการถัด ไปจากวัน ที่เกิด รายการเปลี่ยนแปลงและจัดส่ งสําเนา
รายงานนี้ให้แก่บริ ษทั ฯ ในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสํานักงานกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์



บริ ษทั ฯ จะกําหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับ ทราบข้อมูลภายในที่เป็ น
สาระสําคัญซึ่ งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้ อขายหลักทรั พย์ของบริ ษทั ฯ
ก่อนที่ งบการเงินหรื อ ข้อมู ลภายในนั้น จะเปิ ดเผยต่อสาธารณชน และควรรอคอยอย่างน้อ ย 24 ชั่วโมง
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ภายหลังการเปิ ดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ นสาระสําคัญนั้นต่อ
บุคคลอื่น
บทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่ าฝื นนําข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ ส่วนตน ซึ่ งเริ่ มตั้งแต่การตักเตือนเป็ น
หนังสื อ ตัดค่าจ้าง พักงานชัว่ คราว โดยไม่ได้รับค่าจ้างหรื อให้อ อกจากงาน ทั้งนี้ การลงโทษจะพิ จารณาจาก
เจตนาของการกระทําและความร้ายแรงของความผิดนั้น ๆ
9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่ บริ ษทั สํานักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์
เนชัน่ แนล จํากัด ในรอบบัญชี 2561 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้


บริ ษทั อาดามัส อินคอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)

จํานวน

800,000.00 บาท



บริ ษทั แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์

จํานวน

220,000.00 บาท



บริ ษทั รชยาเรี ยลเอสเตท จํากัด

จํานวน

250,000.00 บาท



บริ ษทั สิ ทธารมย์ ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด*

จํานวน

700,000.00 บาท

รวม

จํานวน

1,970,000.00

บาท

หมายเหตุ: * บริ ษทั ฯ ได้ขายเงิ นลงทุ นทั้งหมดใน บริ ษทั สิ ท ธารมย์ ดี เวลลอปเมนท์ จํากัด เมื่ อวัน 27 ธันวาคม
2561

(2) ค่าบริ การอื่น (non-audit fee)
บริ ษทั ฯ จ่ ายค่าตรวจสอบกรณี พิเศษ (Due Diligence) เพื่อประเมินสิ นทรั พย์และหนี้ สินจากการรั บโอน
กิจการทั้งหมดของบริ ษทั แอสเซท ไฟว์ โฮลดิ้ง จํากัด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


บริ ษทั แอสเซท ไฟว์ โฮลดิ้ง จํากัด

จํานวน

80,000.00 บาท



บริ ษทั แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์

จํานวน

350,000.00 บาท



บริ ษทั รชยาเรี ยลเอสเตท จํากัด

จํานวน

250,000.00 บาท

รวม

จํานวน

680,000.00 บาท

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่ องอื่น ๆ
(1) จรรยาบรรณต่ อผู้มีส่วนได้ เสี ย
(1.1) จรรยาบรรณต่อลูกค้าในการดําเนินธุรกิจ บริ ษทั ฯ มุ่งให้เกิดความพึงพอใจของลูกค้าสู งสุ ด การสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกบั ลูกค้ามีส่วนช่วยให้บริ ษทั ฯ ประสบความสําเร็ จ บริ ษทั ฯ จึ งกําหนดให้พนักงาน
ปฏิบตั ิ ดังนี้


ปฏิบตั ิต่อลูกค้าอย่างเสมอภาคและเป็ นธรรม และตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของการไค้รับผลตอบแทนที่
เป็ นธรรมทั้งสองฝ่ าย
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ให้คาํ แนะนําเกี่ยวกับวิธีการเลือกซื้ อสิ นค้าของบริ ษทั ฯ อย่างมีประสิ ทธิภาพ เพื่อให้ลูกค้าเกิด
ความพอใจสู งสุ ด



ให้ขอ้ มูลที่ถูกต้องและเพียงพอแก่ลูกค้า เพื่อให้ทราบระยะเวลา เงื่อนไข สิ ทธิ และข้อผูกพัน
โดยไม่กล่ าวเกิน ความเป็ นจริ งอัน เป็ นเหตุให้ลูก ค้าเข้าใจผิด เกี่ยวกับ คุณ ภาพ ปริ มาณ หรื อ
เงื่อนไขใด ๆ



ติ ด ต่ อ ลู ก ค้า ด้ว ยความสุ ภ าพ และตอบสนองความต้อ งการของลู ก ค้า อย่า งรวดเร็ ว และมี
ประสิ ทธิภาพ



ส่ งมอบสิ นค้าและบริ การที่มีคุณภาพในราคาที่เป็ นธรรม



รักษาความลับของลูกค้าและไม่นาํ ไปใช้เพื่อประโยชน์ของตน หรื อผูท้ ี่เกี่ยว ข้องโดยมิชอบ



ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความรวดเร็ วและจัดให้มีระบบและช่องทางให้ลูกค้า
ร้องเรี ยนเกี่ยวกับคุณภาพของสิ นค้าและบริ การได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ

(1.2) จรรยาบรรณต่ อ ผูถ้ ื อ หุ ้น บริ ษ ัท ฯ มี ค วามมุ่ งมั่น ที่ จะเพิ่ มมู ลค่ าของกิจ การในระยะยาว เพื่ อ สร้ า ง
ผลตอบแทนที่ดีให้กบั ผูถ้ ื อหุ ้น อย่างต่อเนื่ อง โดยยึดหลักการดําเนิ น ธุ รกิจอย่างซื่ อสัตย์สุ จริ ตและ
ปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกรายอย่างเสมอภาค โดยมีขอ้ ปฏิบตั ิดงั นี้


ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่ อสัตย์สุจริ ต ตัดสิ นใจดําเนินการต่าง ๆ ด้วยความบริ สุทธิ์โปร่ งใส และ
เป็ นประโยชน์แก่บ ริ ษทั ฯ และผูถ้ ือหุ ้น บริ ห ารกิ จการของบริ ษทั ฯ ให้มีความเจริ ญก้าวหน้า
มัน่ คง และก่อให้เกิด ผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผถู ้ ือหุน้



ปฏิ บ ัติ ห น้าที่ โ ดยการใช้ค วามรู ้ ค วามสามารถ และทัก ษะการบริ ห ารจัดการอย่างเต็มความ
สามารถ เพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ และบริ ษทั ฯ



จัดการดูแลป้ องกันมิให้สินทรัพย์ใด ๆ ของบริ ษทั ฯ เสื่ อมค่าผิดปกติหรื อสู ญหาย



รายงานสถานะและผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ อย่างครบถ้วนถูกต้อง ตามความเป็ นจริ งต่อ
คณะกรรมการและผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ



ไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเองหรื อผูอ้ ื่นจากการปฏิบตั ิหน้าที่การงาน



ไม่เปิ ดเผยความลับของบริ ษทั ฯ และไม่นาํ ข้อมูลความลับของบริ ษทั ฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ของ
ตนเอง หรื อบุคคลอื่น โดยมิได้รับอนุญาตจากบริ ษทั ฯ



ไม่ดาํ เนิ นการใด ๆ ในลักษณะซึ่ งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั ฯ โดย
มิได้แจ้งให้บริ ษทั ฯ ทราบ

(1.3) จรรยาบรรณต่อพนักงาน บริ ษทั ฯ ตระหนักถึงความสําคัญของพนักงานทุกระดับซึ่ งเป็ นทรัพยากร
บุคคลที่มีค่า และสําคัญยิ่ง บริ ษทั ฯ มีนโยบายการปฏิบตั ิต่อพนักงานทุกระดับ ด้วยความเสมอภาค
และเท่าเทียมกัน ซึ่ งรวมถึงผลตอบแทน การเลื่อนตําแหน่ ง และการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่ อ ง
โดยมีขอ้ ปฏิบตั ิดงั นี้


ปฏิบตั ิต่อพนักงานทุกคนด้วยความเคารพในเกียรติและศักดิ์ศรี
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คัด เลื อ กบุ ค คล เพื่ อ ทํางานในตํา แหน่ งต่ า ง ๆ ด้ว ยความยุติธ รรม โดยคํา นึ งถึ งคุ ณ สมบัติที่
เหมาะสมสําหรั บตําแหน่ งงาน เช่น คุณวุฒิ ประสบการณ์ และ ข้อกําหนดอื่นที่จาํ เป็ นโดยไม่มี
ข้อจํากัดเรื่ อง เพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา



กําหนดค่าตอบแทนที่เป็ นธรรมแก่พนักงาน



การเลื่ อ นตําแหน่ ง การโยกย้าย การให้ร างวัล และการลงโทษพนัก งาน เป็ นไปด้ว ยความ
ยุติธรรม และตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของความรู ้ความสามารถ และความเหมาะสมเป็ นเกณฑ์



กําหนดและสื่ อสารแนวทางการปฏิบตั ิงานอย่างชัดเจน

(1.4) จรรยาบรรณต่ อคู่ คา้ และ/หรื อ เจ้าหนี้ บริ ษทั ฯ มีก ารกําหนดนโยบายการคัด เลื อกคู่ คา้ และ/หรื อ
เจ้าหนี้ ตลอดจนการจัดหา สิ นค้า โดยคํานึงถึงประโยชน์สูงสุ ดเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่เป็ นธรรม
ทั้งสองฝ่ าย โดยมีขอ้ ปฏิบตั ิดงั นี้


ปฏิบตั ิต่อคู่ คา้ และ/หรื อเจ้าหนี้ อย่างเสมอภาคเป็ นธรรม และตั้งอยูบ่ นพื้น ฐานของการได้รับ
ผลตอบแทนที่เป็ นธรรมต่อทั้งสองฝ่ าย



มีการแข่งขันโดยมีปริ มาณข้อมูลเท่ากัน



มีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก ประเมินคู่คา้ และ/หรื อเจ้าหนี้ และการจัดทํา รู ปแบบสัญญาตาม
ข้อตกลง



จัดให้มีระบบการจัดการและติดตาม เพื่อให้มน่ั ใจว่ามีการปฏิบตั ิตามเงื่อนไข ของสัญญาอย่าง
เคร่ งครัด และป้ องกันการทุจริ ตประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอน



มุ่งที่จะพัฒนาและรักษาความสัมพันธ์กบั คู่คา้ และ/หรื อเจ้าหนี้อย่างยัง่ ยืน



ไม่เรี ยกหรื อไม่รับผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริ ตจากคู่คา้ และ/หรื อเจ้าหนี้

(1.5) จรรยาบรรณต่อคู่แข่ง บริ ษทั ฯ มีการกําหนดนโยบายที่จะปฏิบตั ิต่อคู่แข่งทางการค้าภายใต้กรอบแห่ ง
กฎหมายเกี่ ย วกับ หลัก ปฏิ บ ตั ิ ก ารแข่ งขัน ทางการค้า โดยไม่ ล ะเมิ ด ความลับ หรื อ ล่ ว งรู ้ ความลับ
ทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีการฉ้อฉล โดยมีขอ้ ปฏิบตั ิดงั นี้


ประพฤติปฏิบตั ิภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่ดี



ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็ นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริ ต หรื อไม่เหมาะสม



ไม่ทาํ ลายชื่อเสี ยงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางร้าย

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


สนับสนุ นทําความเข้าใจและสื่ อสารกับสังคมถึงการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ความรับผิดชอบ
ต่อชุมชนและสังคม โดยไม่ปกปิ ดข้อเท็จจริ งที่อาจเปิ ดเผยได้



เลือ กใช้ป ระโยชน์ จากทรั พยากรเท่าที่ จาํ เป็ น โดยก่ อให้เกิดผลกระทบต่อ ความเสี ยหายของ
ชุมชนและสังคม ตลอดจนคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้นอ้ ยที่สุด
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ปลูกฝั งจิตสํานึกในเรื่ องความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมให้กบั ผูบ้ ริ หารและพนักงานอย่าง
สมํ่าเสมอ



จัดกิจกรรมเพื่อเป็ นการคืนกําไรแก่ชุมชนและสังคมอย่างสมํ่าเสมอ โดยกิจกรรมที่จดั ต้องเป็ น
กิจกรรมที่เหมาะสม สร้างประโยชน์ให้กบั ชุมชนและสังคมได้อย่างแท้จริ ง



ตรวจสอบข้อมูลผูร้ ับบริ จาค เพื่อให้แน่ใจว่าผูร้ ั บบริ จาคได้นาํ เงินหรอทรัพย์สิน ที่บริ จาคไปใช้
เพื่อการกุศลอย่างมีประสิ ทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์ อย่างแท้จริ ง

(2) ข้ อพึงปฏิบัติ
(2.1) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์


จะต้องไม่ก ระทําการใด ๆ เพื่ อแสวงหาผลประโยชน์ห รื อเบียดบังทรั พย์สิ นซึ่ งควรเป็ นของ
บริ ษทั ฯ หรื อควรเป็ นของลูกค้าของบริ ษทั ฯ



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



บริ ษทั ฯ จะหลี กเลี่ ยงที่ จะมอบหมาย หน้าที่ ค วามรั บ ผิ ดชอบให้ก ับ พนัก งาน ในกรณี ที่ อาจ
นําไปสู่ สถานการณ์ที่จะก่อให้เกิดการขัดต่อผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ หรื อขัดต่อผลประโยชน์
ของลูกค้าของบริ ษทั ฯ



หากตําแหน่งหน้าที่ความรั บผิดชอบของพนักงาน มีผลในอันที่จะเอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเอง
หรื อครอบครัว หรื อญาติพี่นอ้ ง หรื อบุคคลที่รู้จกั พนักงานจะต้องไม่ใช้อาํ นาจหน้าที่ของตนใน
การดําเนินการใด ๆ และจะต้องแจ้งผูบ้ งั คับบัญชาตามฝ่ ายงานได้ทราบทันที



บริ ษทั ฯ และพนักงานควรที่จะแจ้งให้ลูกค้าได้รับทราบด้วยหากมีกรณี ที่จะเป็ นการขัดต่อผล
ประโยชน์ระหว่างบริ ษทั ฯ กับลูกค้า หรื อระหว่างพนักงานกับลูกค้า



พนักงานจะต้อ งไม่เข้าร่ ว ม หรื อ รั บตําแหน่ งใด ๆ ในองค์กรอื่น รวมทัง่ การรั บ ตําแหน่ งเป็ น
กรรมการ ที่ ป รึ ก ษา ตัวแทน หรื อ การรั บ จ้างทํางานในกิ จการอื่ น ที่ จ ะก่ อ ให้เกิด การขัด ต่ อ
ผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ



ลักษณะงานใดก็ตามที่อาจก่อให้เกิดการขัดต่อผลประโยชน์ ควรจัดให้แบ่งแยกหน้าที่งานออก
จากกัน

(2.2) การรักษาทรัพย์สินและผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ


พนักงานมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ มิให้เสื่ อมเสี ย สู ญหาย
และใช้ท รั พ ย์สิ น อย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ให้เกิ ด ประโยชน์ ต่ อ บริ ษ ัท ฯ อย่างเต็มที่ และไม่ น ํา
ทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ ไปใช้ เพี่อประโยชน์ของตนเองและผูอ้ ื่น



ทรั พ ย์สิ น ดังกล่ า วหมายถึ งทรั พ ย์สิ นทั้ งที่ มี ตัว ตน และไม่ มี ตัว ตน เช่ น สั งหาริ มทรั พ ย์
อสั งหาริ มทรั พ ย์ เทคโนโลยี ความรู ้ ทางวิชาการ เอกสารสิ ทธิ สิ ทธิ บตั ร ลิขสิ ท ธิ์ ตลอดจน
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ข้อมูลที่เป็ น ความลับที่ไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณชน ได้แก่ แผนธุรกิจ ประมาณการทางการเงิน
ข้อมูลด้านการทรัพยากรบุคคล


พนักงานทุกคน พึงหลีกเลี่ยงการเปิ ดเผยหรื อการใช้ประโยชน์ จากข้อมูลที่เป็ นความลับอย่าง
เด็ดขาด

(2.3) การให้หรื อรับของขวัญ หรื อการบันเทิง


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



พนักงานอาจรับหรื อให้ของขวัญได้ตามประเพณี นิยม โดยการรั บของขวัญนั้นจะต้องไม่ส่งผล
ต่อการตัดสิ นใจเชิงธุรกิจใด ๆ ของผูร้ ับ



ของขวัญที่ได้รับควรเป็ นสิ่ งที่มูลค่าไม่มากนักและไม่ควรเป็ นเงินสดหรื อเทียบเท่าเงินสด



หากพนักงานได้รับของขวัญในโอกาสตามประเพณี นิยมที่มูลค่าเกินปกติวิสัยจากผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
ทางธุรกิจกับบริ ษทั ฯ ให้รายงานผูบ้ งั คับบัญชาตามลําดับชั้น



การให้หรื อรั บของขวัญอาจกระทําได้ หากทําด้ว ยความโปร่ งใส หรื อ ทําในที่ เปิ ดเผย หรื อ
สามารถเปิ ดเผยได้

(2.4) การรักษาความลับ


บริ ษทั ฯ และพนักงานของบริ ษทั ฯ มีหน้าที่ที่จะต้องรักษาความลับของลูกค้า รวมถึงการรั กษา
ความลับเกี่ยวกับการทํารายการต่าง ๆ ของลูกค้ากับบริ ษทั ฯ



หากพนักงานได้รับคําสั่ง หรื อคําร้องขอให้แจ้งข้อมูลที่เป็ นความลับของลูกค้า พนักงานจะต้อง
ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดที่บริ ษทั ฯ ได้วางไว้ และรายงานให้ผูบ้ งั คับบัญชาทราบ และจะต้องได้รับ
อนุมตั ิจากผูบ้ งั คับบัญชาระดับผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายขึ้นไป



หน้าที่ในการรั กษาความลับของข้อมูลดังกล่าว จะต้องยังคงอยูต่ ่อไป แม้ว่าผูน้ ้ นั จะพ้นจากการ
เป็ นพนักงานของบริ ษทั ฯ ไปแล้วก็ตาม

(2.5) การใช้ขอ้ มูลในทางที่ผิด


พนั ก งานจะต้อ งไม่ น ําข้อ มู ล ที่ ไ ด้รั บ ไปใช้ หรื อ ทํา สํา เนา หรื อ นํา ข้อ มู ล ที่ ไ ด้รั บ จากการ
ปฏิบตั ิงาน ไปใช้เพื่อประโยชน์โดยตรง หรื อโดยอ้อมแก่ตนเอง หรื อแก่บุคคลอื่นใด โดยไม่ได้
รับอนุญาต



พนักงานที่มีห น้าที่ควบคุมดูแลรั กษาข้อมูลที่เป็ นความลับของบริ ษทั ฯ จะต้องไม่กระทําการ
ดังต่อไปนี้ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้กบั ตนเอง สมาชิกในครอบครั ว (คู่สมรส บิดา-มารดา
บุตร ญาติพี่นอ้ ง) หรื อบุคคลอื่น



ซักนําให้มีการดําเนิ นการในทางมิชอบที่มีผลต่อการทําข้อตกลงกับลูกค้าหรื อบุคคลภายนอก
อื่น



เผยแพร่ ขอ้ มูลให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง
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(2.6) ความครบถ้วน ถูกต้องของการบันทึกข้อมูลลูกค้า


พนักงานจะต้องปฏิบตั ิตามระเบียบวิธีปฏิบตั ิงานของบริ ษทั ฯ ในการบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ของ
ลูกค้าให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ถูกต้องและมีการเก็บรั กษาที่ดีตามระยะเวลาที่กาํ หนด การ
บันทึกข้อมูลหมายความ รวมถึง



-

สัญญาต่าง ๆ สมุดจดบันทึก, เอกสารต้นฉบับ, สลิป, เอกสารแสดงรายการทางบัญชี

-

เทปคอมพิวเตอร์ , แผ่นดิสเก็ต

-

โปรแกรม / ระบบงานคอมพิวเตอร์

-

รายงานที่พิมพ์จากเครื่ องคอมพิวเตอร์

พนักงานจะต้องไม่กระทําหรื ออนุ ญาตให้ผูใ้ ดกระทําการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลให้เป็ นเท็จ
ลบทิ้ง หรื อตัดข้อความ เพื่อทําให้ขอ้ มูลไม่ตรงกับความเป็ นจริ ง หรื อเบี่ยงเบนทําให้ขอ้ มูลไม่
ชัดเจน หรื อปกปิ ด ข้อเท็จจริ งของข้อมูลนั้น ๆ

(2.7) การใช้ตาํ แหน่งหน้าที่ในทางที่ผิด


พนักงานจะต้องไม่ใช้ตาํ แหน่ งหน้าที่ในทางที่ผิด โดยการนําข้อมู ลภายในของบริ ษ ัทฯ หรื อ
ข้อมูลของลูกค้า เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้กบั ตนเอง หรื อบุคคลอื่นใด



พนักงานจะต้องไม่แสวงหาผลประโยชน์จากตําแหน่งงาน โดยการกระทํา ดังต่อไปนี้
-

เรี ยกร้ อง หรื อรั บผลประโยชน์จากลูกค้า คู่สัญญา นายหน้า หรื อ ผูใ้ ห้บริ การต่าง ๆ เพื่อ
เป็ นการตอบแทนการทํางานในหน้าที่ของตน

-

เรี ย กร้ อ ง หรื อ รั บ ผลประโยชน์ จ ากลู ก ค้า โดยการตอบแทนด้ว ยการให้ลู ก ค้า ได้รั บ
ผลประโยชน์ เป็ นกรณี พิเศษ ซึ่ งเป็ นการผิดเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯ กําหนด



พนักงานจะต้องแจ้งให้ลูกค้า คู่สัญญาและนายหน้า ได้ทราบอย่างชัดเจนว่า มิให้มอบของขวัญ
ผลประโยชน์ หรื อบริ การใด ๆ เป็ นพิเศษให้แก่พนักงาน



พนักงานจะต้องไม่ใช้ตาํ แหน่งหน้าที่งานในทางที่ผิด โดยกระทําดังนี้
-

เพื่ อ เรี ยกร้ องตําแหน่ งใด ๆ ในบริ ษ ัท ของลู กค้า ยกเว้น การที่พ นักงานผูน้ ้ ัน ได้รับ การ
แต่งตั้งจากบริ ษทั ฯ ให้ไปดํารงตําแหน่ งในบริ ษทั ของลูกค้าเพื่อเป็ นตัวแทนในการดูแล
ผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ

-

กูย้ มื เงินจากลูกค้า หรื อ การเป็ นหนี้บุญคุณที่ตอ้ งมีการตอบแทนให้แก่ลูกค้า

(2.8) การรับรู ้ขอ้ มูลภายในเกี่ยวกับการลงทุน


การนําข้อมูลภายในเกี่ยวกับการลงทุน อันยังไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณชนไปหาประโยชน์ ถือ
เป็ นการกระทําผิดตามกฎหมาย ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์



บริ ษทั ฯ และพนักงานจะต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบปฏิบตั ิต่าง ๆ อันเกี่ยวกับการนํา
ข้อมูลภายในบริ ษทั ฯ มาใช้อย่างเคร่ งครัด



พนักงานจะต้องไม่ทาํ การซื้ อขายหุน้ ของบริ ษทั ฯ ในขณะที่ครอบครองข้อมูลภายในที่ยงั ไม่มี
การประกาศเป็ นทางการสู่ สาธารณชนทัว่ ไป
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(2.9) ระบบการควบคุมตรวจสอบภายในและการรายงานทางการเงิน


ฝ่ ายจัดการของบริ ษ ัทฯ มีค วามรั บ ผิด ชอบต่อการจัดทํารายงานทางการเงิน ที่มีค วามถู กต้อ ง
ครบถ้วน ทันเวลา ทั้งงบรายปี และรายไตรมาส ซึ่ งจัดทําตามมาตรฐานการบัญชีที่เป็ นที่ยอมรับ



จัดให้มีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในที่มีประสิ ทธิภาพเพื่อให้มน่ั ใจได้ว่าบริ ษทั ฯ ได้
ปฏิ บ ัติต ามมาตรฐานและกฎหมายต่า ง ๆ ที่ เกี่ ยวข้อ งภายใต้ก ารตรวจสอบของผูต้ รวจสอบ
ภายในและการสอบทานของกรรมการตรวจสอบ

(2.10)

การปฏิบตั ิตนของพนังงานและการปฏิบตั ิต่อพนังงานอื่น



พึงปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความมุ่งมัน่ ซื่ อตรง และโปร่ งใส



พึงงดเว้นการให้ของขวัญแก่ผูบ้ งั คับบัญชา หรื อรับของขวัญจากผูใ้ ต้บงั คับบัญชา



เคารพในสิ ทธิของพนักงานอื่น รวมทั้งฝ่ ายจัดการ



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



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



ร่ วมสร้ างและรักษาบรรยากาศแห่ งความสามัคคี ความเป็ นนํ้าหนึ่ งใจเดียวกันในหมู่พนักงาน
พึงหลีกเลี่ยงการกระทําใด ๆ อันอาจกระทบต่อชื่อเสี ยงและภาพลักษณ์ ของบริ ษทั ฯ หรื อเป็ น
ปัญหาแก่บริ ษทั ฯ ในภายหลังได้

(2.11)


การป้ องกันการกระทําผิดกฎหมาย
บริ ษทั ฯ และพนักงาน จะต้องมีการป้ องกันมิให้เข้าไปมีส่วนร่ วม หรื อมีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
กระทําใด ๆ ในทางมิชอบอันจะทําให้เกิดการเสื่ อมเสี ยต่อการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ โดยรวม



บริ ษทั ฯ จะต้องมีมาตรการที่เหมาะสม เพื่อให้มน่ั ใจได้ว่าการขายสิ นค้าและการให้บริ การต่าง
ๆ จะไม่ถูกนําไปใช้เพื่อเป็ นการสนับสนุนการก่อคดี หรื อการกระทําที่ผิดกฎหมาย



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



หากสงสัยว่าผูม้ าติดต่อขอซื้ อสิ นค้าหรื อใช้บริ การ หรื อติดต่อทําธุ รกิจกับบริ ษทั ฯ อาจมีส่วน
เกี่ยวข้องกับ การกระทําความผิดกฎหมาย บริ ษทั ฯ ต้องปฏิ เสธการขายสิ นค้าหรื อให้บริ ก าร
หรื อทําธุรกิจกับบุคคลนั้น บริ ษทั ฯ จะต้องให้ความร่ วมมือกับเจ้าหน้าที่ทางกฎหมาย โดยให้อยู่
ภายในขอบเขตที่ได้รับอนุญาต ตามข้อสัญญาและข้อผูกพันที่บริ ษทั ฯ มีกบั ลูกค้า

(2.12)


ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่ งแวดล้อม
ปฏิบตั ิตามกฎหมาย และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สิ่ งแวดล้อม
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ดูแลรั ก ษาสภาพแวดล้อมในการทํางาน ให้มีความปลอดภัยต่ อชีวิต ทรั พ ย์สิน ของพนัก งาน
และบริ ษทั ฯ



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

(3) การติดตามดูแล
บริ ษทั ฯ กําหนดให้เป็ นหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุก
คนที่จะรับทราบ ทําความเข้าใจ และปฏิบตั ิตามนโยบาย และข้อปฏิบตั ิตามที่กาํ หนดไว้ในจรรยาบรรณ
ธุรกิจนี้ อย่างเคร่ งครั ด มิใช่การปฏิบตั ิตามความสมัครใจ และไม่สามารถอ้างได้ว่าไม่ทราบแนวปฏิบตั ิที่
กําหนดขึ้นนี้ ซึ่ งในข้อบังคับดังกล่าวมีการกําหนด บทลงโทษหากมีการฝ่ าฝื นข้อบังคับด้วย และบริ ษทั ฯ
จะจัดอบรมรวมถึงจะมีการติดตาม ผลการปฏิบตั ิตามแนวทางดังกล่าวอย่างสมํ่าเสมอ ผูบ้ ริ หารทุกระดับใน
องค์กรจะต้องดูแลรั บผิดชอบและถือเป็ นเรื่ องสําคัญที่จะดําเนิ นการให้พนักงานภายใต้สายบังคับบัญชา
ของตนทราบ เข้าใจ และปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณธุรกิจอย่างจริ งจัง
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10. ความรับผิดชอบต่ อสั งคม ชุมชน และสิ่ งแวดล้ อม
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยตระหนักถึงความสําคัญของการดําเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยัง่ ยืนภายใต้ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม และสิ่ งแวดล้อม โดยมีคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูก้ าํ หนดนโยบายหลักในด้านการดําเนินธุรกิจควบคู่กบั การ
สนับสนุ นแนวนโยบายการมีส่วนร่ วมดูแลสังคม และสิ่ งแวดล้อมอย่างเป็ นรู ปธรรม ในปี 2562 บริ ษทั ฯ จะแต่งตั้ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยเพื่อเป็ นตัวแทนคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อทําหน้าที่ในการกํากับ
ดูแลการดําเนิ นงาน และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่ งแวดล้อม ให้มีความ
ต่อเนื่ องและเป็ นไปตามนโยบายของบริ ษทั ฯ โดยได้มีการรายงานความก้าวหน้าของการดําเนินการต่อคณะกรรมการ
บริ ษทั อย่างสมํ่าเสมอ
บริ ษทั ฯ มีแ ผนงานในการปฏิ บ ตั ิ และดํา เนิ น ธุ ร กิจ ที่ รับ ผิด ชอบต่ อสั งคม ชุ มชน และสิ่ งแวดล้อ ม ดังรายละเอีย ด
ต่อไปนี้
การประกอบธุรกิจด้ วยความเป็ นธรรม
บริ ษทั ฯ มุ่งเน้นการประกอบธุรกิจทีเ่ ป็ นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรี ยบ และมีจรรยาบรรณ เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายตาม
วิสัยทัศน์ที่กาํ หนดไว้ โดยเคารพ และปฏิบตั ิตามกฎหมาย ซึ่ งเป็ นพื้นฐานความรั บผิดชอบต่อสังคม พร้ อมทั้งยึดถือ
หลักเกณฑ์แห่งจารี ตทางการค้า ตลอดจนปฏิบตั ิตอ่ ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย อันประกอบด้วย ผูถ้ ือหุน้ พนักงาน ลูกค้า คู่คา้
และ สังคม โดยคํานึงถึงความเสมอภาค เป็ นธรรมเท่าเทียม และเกิดประโยชน์ต่อทุกฝ่ าย ซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้ยดึ หลักปฏิบตั ิ
ที่สาํ คัญ เช่น ปฏิบตั ิตามข้อตกลง และเงื่อนไขการค้าตามกรอบกติกา การแข่งขันที่ยอมรั บกันโดยทัว่ ไป หลีกเลี่ยงการ
ดําเนิ นการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ละเว้นการเรี ยก รั บ และไม่ใช้ผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริ ต
การค้า ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็ นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริ ต หรื อไม่เหมาะสม ไม่สนับสนุนการ
กระทําที่มีลกั ษณะเป็ นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผูอ้ ื่น เป็ นต้น
การต่ อต้ านทุจริตคอร์ รัปชั่น
บริ ษ ัท ฯ มี ก ารบริ ห ารจัด การที่ โปร่ งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยกําหนดโครงสร้ า งของบริ ษ ัท ฯ ที่
เสริ มสร้ างให้มีการปฏิบตั ิงานที่สอดคล้องกับเป้ าหมาย และลักษณะการดําเนินธุ รกิจภายใต้กรอบของจริ ยธรรม มีการ
แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ กระบวนการทํางาน สายการบังคับบัญชาที่ชดั เจนในแต่ละหน่ วยงาน เพื่อให้มีการถ่วงดุล
อํานาจ และมีความรัดกุ มในการตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม พร้ อมทั้งสนับสนุ นการปลูกจิ ตสํานึ กที่ ดีให้
พนักงานปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่ อสัตย์ สุ จริ ต ถูกต้องตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ บริ ษทั
ฯ มีการกําหนดอํานาจการอนุ มตั ิ และวงเงิน รวมทั้งระบบการรั บ-จ่ ายเงิน ที่ชดั เจน และสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้
เพื่อ ป้ องกัน และดู แลไม่ให้เกิดการทุ จริ ต นอกจากนั้น บริ ษทั ฯ กําหนดให้มีหน่ วยงานที่ตรวจสอบการปฏิบ ัติงาน
ภายในทุกด้าน เช่น ด้านการปฏิบตั ิงาน ด้านกฎเกณฑ์ และด้านการเงิน โดยขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อ
เป็ นระบบป้ องกันในเรื่ องดังกล่าวด้วย

81

การมีส่วนร่ วม การพัฒนาชุมชน และความรับผิดชอบต่ อสั งคม
ในปี 2561 บริ ษทั ฯ ได้มีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุมชน และในความรั บผิดชอบต่อสังคม โดยได้มีการจัดกิจกรรม
ให้พนักงาน และผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ร่ วมกันสร้างห้องนํ้าให้โรงเรี ยน เทศบาล 12 จังหวัดอุดรธานี ซึ่ งเป็ นโรงเรี ยนที่
ตั้งอยูใ่ น ตําบล หมากแข้ง ซึ่ งตั้งอยูใ่ นละแวกโครงการ บ้านรชยา บ้าน ช้าง 2 เพื่อส่ งเสริ มให้เด็กนักเรี ยนได้ใช้หอ้ งนํ้า
ที่สะอาด มีมาตราฐาน และถูกสุ ขอนามัย
ประมวลภาพถ่ายกิจกรรมสร้างห้องนํ้าให้โรงเรี ยน เทศบาล 12 จังหวัดอุดรธานี

ความรับผิดชอบต่ อผู้บริโภค
บริ ษัท ฯ มี น โยบายที่ ชัด เจนในการแสดงความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ผู ้บ ริ โภค ในกรณี ที่ เ กิ ด ความเดื อ ดร้ อ นอัน
เนื่องมาจากสิ นค้า หรื อการให้บริ การ โดยได้มีการจัดตั้งหน่ วยงานที่ทาํ หน้าที่รับข้อร้องเรี ยน ดูแล และรับผิดชอบใน
การติ ด ตามในทุ กกรณี ตลอดจนการจัด ให้มีห น่ ว ยงานตรวจสอบ และประเมิ น ผลเกี่ ยวกับ เรื่ อ งดังกล่า ว เพื่ อ ให้
ผูบ้ ริ โภคมัน่ ใจได้ว่าจะได้รับการปฏิบตั ิที่ถูกต้อง และรวดเร็ วทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะไม่ละเลยในการเอาใจใส่ ในปั ญหาของ
ลูกค้า แม้ว่าจะเลยกําหนดระยะเวลารับประกันแล้วก็ตาม
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ ยง
11.1 ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
คณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบได้กาํ หนดนโยบายระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ เพื่อให้
บริ ษ ัท ฯ มีระบบควบคุ มภายในที่ เหมาะสม และเพี ยงพอในการดูแ ลการดําเนิ นงานให้เป็ นไปตามเป้ าหมาย
วัตถุประสงค์ กฎหมาย ข้อกําหนดที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ สามารถป้ องกันทรัพย์สิน จากการทุจริ ต
เสี ยหาย รวมทั้งมี การจัดทําบัญชี รายงานที่ ถูกต้องน่ าเชื่อถือประเมินระบบการควบคุมภายใน ในด้านต่าง ๆ
5 ส่ วน ด้วยกัน คือ
(1) การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
1.

องค์กรแสดงถึงความยึดมัน่ ในคุณค่าของความซื่ อตรง (Integrity) และจริ ยธรรม

2.

คณะกรรมการมีความเป็ นอิสระจากฝ่ ายบริ หาร และทําหน้าที่กาํ กับดูแล (Oversight) และพัฒนาการ
ดําเนินการด้านการควบคุมภายใน

3.

ฝ่ ายบริ ห ารได้จัด ให้มี โ ครงสร้ า งสายการรายงาน การกําหนดอํา นาจในการสั่ งการ และความ
รั บ ผิ ดชอบที่ เหมาะสมเพื่ อ ให้อ งค์กรบรรลุ วตั ถุ ป ระสงค์ ภายใต้ก ารกํา กับ ดู แ ล (Oversight) ของ
คณะกรรมการ

4.

องค์กรแสดงถึงความมุ่งมัน่ ในการจูงใจ พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู ้ความสามารถ

5.

องค์ก รกําหนดให้บุ ค ลากรมี ห น้าที่ แ ละความรั บ ผิ ดชอบในการควบคุมภายในเพื่ อ ให้บ รรลุ ตาม
วัตถุประสงค์ขององค์กร

(2) การประเมินความเสี่ ยง (Risk Assessment)
1.

องค์กรกําหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุ และประเมินความเสี่ ยงต่าง
ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร

2.

องค์ก รระบุ และวิ เคราะห์ ความเสี่ ยงทุ กประเภทที่อ าจกระทบต่อ การบรรลุว ัตถุป ระสงค์ไ ว้อย่า ง
ครอบคลุมทัว่ ทั้งองค์กร

3.

องค์กรได้พิจารณาถึงโอกาสที่ จะเกิดการทุจริ ต ในการประเมินความเสี่ ยงที่จะบรรลุวตั ถุประสงค์
ขององค์กร

4.

องค์กรสามารถระบุ และประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน

(3) การควบคุมการปฏิบตั ิงาน (Control Activities)
1.

องค์กรมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ ยงที่จะไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร ให้อยูใ่ นระดับที่
ยอมรับได้

2.

องค์กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทัว่ ไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุนการบรรลุ
วัตถุประสงค์

3.

องค์กรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่ งได้ก าํ หนดสิ่ งที่ คาดหวังและขั้นตอนการ
ปฏิบตั ิเพื่อให้นโยบายที่กาํ หนดไว้น้ นั สามารถนําไปสู่ การปฏิบตั ิได้
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(4) ระบบสารสนเทศและการสื่ อสารข้อมูล (Information & Communication)
1.

ข้อมูลขององค์กรที่มีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดําเนินไปได้ตามที่กาํ หนด
ไว้

2.

องค์ก รสื่ อ สารข้อ มู ลภายในองค์ก ร ซึ่ งรวมถึ งวัตถุ ป ระสงค์และความรั บ ผิ ด ชอบต่ อการควบคุ ม
ภายในที่จาํ เป็ นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดําเนินไปได้ตามที่วางไว้

3.

องค์กรได้สื่อสารกับหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน

(5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
1.

องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มนั่ ใจได้ว่าการควบคุมภายในยังดําเนิ นไป
อย่างครบถ้วนเหมาะสม

2.

องค์กรประเมินและสื่ อสารข้อบกพร่ องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่รับผิดชอบซึ่ ง
รวมถึงผูบ้ ริ หารระดับสู งและคณะกรรมการตามความเหมาะสม

อย่างไรก็ตาม จากการประเมินระบบควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ ทั้ง 5 ด้าน ดังกล่าว คณะกรรมการบริ ษทั และ
คณะกรรมการตรวจสอบมี ความเห็ น ร่ วมกัน ว่า เนื่ องจากบริ ษ ัท ฯ เพิ่ งดําเนิ น การรั บโอนกิ จการทั้งหมดของ
บริ ษทั แอสเซท ไฟว์ โฮลดิ้ง จํากัด แล้วเสร็ จ จึ งยังไม่ มีระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการ
บริ ห ารความเสี่ ย งที่เพี ยงพอ ปั จจุ บ ัน บริ ษทั ฯ อยู่ระหว่ างว่าจ้างผูเ้ ชี่ย วชาญภายนอกเพื่ อจัด โครงสร้ างระบบ
ควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริ หารความเสี่ ยง เพื่อให้เป็ นไปตามแนวทางที่กาํ หนดไว้ขา้ งต้น
11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่มีความเห็นแตกต่ างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
- ไม่มี 11.3 หัวหน้ างานตรวจสอบภายในและหัวหน้ างานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
(1) ชื่อผูด้ าํ รงตําแหน่ง
อยูร่ ะหว่างการสรรหา
(2) การพิจารณาและอนุมตั ิ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผูด้ าํ รงตําแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริ ษทั
ฯ จะต้องได้รับการอนุมตั ิแต่งตั้งจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ฯ
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12. รายการระหว่ างกัน
(1) รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีผลประโยชน์ขดั แย้งในปี ที่ผ่านมา
ชื่อผู้ทเี่ กีย่ วข้ อง/
ลักษณะรายการระหว่ างกัน
ลักษณะการ
ประกอบธุรกิจ
นายเกรี ย งไกร บริ ษทั ฯ รั บความช่ วยเหลื อทางการเงิ นจาก นายเกรี ยงไกร
ศิระวณิ ชการ
ศิระวณิ ชการ ประธานกรรมการบริ ษทั ฯ เป็ นจํานวนเงิ น 80
ล้า นบาท จาก วงเงิ น ไม่ เกิน 200 ล้านบาท ในรู ป แบบตั๋ว
สั ญ ญาใช้ เ งิ น ระยะเวลา 8 เดื อน ครบก าํ หนดวัน ที่ 31
ธันวาคม 2561 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี
นายเกรี ย งไกร บริ ษทั ฯ รั บความช่ วยเหลื อทางการเงิ นจาก นายเกรี ยงไกร
ศิระวณิ ชการ
ศิ ระวณิ ชการ ประธานกรรมการบริ ษทั ฯ 16 ล้านบาท จาก
วงเงิ น ไม่ เกิน 200 ล้า นบาท ในรู ป แบบตั๋ ว สั ญ ญาใช้ เงิ น
ระยะเวลา 8 เดือน ครบกาํ หนดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 อัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี
นายเกรี ย งไกร ให้บ ริ ษทั ฯ กูย้ ืม เป็ นวงเงิ น จํานวน 5.7 ล้านบาท โดยการ
ศิระวณิ ชการ
ออกตัว๋ สัญญาใช้เงิน มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี กาํ หนด
ชําระคืนเงิน ต้นพร้ อมดอกเบี้ ย ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561
เงินกูย้ ืมดังกล่าวไม่มีหลักประกัน
Fortune
ให้บ ริ ษ ัท ฯ กูย้ ื ม เป็ นวงเงิ น บาทเที ยบเท่ าไม่ เกิน 10 ล้า น
Thailand
เหรี ยญสหรัฐ (รั บเงินกูแ้ ล้วจํานวน 7 ล้านเหรี ยญสหรั ฐ และ
Investment
ชําระเงินกูจ้ าํ นวน 1 ล้านเหรี ยญสหรั ฐเมื่ อวันที่ 29 มิถุนายน
Fund / ลงทุนใน 2560 ตามเงื่ อ นไขขยายระยะเวลาการชําระคื น เงิ น กู ้ ) โดย
กิจการอื่น
กาํ หนดอัต ราแลกเปลี่ ยนเป็ นสกุ ลเงิ นบาท ณ วัน ที่ เบิ กรั บ
เงินกู ้ ไม่มีการคิดดอกเบี้ย และไม่มีหลักประกัน

ความสั มพันธ์

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผล

ประธานกรรมการ
บริ ษทั ฯ และผูถ้ ื อ
หุน้ รายใหญ่

ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการของบริ ษัท ครั้ งที่ 7/2561 เมื่ อ
วันที่ 27 เมษายน 2561 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การเข้าทํา
รายการดังกล่าวนั้น สมเหตุ สมผลและเป็ นประโยชน์ต่อ
บริ ษ ัท ฯ เนื่ อ งจากอัตราดอกเบี้ ยที่ บ ริ ษ ัท ฯ ชําระให้แ ก่
บุคคลที่เกีย่ วโยงกันในครั้งนี้ไม่สูง และมีเงื่อนไขการกูย้ ืม
อื่นที่ดีกว่าเงินกูท้ ี่ บ ริ ษทั ฯ จะได้รับการเสนอจากสถาบัน
การเงิน

ประธานกรรมการ
บริ ษทั ฯ และผูถ้ ื อ
หุน้ รายใหญ่
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-

1,610,959
(ชําระคื นแล้ว
ทั้งจํานวน)

-

-

322,192
(ชําระคื นแล้ว
ทั้งจํานวน)

ประธานกรรมการ
บริ ษทั ฯ และผูถ้ ื อ
หุน้ รายใหญ่
อดี ตผู้ถือหุ ้นใหญ่
ในบริ ษทั ฯ

ความเห็นคณะกรรมการ
ตรวจสอบทีแ่ ตกต่ างมติ
คณะกรรมการ
-

หน่วย : บาท
มูลค่ารายการระหว่ างกัน
ปี 2560
ปี 2561

-

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ครั้งที่ 9/2559เมื่อวันที่
13 พฤษภาคม 2559 ได้พิ จารณาแล้วเห็ นว่ า ตามบัน ทึ ก
ข้อตกลงในการซื้ อเงินลงทุนในบริ ษทั สิ ทธารมย์ ดีเวลล
อปเมนท์ จํากัด จะต้องใช้แหล่งเงิ นทุนในการชําระค่าหุ ้น
ที่ ม าจากเงิ น กู ย้ ื ม จากสถาบั น การเงิ น ที่ น่ า เชื่ อ ถื อ ใน
ประเทศหรื อต่างประเทศ ส่ งผลให้บริ ษทั ฯ ต้องขอความ
ช่วยเหลือจาก Fortune Thailand Investment Fund อดี ตผู้

-

-

29,984

-

(ชําระคื นแล้ว
ทั้งจํานวน)
172,617,700
(ชําระคื นแล้ว
ทั้งจํานวน)

ชื่อผู้ทเี่ กีย่ วข้ อง/
ลักษณะการ
ประกอบธุรกิจ

บ ริ ษั ท
แคปปิ ตอล ลิ้งค์
เซ้ า ท์ ส า ท ร
จํากัด (“CLS”) /
พั ฒ น า
อสังหาริ มทรัพย์

ลักษณะรายการระหว่ างกัน

ให้บ ริ ษัท ฯ และบริ ษัท ย่อ ย เช่ าอาคารสํานัก งาน เลขที่ 35
ซอยสาทร 9 ถนนสาท รใต้ แขวงยานนาวาเขตสาท ร
กรุ งเทพมหานคร เพื่อ ใช้เป็ นสํานัก งานใหญ่ ของบริ ษ ัท ฯ
และบริ ษทั ย่อย

ความสั มพันธ์

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผล

เป็ นบริ ษ ัท ที่ น าย
เก รี ยง ไก ร ศิ ระ
วณิ ชการ ประธาน
กรรมการบริ ษทั ฯ
ถื อ หุ ้ น ใหญ่ โดย
อ้ อ มผ่ า น บริ ษั ท
แคปปิ ตอล ลิ้ ง ค์
พ ร อ พ เพ อ ร์ ตี้
จํากัด

หุ ้นรายใหญ่ ของบริ ษทั ฯ ระยะสั้นเป็ นเวลา 6 เดื อน โดย
ไม่มีดอกเบี้ยและหลักประกัน
การเช่ าพื้นที่สํานักงานเลขที่ 35 ซอยสาทร 9 ถนนสาทร
ใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุ งเทพมหานคร 10120
เพื่ อ อํานวยความสะดวกให้ พ นั ก งานและผู้ม าติ ด ต่ อ
เนื่ องจากอยู่ใกล้สถานี รถไฟฟ้ า และอยู่ในใจกลางเมื อง
ซึ่ งเป็ นย่านศูนย์กลางธุ รกิจของกรุ งเทพมหานคร
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้พิจารณาค่ าเช่ าสํานักงานและค่ าบริ การ
ในอัตรารวม 500 บาท ต่ อตารางเมตร เป็ นราคาค่ าเช่ าที่
ยุติธรรมและเหมาะสม

ความเห็นคณะกรรมการ
ตรวจสอบทีแ่ ตกต่ างมติ
คณะกรรมการ

-

หน่วย : บาท
มูลค่ารายการระหว่ างกัน
ปี 2560
ปี 2561

-

337,547
(ยกเลิ กสัญญา
เ มื่ อ 1
ม ก ราค ม
2562)

ทั้งนี้ รายการระหว่างกันที่เกิดก่อนการรั บโอนกิจการจากบริ ษทั แอสเซท ไฟว์ โฮล ดิ้ง จํากัด ปรากฏตามหมายประกอบงบการเงิน สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ข้อ 6. รายการธุ รกิจ
กับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
(2) นโยบายและแนวโน้มการทํารายการระหว่างกันในอนาคต
บริ ษทั ฯ อาจมีการทํารายการระหว่างกันกับผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ของบริ ษทั ฯ ได้แก่


การซื้ ออสังหาริ มทรัพย์เพื่อนํามาพัฒนาต่อ



การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ เพื่อให้เป็ นที่ต้ งั สํานักงาน



การรับความช่วยเหลือทางการเงิน

ซึ่ งนโยบายการทํารายการระหว่างกันใด ๆ ที่จะเกิดขึ้นต่อไป จะกระทําเสมือนกับการทํารายการกับบุคคลภายนอก (arm’s length basis)
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ส่ วนที่ 3
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
13. ข้ อมูลทางการเงินทีส่ ํ าคัญ
13.1 สรุปรายงานการสอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
งบการเงินประจําปี 2559 ซึ่ งตรวจสอบโดย นางสุ วมิ ล กฤตยาเกียรณ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982
จาก บริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด ได้ให้ความเห็นต่องบการเงิน ปี 2559 แบบไม่มีเงื่อนไข
และไม่มีขอ้ สังเกตใด ๆ เป็ นพิเศษ
งบการเงินประจําปี 2560 ซึ่ งตรวจสอบโดย นางสุ วิมล กฤตยาเกี ยรณ์ ผูส้ อบบัญ ชี รับอนุ ญ าตเลขทะเบี ยน
2982 จาก บริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด ได้ให้ความเห็นต่องบการเงิน ปี 2560 แบบไม่มี
เงื่อนไข และไม่มีขอ้ สังเกตใด ๆ เป็ นพิเศษ
งบการเงินประจําปี 2561 ซึ่ งตรวจสอบโดย สาวสมจินตนา พลหิ รัญรัตน์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน
5599 จาก บริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด ได้ให้ความเห็นต่องบการเงิน ปี 2561 แบบไม่มี
เงื่อนไข และมี ขอ้ มูลและเหตุการณ์ ที่เน้น ในเรื่ องการจําหน่ ายเงินลงทุนในบริ ษทั สิ ทธารมย์ ดี เวลลอปเมนท์
จํากัด
13.2 ตารางสรุปงบการเงินรวม
หน่วย: ล้านบาท

ปี 2561

ปี 2560

ปี 2559

(ปรับปรุงใหม่ )
ฐานะทางการเงิน
สิ นทรัพย์รวม

1,642.13

1,458.08

446.85

หนี้สินรวม

1,150.76

1,396.96

298.33

491.37

61.12

148.51

รายได้รวม

201.00

249.12

1,207.09

รายจ่ายรวม

497.17

268.00

30.26

กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้

(296.17)

(18.88)

1,176.83

กําไร (ขาดทุน) สุ ทธิ

(289.71)

(18.49)

1,153.65

(7.86)

(0.53)

3.117

ส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ รวม
ผลการดําเนินงาน

กําไร (ขาดทุน) สุ ทธิ ต่อหุ น้ (บาท)
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บริษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
รายงานของผูส้ อบบัญชีและงบการเงิน
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผู้ถอื หุ้นบริษทั อาดามัส อินคอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จการของบริ ษ ทั อาดามัส อิ น คอร์ ปอเรชั่น จํากัด
(มหาชน) และบริ ษ ัท ย่อ ย (“กลุ่ ม บริ ษ ทั ”) และของเฉพาะบริ ษ ัท อาดามัส อิ น คอร์ ป อเรชั่น จํากัด (มหาชน)
(“บริ ษ ัท ”) ซึ่ งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิ น รวมและงบแสดงฐานะการเงิ น เฉพาะกิ จ การ ณ วัน ที่ 31
ธัน วาคม พ.ศ. 2561 งบกําไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ รวมและงบกําไรขาดทุ น เบ็ด เสร็ จ เฉพาะกิ จ การ งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นเฉพาะกิ จการ และงบกระแส
เงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
และเฉพาะกิจการ รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ
ข้าพเจ้าเห็ นว่า งบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงิ น รวมและฐานะการเงิ น
เฉพาะกิจการของบริ ษทั อาดามัส อินคอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และของเฉพาะบริ ษทั อาดามัส
อินคอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ผลการดําเนิ นงานรวม และผลการดําเนิ นงาน
เฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่
ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิ บตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรั บผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค
ความรั บผิดชอบของผูส้ อบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการในรายงานของ
ข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริ ษทั ตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพที่กาํ หนดโดย
สภาวิชาชี พบัญชีในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้
ปฏิบตั ิตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่ งเป็ นไปตามข้อกําหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่ อว่าหลักฐานการ
สอบบัญชีที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
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ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5 เกี่ยวกับการจําหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั สิ ทธารมย์ ดีเวลลอป
เมนท์ จํากัด (บริ ษทั ย่อย) ทั้งนี้ขา้ พเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณี น้ ีแต่อย่างใด
เรื่องอืน่
ข้าพเจ้าขอให้ สั ง เกตหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น ข้อ 1.2.1 ปั จ จุ บ ัน บริ ษ ัท อยู่ร ะหว่ างดําเนิ น การเพื่ อ ให้ มี
คุ ณ สมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์รับหลักทรั พย์ใหม่ (Relisting) หากบริ ษทั ไม่ ได้ดาํ เนิ น การแก้ไขคุ ณสมบัติตาม
เกณฑ์ภายในระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์กาํ หนดบริ ษทั อาจถูกพิจารณาเรื่ องการไม่รับหลักทรัพย์ใหม่ และอาจสั่ง
เพิกถอนจากหลักทรัพย์จดทะเบียน ซึ่ งปัจจุบนั ตลาดหลักทรัพย์ได้สั่งห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั รวมถึง
การไม่รับหลักทรัพย์ที่บริ ษทั จดทะเบียนออกให้กบั บริ ษทั อื่น
เรื่องสํ าคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสําคัญในการตรวจสอบคือเรื่ องต่างๆ ที่มีนยั สําคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชี พของข้าพเจ้าใน
การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดปัจจุบนั ข้าพเจ้าได้นาํ เรื่ องเหล่านี้มาพิจารณา
ในบริ บทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของ
ข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสําหรับเรื่ องเหล่านี้ นอกจากเรื่ องที่กล่าวไว้ในวรรคความ
ไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานต่อเนื่อง ข้าพเจ้าได้กาํ หนดเรื่ องที่จะกล่าวต่อไปนี้เป็ นเรื่ อง
สําคัญในการตรวจสอบเพื่อสื่ อสารในรายงานของข้าพเจ้า
การซื้อธุรกิจ
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2.2 งบการเงินรวมได้จดั ทําขึ้นโดยใช้วิธีการซื้ อธุ รกิ จแบบ
ย้อนกลับ โดยบริ ษทั เป็ นบริ ษทั ใหญ่ตามกฎหมายแต่เป็ นผูถ้ ูกซื้ อทางบัญชี และมีกลุ่มบริ ษทั แอสเซท ไฟว์ โฮลดิ้ง
จํากัด เป็ นบริ ษทั ย่อยตามกฎหมายแต่เป็ นผูซ้ ้ื อทางบัญชี โดยบริ ษทั ได้ปรับปรุ งย้อนหลังงบการเงินรวมที่แสดงเป็ น
ข้อมูลเปรี ยบเทียบเพื่อให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องแล้ว ณ วันที่ซ้ื อกิจการ รวมถึงได้
รับรู ้และวัดมูลค่าสิ นทรัพย์ที่ระบุได้ ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมาด้วยมูลค่ายุติธรรม รวมถึงสิ่ งตอบแทนในการซื้อ
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เนื่ องจากเป็ นรายการที่มีสาระสําคัญต่องบการเงินโดยรวม การซื้ อธุ รกิจดังกล่าวเป็ นการซื้ อธุ รกิจแบบย้อนกลับ
และมี ความซับซ้อ นในเรื่ อ งข้อ กฎหมายที่ เกี่ ยวข้องและนโยบายการบัญ ชี ผูบ้ ริ ห ารต้องมี ความเข้าใจในเรื่ อ ง
ดังกล่าวและจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมากเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่ งกําหนดให้บริ ษทั ต้องทําการประเมินการวัดมูลค่า
ยุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่ระบุได้และหนี้สินที่ได้มารับมาดังกล่าว
การบัน ทึ ก บัญ ชี ต ามวิธี ซ้ื อ ธุ ร กิ จ แบบย้อ นกลับ มี ค วามซับ ซ้อ นทําให้ มี ความเสี่ ยงเมื่ อ รั บ รู ้ และวัด มู ล ค่ าของ
สิ นทรัพย์ที่ระบุได้และหนี้ สินที่ ได้รับมารวมถึ งส่ วนต่างจากการซื้ อ และการบันทึกบัญชี ตามวิธีซ้ื อธุ รกิ จแบบ
ย้อนกลับมีความซับซ้อน จึงพิจารณาเป็ นเรื่ องสําคัญในการตรวจสอบ
ปี 2561 กลุ่มบริ ษทั ได้เสร็ จสิ้ นการซื้ อธุรกิจ ซึ่ งส่ งผลให้กลุ่มบริ ษทั บันทึกบัญชีส่วนต่างจากการ ซื้ อธุรกิจที่สูงกว่า
มูลค่ายุติธรรม จํานวน 255.84 ล้านบาท บันทึ กเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุ นรวม สําหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31
ธันวาคม 2561
วิธีการตรวจสอบของข้ าพเจ้ ารวมถึง
• สอบทานข้อตกลงและเงื่อนไขที่สําคัญในสัญญาซื้ อขายธุ รกิ จ และรายงานการวิเคราะห์การซื้ อธุ รกิ จที่
จัดทําโดยกลุ่มบริ ษทั
• สอบถามฝ่ ายบริ หารถึงลักษณะและวัตถุประสงค์ในการเข้าทํารายการซื้อธุรกิจแบบย้อนกลับ ดังกล่าวเพื่อ
ประเมินว่าเป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ องการรวมธุรกิจ
• ตรวจสอบมูลค่าการซื้อธุรกิจซึ่งเป็ นการออกหุน้ สามัญของผูซ้ ้ือให้กบั ผูถ้ ูกซื้อกับเอกสารประกอบการซื้อ
เพื่อประเมินความเหมาะสม ในการระบุสินทรัพย์ที่ได้มา และหนี้สินที่รับมาของผูถ้ ูกซื้อ รวมถึงสิ่ งตอบ
แทนในการซื้อของผูซ้ ้ือ ซึ่งประเมินโดยกลุ่มบริ ษทั ซึ่งได้ใช้ราคาประเมินมูลค่าของผูป้ ระเมินราคาอิสระ
นํามาพิจารณาในการกําหนดสิ่ งตอบแทนในการซื้อ เพื่อให้มนั่ ใจว่ามูลค่าดังกล่าวสะท้อนมูลค่ายุติธรรม
ของสิ่ งตอบแทนที่โอน และการบันทึกบัญชีส่วนต่างจากการซื้อธุรกิจ มีการบันทึกบัญชีถูกต้อง
• ประเมินคุณสมบัติของผูเ้ ชี่ยวชาญ ซึ่งเป็ นผูป้ ระเมินมูลค่ายุติธรรม ประเมินความเหมาะสมสําหรับวิธีการ
และความสมเหตุสมผลที่ใช้ในการคํานวณเพื่อประเมินมูลค่า
• พิจารณาและประเมินความเหมาะสมของข้อสมมติต่างๆ ที่สาํ คัญที่ผบู ้ ริ หารใช้เพื่อวัดมูลค่าที่ใช้ในการ
ประเมินมูลค่าสิ่ งตอบแทนในการซื้อ
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ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่น ประกอบด้วยข้อมูลซึ่ งรวมอยูใ่ นรายงานประจําปี ของกลุ่มบริ ษทั
(แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้ อบบัญชีที่อยูใ่ นรายงานนั้น) ข้าพเจ้า
คาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจําปี ภายหลังวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีน้ ี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้
ความเชื่อมัน่ ต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่าน
และพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสําคัญกับงบการเงินหรื อกับความรู ้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของ
ข้าพเจ้า หรื อปรากฏว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปี ของกลุ่มบริ ษทั หากข้าพเจ้าสรุ ปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอัน
เป็นสาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแล เพื่อให้ผมู ้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแล
ดําเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริ ง
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้ าทีใ่ นการกํากับดูแลต่ องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดย
ถูกต้องตามที่ ควร ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นและรั บผิดชอบเกี่ ยวกับการควบคุ มภายในที่ ผูบ้ ริ หาร
พิจารณาว่าจําเป็ นเพื่อให้สามารถจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่
ขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่ม
บริ ษทั และบริ ษทั ในการดําเนินงานต่อเนื่อง เปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับการดําเนิ นงานต่อเนื่องตามความเหมาะสม และ
การใช้เกณฑ์การบัญชี สําหรับการดําเนิ นงานต่อเนื่ องเว้นแต่ผูบ้ ริ หารมีความตั้งใจที่จะเลิ กกลุ่มบริ ษทั หรื อหยุด
ดําเนินงานหรื อไม่สามารถดําเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที่ ในการกํากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่ องดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกลุ่ม
บริ ษทั
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-5ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามี วตั ถุ ประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงิ น รวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็นสาระสําคัญหรื อไม่ ไม่ว่าจะเกิด
จากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชีซ่ ึ งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยูด่ ว้ ย ความเชื่อมัน่
อย่างสมเหตุ ส มผลคื อ ความเชื่ อ มั่น ในระดับ สู งแต่ ไ ม่ ได้เป็ นการรั บ ประกัน ว่าการปฏิ บ ัติ งานตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญที่มีอยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลที่
ขัดต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสําคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้
ว่ารายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิ จของผูใ้ ช้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขา้ พเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยง
ผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง
• ระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิ จการไม่ว่าจะเกิ ดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิ บตั ิงานตาม
วิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชี ที่เพียงพอและ
เหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ ง
อันเป็ นสาระสําคัญ ซึ่ งเป็ นผลมาจากการทุจริ ตจะสู งกว่าความเสี่ ยงที่เกิ ดจากข้อผิดพลาด เนื่ องจากการ
ทุจริ ตอาจเกี่ยวกับการสมรู ้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การ
แสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบเพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิผลของการ
ควบคุมภายในของกลุ่มบริ ษทั
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผบู ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง
บัญชี และการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทําโดยผูบ้ ริ หาร
สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาํ หรับการดําเนิ นงานต่อเนื่ องของผูบ้ ริ หาร และ
จากหลักฐานการสอบบัญชี ที่ได้รับ สรุ ปว่ามีความไม่แน่ นอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ ยวกับเหตุการณ์ หรื อ
สถานการณ์ที่อาจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนยั สําคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ฯ
ในการดําเนิ นงานต่อเนื่ องหรื อไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้อง
กล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชี ของข้าพเจ้าโดยให้ขอ้ สังเกตถึงการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้องหรื อถ้าการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอความเห็นของข้าพเจ้า
จะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึ้นอยูก่ บั หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของ
ผูส้ อบบัญชี ของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริ ษทั
และบริ ษทั ต้องหยุดการดําเนินงานต่อเนื่อง
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-6• ประเมิ น การนําเสนอโครงสร้ างและเนื้ อหาของงบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จการโดยรวม
รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการแสดงรายการและเหตุการณ์ใน
รู ปแบบที่ทาํ ให้มีการนําเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรื อไม่
• ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ เกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่ม
หรื อกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริ ษทั เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการ
กําหนดแนวทางการควบคุมดูแล และการปฏิบตั ิงานตรวจสอบกลุ่มบริ ษทั ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบแต่
เพียงผูเ้ ดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลในเรื่ องต่าง ๆ ที่สําคัญ ซึ่ งรวมถึงขอบเขตและช่ วงเวลาของการ
ตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนยั สําคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ องที่มีนยั สําคัญใน
ระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คาํ รับรองแก่ผมู ้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับ
ความเป็ นอิ ส ระและได้สื่ อสารกับ ผูม้ ี ห น้าที่ ในการกํากับดู แลเกี่ ยวกับความสัมพัน ธ์ท้ งั หมดตลอดจนเรื่ องอื่ น
ซึ่ งข้าพเจ้าเชื่ อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่
ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้ องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
จากเรื่ อ งที่ สื่อสารกับผูม้ ี หน้าที่ ในการกํากับดู แล ข้าพเจ้าได้พิ จารณาเรื่ องต่าง ๆ ที่ มีนัยสําคัญมากที่ สุดในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปั จจุบนั และกําหนดเป็ นเรื่ องสําคัญในการตรวจสอบ
ข้าพเจ้าได้อ ธิ บ ายเรื่ อ งเหล่ านี้ ไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญ ชี เว้น แต่ ก ฎหมายหรื อ ข้อ บังคับ ไม่ ให้ เปิ ดเผยต่ อ
สาธารณะเกี่ ยวกับเรื่ องดังกล่ าว หรื อในสถานการณ์ ที่ ยากที่ จะเกิ ดขึ้ น ข้าพเจ้าพิ จารณาว่าไม่ ควรสื่ อสารเรื่ อ ง
ดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทําดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบ
ในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่ วนได้เสี ยสาธารณะจากการสื่ อสารดังกล่าว
บริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด

(นางสาวสมจินตนา พลหิ รัญรัตน์)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599
วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562
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บริษทั อาดามัส อินคอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

งบการเงินรวม

(หน่วย:บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

สิ นทรัพย์

หมายเหตุ

สินทรั พย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน

7
8
6
9

86,508,023
17,191,258
34,103,132
913,339,426
1,051,141,839

60,188,787
15,534,663
14,812,438
790,862,079
881,397,967

43,313,275
2,972,590
213,475,682
259,761,547

224,181
3,157,486
3,381,667

10
11
12
13
14

568,056,074
6,681,807
1,992,228
12,968,566
1,286,889
590,985,564
1,642,127,403

568,056,074
4,455,086
79,759
3,008,197
1,086,260
576,685,376
1,458,083,343

289,999,990
1,929,748
291,929,738
551,691,285

231,657,849
1,653,898
2,303,538
139,840
235,755,125
239,136,792

สินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ที่ดินรอการพัฒนา
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2561
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2560
(ปรับปรุ งใหม่)

บริษทั อาดามัส อินคอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

งบการเงินรวม
หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ

หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกําหนดชําระในหนึ่งปี
ส่ วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบุคคลอื่น
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
หนี้สินไม่ หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียน
สําหรับผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิ น
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 1,123,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
หุน้ สามัญ 780,163,587 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ทุนที่ออกและชําระแล้ว
หุน้ สามัญ 1,123,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
หุน้ สามัญ 370,163,587 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ส่ วนเกิน(ตํ่า) กว่ามูลค่าหุน้ สามัญ
ส่ วนปรับปรุ งทุนจากการซื้อธุรกิจแบบย้อนกลับ
ส่ วนต่างจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
ขาดทุนสะสม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้นบริษทั ใหญ่
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2561

2560
(ปรับปรุ งใหม่)

15
16
18
19
17
6

5,732,650
111,541,274
735,195
325,711
48,000,000
42,331,172
627,730
209,293,732

127,933,038
833,384
703,871
241,279,354
370,749,647

18
19
6

456,937
940,419,035
-

1,209,574
876,101,864
148,594,862

20

590,404
941,466,376
1,150,760,108

307,652
1,026,213,952
1,396,963,599

(หน่วย:บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

1,001,346
48,000,000
2,331,172
51,332,518

43,648
43,648
51,376,166

1,070,652
172,617,700
173,688,352

64,400,000
402,518
64,802,518
238,490,870

21
1,123,000,000

1,123,000,000
780,163,587

1,123,000,000
21.1
21.2

(187,893,837)
(175,109,838)
759,996,325
4,677,288
(283,859,121)
480,814,492
10,552,803
491,367,295
1,642,127,403

96

1,123,000,000
(62,229)
(2,638,758)
(2,700,987)
63,820,731
61,119,744
1,458,083,343

(187,893,837)
935,106,163
(434,791,044)
500,315,119
500,315,119
551,691,285

370,163,587
63,900,000
434,063,587
(433,417,665)
645,922
645,922
239,136,792

บริษทั อาดามัส อินคอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
รายได้
รายได้จากการขายอสังหาริ มทรัพย์
รายได้จากการบริ หารจัดการ
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ดอกเบี้ยรับ
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้ จ่าย
ต้นทุนขายอสังหาริ มทรัพย์
ต้นทุนในการจัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ขาดทุนจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ค่าใช้จ่ายในการรวมธุรกิจ
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้ จ่าย
กําไร(ขาดทุน) ก่อนค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
(ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้
กําไร(ขาดทุน) สํ าหรับปี

5

12
5
2.2

14

กําไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่ สํ าหรับปี
รายการที่จะไม่ ถกู จัดประเภทใหม่ ไว้ ในกําไรหรื อขาดทุน
ในภายหลัง:
ผลกําไร(ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์
พนักงานที่กาํ หนดไว้
กําไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่ สํ าหรับปี
กําไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2561

2560
(ปรับปรุ งใหม่)

(หน่วย:บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

198,304,808
2,089,846
600,872
200,995,526

246,945,791
801,499
1,378,771
249,126,061

300,000
17,342,151
13,101
264,720
17,919,972

1,500,000
114,686
420,000
2,034,686

143,389,884
36,677,209
29,316,076
5,061,371
255,840,869
26,886,733
497,172,142

205,831,166
16,075,665
34,943,150
11,153,387
268,003,368

14,749,798
4,115,233
18,865,031

14,944,660
138,347,151
847,008
154,138,819

(296,176,616)
6,469,074
(289,707,542)

(18,877,307)
383,185
(18,494,122)

(945,059)
(945,059)

(152,104,133)
(152,104,133)

(289,707,542)

(18,494,122)

(428,320)
(428,320)
(1,373,379)

94,215
94,215
(152,009,918)

97

บริษทั อาดามัส อินคอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
การแบ่ งปันกําไร(ขาดทุน)
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
การแบ่ งปันกําไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

กําไร(ขาดทุน) ต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน

2561

(281,220,363)
(8,487,179)
(289,707,542)

(2,638,758)
(15,855,364)
(18,494,122)

(945,059)
(945,059)

(152,104,133)
(152,104,133)

(281,220,363)
(8,487,179)
(289,707,542)

(2,638,758)
(15,855,364)
(18,494,122)

(1,373,379)
(1,373,379)

(152,009,918)
(152,009,918)

(7.860)

(0.526)

(0.002)

(0.411)

23

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2560
(ปรับปรุ งใหม่)

(หน่วย:บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

98

บริษทั อาดามัส อินคอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
(หน่วย:บาท)

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
กําไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
ส่ วนตํ่ากว่าทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ทุนหุ้นสามัญจัดตั้งบริ ษทั
กําไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
ต้นทุนการรวมธุรกิจแบบย้อนกลับ
2.2
ส่ วนปรับปรุ งทุนจากการซื้ อธุรกิจแบบย้อนกลับ
21.2
เพิ่มทุน
10
ส่ วนเกินกว่าทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ทุนที่ออก
และชําระแล้ว
501,250,000
258,746,325
363,003,675
1,123,000,000

ส่ วนเกิน(ตํ่า) กว่า
มูลค่าหุ ้นสามัญ

ส่ วนปรับปรุ ง
ทุนจากการ
ซื้ อธุรกิจ
แบบย้อนกลับ

(187,893,837)
(187,893,837)

(175,109,838)
(175,109,838)

99

งบการเงินรวม
ส่ วนต่างจาก
การรวมธุกิจ
ภายใต้การ
ควบคุมเดียวกัน
ขาดทุนสะสม

รวม
ส่ วนของ
ผูถ้ ือหุ ้นของ
บริ ษทั ใหญ่

ส่วนได้เสี ย
ที่ไม่มีอาํ นาจ
ควบคุม

รวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น

(62,229)
(62,229)

(2,638,758)
(2,638,758)

(2,638,758)
(62,229)
(2,700,987)

81,143,866
(15,855,364)
(1,467,771)
63,820,731

81,143,866
(18,494,122)
(1,530,000)
61,119,744

(62,229)
4,739,517
4,677,288

(2,638,758)
(281,220,363)
(283,859,121)

(2,700,987)
501,250,000
(281,220,363)
258,746,325
4,739,517
480,814,492

63,820,731
(8,487,179)
1,428,458
250,000,000
(296,209,207)
10,552,803

61,119,744
501,250,000
(289,707,542)
260,174,783
250,000,000
(291,469,690)
491,367,295

บริษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
(หน่วย:บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ทุนที่ออก
และชําระแล้ว

ส่ วนเกิน(ตํ่า) กว่า

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
กําไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

370,163,587
370,163,587

63,900,000
63,900,000

(281,407,747)
(152,009,918)
(433,417,665)

152,655,840
(152,009,918)
645,922

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
กําไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
เพิม่ ทุนหุน้ สามัญ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

370,163,587
752,836,413
1,123,000,000

63,900,000
(251,793,837)
(187,893,837)

(433,417,665)
(1,373,379)
(434,791,044)

645,922
(1,373,379)
501,042,576
500,315,119

หมายเหตุ

21

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

100

มูลค่าหุน้ สามัญ

ขาดทุนสะสม

รวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้

บริษทั อาดามัส อินคอร์ ปอเรชั่ น จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํ หรับปี
รายการปรั บกระทบกําไร(ขาดทุน)เป็ นเงิ นสดสุทธิ
ได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิ จกรรมดําเนิ นงาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายและขายอุปกรณ์
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
ขาดทุน(กําไร) จากการขายเงินลงทุน
ค่าใช้จ่ายในการรวมธุรกิจ
ประมาณการหนี้ สินผลประโยชน์พนักงาน
ตัดจําหน่ายภาษีเงินได้รอเรี ยกคืน
ดอกเบี้ยรับ

2561

(296,176,616)

(18,877,307)

(945,059)

(152,104,133)

1,839,941
211,342
5,061,371
255,840,869
239,104
(2,089,846)
26,886,732

1,174,882
(1,155)
168,584
(801,499)
11,153,387

643,726
574,780
(17,342,151)
28,910
(13,101)
4,115,233

814,711
138,347,151
248,983
(114,686)
847,008

(8,187,103)

(7,183,108)

(12,937,662)

(11,960,966)

2,939,090
(97,021,277)
(200,629)

(11,378,099)
(516,089,691)
(182,038,074)
(309,304)

202,563
139,841

(52,800)
-

(11,849,904)
(114,319,823)
53,748
(53,125,327)
(3,447,427)
(170,838,829)

108,383,569
(608,614,707)
10,806
(19,862,751)
(3,405,352)
(631,872,004)

345,743
(12,249,515)
13,101
(4,636,543)
(816,100)
(13,331)
(17,702,388)

(184,988)
(12,198,754)
114,685
(325,699)
(58,357)
(12,468,125)

5
2.2

ต้นทุนทางการเงิน
กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนิ นงานก่ อนการเปลี่ยนแปลง
ในสิ นทรั พย์ และหนี ส้ ิ นดําเนิ นงาน
สิ นทรั พย์ ดาํ เนิ นงานลดลง(เพิ่มขึน้ )
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น

ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
ที่ดินรอการพัฒนา
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี ส้ ิ นดําเนิ นงานเพิ่มขึน้ (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่น
เงิ นสดรั บ(จ่ าย) จากการดําเนิ นงาน
รับดอกเบี้ย

จ่ายต้นทุนทางการเงิน
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2560
(ปรับปรุ งใหม่)

(หน่วย:บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
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บริษทั อาดามัส อินคอร์ ปอเรชั่ น จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2561

2560
(ปรับปรุ งใหม่)

(หน่วย:บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

จ่ายเงินให้กยู้ มื แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
รับคืนให้กยู้ มื แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
เงินรับจากการขายเงินลงทุน
จ่ายซื้ อส่ วนปรับปรุ งอาคารเช่าและอุปกรณ์
จ่ายซื้ อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินรับจากการขายอุปกรณ์
เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน

(34,091,000)
15,591,000
48,772,331
(4,314,277)
(46,395)
99,947
26,011,606

(7,000,000)
(1,310,614)
8,000
(8,302,614)

49,000,000
809,182
49,809,182

(880,740)
(1,046,060)
11,333
(1,915,467)

5,732,650
75,826,090
(279,774,272)
225,096,452
(166,069,083)
(148,594,862)
(850,826)
250,000,000

(71,299)
(299,000,000)
159,132,031
890,065,127
(56,760,143)
34,000,000
(25,440,000)
(720,276)
-

182,700,000
(213,317,700)
48,000,000
1,000,000
(7,400,000)
-

(74,100,000)
120,500,000
(56,100,000)
-

(291,469,690)
501,250,000
171,146,459

(1,530,000)
699,675,440

10,982,300

(9,700,000)

26,319,236
60,188,787
86,508,023

59,500,822
687,965
60,188,787

43,089,094
224,181
43,313,275

(24,083,592)
24,307,773
224,181

5

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เงินสดจ่ายชําระคืนเงินกูย้ มื ระยะสั้นแก่สถาบันการเงิน
รับเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ชําระคืนเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รับเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบุคคลอื่น
รับเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ชําระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวแก่สถาบันการเงิน
รับเงินกูย้ มื ระยะยาวจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ชําระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
จ่ายชําระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
บริ ษทั ย่อยเพิ่มทุน
จ่ายซื้อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยภายใต้การควบคุมเดียวกันจาก
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
หุน้ สามัญเพิ่มทุนซื้อธุรกิจ
เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ ขึ้น (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันสิ้นปี
ข้ อมูลเพิม่ เติมประกอบงบกระแสเงินสด
รายการที่ไม่ ใช่ เงินสด
เงินกูย้ ืมระยะยาวที่เกิดจากการนําไปทําสัญญาใหม่

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

356,431,028
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บริษทั อาดามัส อินคอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
1.

ข้ อมูลทัว่ ไป

1.1 ข้ อมูลทัว่ ไปของบริษทั
บริ ษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) จัดตั้งขึ้นและมีที่อยูต่ ามที่ได้จดทะเบียนไว้เลขที่
35 ซอยสาทร 9 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุ งเทพมหานคร
บริ ษทั ได้จดทะเบียนเข้าเป็นบริ ษทั ในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2546 โดย
หลักทรัพย์ทาํ การซื้อขายในส่ วนของตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ ได้แก่ นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ ถือหุ ้นสัดส่ วนร้อยละ 41.68 และนายเกรี ยงไกร ศิระวณิ ชการ
ถือหุน้ สัดส่ วนร้อยละ 28.95
บริ ษทั ดําเนินธุรกิจหลัก คือ เป็ นบริ ษทั โฮลดิ้งคอมปานีเพื่อลงทุนในธุรกิจต่างๆ
1.2

มติทปี่ ระชุ มและการดําเนินงานทีส่ ํ าคัญ

1.2.1 ในปี 2557 บริ ษทั ได้จาํ หน่ายเงินลงทุนทั้งหมด และการที่บริ ษทั ได้เข้าซื้ อเงินลงทุนหุ น้ สามัญของบริ ษทั กีธา
พร็ อ พเพอร์ ต้ ี ส์ จํากัด (“บริ ษ ัท กี ธ า”) โดยที่ บ ริ ษ ทั ยังไม่ ได้ป ฏิ บ ัติ ให้ เป็ นไปตามข้อ กําหนดของตลาด
หลัก ทรั พ ย์ฯ มี ผ ลทํา ให้ บ ริ ษ ัท มี สิ น ทรั พ ย์เกื อ บทั้ง หมดในรู ป เงิ น สดหรื อ หลัก ทรั พ ย์ร ะยะสั้ น (Cash
Company)
ต่อมาในปี 2559 บริ ษทั ได้จาํ หน่ ายเงิ นลงทุนทั้งหมดของ บริ ษทั กี ธา เพื่อแก้ไขปั ญหาคุ ณสมบัติที่ยงั ไม่
ครบถ้ว นของบริ ษ ัท กี ธ า ตามเกณฑ์ ของตลาดหลัก ทรั พ ย์ฯ และบริ ษ ัท ได้เข้าซื้ อ หุ ้ น สามัญ ของบริ ษ ัท
สิ ทธารมย์ ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด
ในปี 2561 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้แจ้งว่าบริ ษทั ได้ดาํ เนินการแก้ไข Cash Company เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
อย่างไรก็ ต าม บริ ษ ัท อยู่ระหว่างดําเนิ น การเพื่ อ ให้ มี คุ ณ สมบัติ ค รบถ้ว นตามเกณฑ์ รั บ หลัก ทรั พ ย์ใหม่
(Relisting) และดําเนินการยืน่ คําขอรับหลักทรัพย์ใหม่ต่อไป หากบริ ษทั ไม่ได้ดาํ เนินการแก้ไขคุณสมบัติตาม
เกณฑ์ภายในระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด บริ ษทั อาจถูกพิจารณาเรื่ องการไม่รับหลักทรัพย์ใหม่และ
อาจสั่งเพิกถอนจากหลักทรัพย์จดทะเบียน ซึ่ งปั จจุบนั ตลาดหลักทรัพย์ได้ส่ังห้ามการซื้ อขายหลักทรัพย์ของ
บริ ษทั รวมถึงการไม่รับหลักทรัพย์ที่บริ ษทั จดทะเบียนออกให้กบั บริ ษทั อื่น
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1.2.2 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั มีมติให้ระงับโครงการอสังหาริ มทรัพย์ที่จะ
พัฒนาในอนาคต ที่จงั หวัดอุดรธานี ของบริ ษทั สิ ทธารมย์ (บริ ษทั ย่อย) เนื่องจากสถานการณ์ของโครงการที่
อยูร่ ะหว่างการพัฒนาเปลี่ยนไปจากที่บริ ษทั เคยคาดการณ์ไว้และการบริ หารจัดการโครงการที่ผ่านมาทําได้
ไม่เต็มที่
1.2.3 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 บริ ษทั ได้รับหนังสื อแจ้งความประสงค์ในการเข้าซื้ อหุ น้ ของบริ ษทั ผ่านการทําคํา
เสนอซื้ อหลักทรัพย์โดยสมัครใจในหุ ้นสามัญของบริ ษทั จํานวนร้อยละ 77.40 ของจํานวนหุ ้นสามัญที่ออก
และชําระแล้วของบริ ษทั (จํานวน 286,503,737 หุ ้น) ในราคาหุ ้นละ 0.07 บาท (ผูท้ าํ คําเสนอซื้ อถืออยูท่ ้ งั สิ้ น
83,659,850 หุ ้น จํานวนร้อยละ 22.60) ระยะเวลาการรับซื้ อของคําเสนอซื้ อดังกล่าวรวมทั้งสิ้ น 25 วันทําการ
หรื อตั้งแต่วนั ที่ 25 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 การทําคําเสนอซื้ อหลักทรัพย์ครั้งนี้ เป็ นการ
ทําคําเสนอซื้ อหลักทรัพย์ท้ งั หมดของบริ ษทั ทั้งนี้ ผทู ้ าํ คําเสนอซื้ อไม่มีแผนที่จะเพิกถอนหุ ้นของบริ ษทั ออก
จากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เมื่ อวันที่ 2 มี นาคม 2561 บริ ษทั
ได้รับรายงานผลการซื้ อหลักทรัพย์จาก นายเกรี ยงไกร ศิระวณิ ชการ ในฐานะผูท้ าํ คําเสนอซื้ อหลักทรั พย์
โดยได้รั บ ซื้ อ หลัก ทรั พ ย์ข องบริ ษ ทั จํา นวน 241,405,300 หุ ้น คิด เป็ นร้ อ ยละ 65.22 ของจํา นวนหุ ้ น
สามัญ ที่ อ อกและชําระแล้วของบริ ษ ทั ซึ่ งมี ผลทําให้น ายเกรี ยงไกร ศิ ร ะวณิ ชการ เป็ นผูถ้ ื อ หุ ้น รายใหญ่
สัดส่ วน ร้อยละ 87.82
1.2.4 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2561 ได้มีมติอนุมตั ิ ดังนี้
1) การลดทุ น จดทะเบี ยนจาก 780.16 ล้านบาท เป็ น 370.16 ล้านบาท โดยยกเลิ กหุ ้น สามัญ ที่ ยงั มิ ได้นํา
ออกจําหน่ายจํานวน 410 ล้านหุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท เป็ นเงิน 410 ล้านบาท
2) การซื้ อและรับโอนกิ จการทั้งหมดจากบริ ษทั แอทเซท ไฟว์ โฮลดิ้ ง จํากัด ในราคารวมทั้งสิ้ น 752.84
ล้านบาท โดยบริ ษทั จะชําระราคาซื้ อขายกิจการเป็นหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั จํานวนไม่เกิน 752.84
ล้านหุ ้น ในราคาเสนอขายที่ไม่ต่าํ กว่าราคาตลาด ณ วันที่เสนอขาย ซึ่ งราคาตลาดจะถูกกําหนดจากราคา
ประเมินโดยที่ปรึ กษาทางการเงินและไม่ต่าํ กว่าหุน้ ละ 1 บาท
3) การเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 370.16 ล้านบาท เป็ น 1,123 ล้านบาท โดยการออกหุ ้นสามัญจํานวน 752.84
ล้านหุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท เพื่อรองรับการขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจํากัด เพื่อเป็น
การชําระค่าตอบแทนในการรับโอนกิ จการทั้งหมดของบริ ษทั แอทเซท ไฟว์ โฮลดิ้ ง จํากัด แทนการ
ชําระด้วยเงินสด
4) การจําหน่ ายหุ ้นสามัญทั้งหมดของบริ ษทั สิ ทธารมย์ ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (บริ ษทั ย่อย) เป็นหุ ้นสามัญ
จํานวน 39,998 หุ น้ คิดเป็ นร้อยละ 100 ของจํานวนหุ น้ ที่จาํ หน่ายแล้วทั้งหมดของบริ ษทั ย่อย ให้กบั นาย
เกรี ยงไกร ศิระวณิ ชการ คิดเป็ นมูลค่า 129 ล้านบาท โดยเกณฑ์ที่ใช้ในการกําหนดมูลค่าสิ่ งตอบแทน
พิจารณาจากมูลค่าตามบัญชีปรับปรุ งด้วยมูลค่ายุติธรรมของบริ ษทั ย่อย ซึ่ งประเมินราคาโดยผูป้ ระเมิน
ราคาอิสระ โดยมีเงื่อนไขว่า ก่อนวันที่ 25 ธันวาคม 2561 หากมีบุคคลอื่นใดที่ประสงค์จะซื้ อหุ ้นสามัญ
ของบริ ษทั ดังกล่าว ด้วยราคาที่ดีกว่าหรื อเท่ากับที่นายเกรี ยงไกร ศิระวณิ ชการ เสนอ บริ ษทั จะขายหุ ้น
ให้กบั บุคคลดังกล่าว
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บริ ษทั ได้ดาํ เนินการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริ ษทั แอสเซท ไฟว์ โฮลดิ้ง จํากัด โดยออกหุ น้ สามัญ
ของบริ ษทั ให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นเดิมแทนการจ่ายด้วยเงินสด ทําให้สัดส่ วนการถือหุ ้นของนายเกรี ยงไกร ศิระวณิ ช
การ ลดลงจากร้อยละ 87.82 คงเหลืออร้อยละ 28.95 และทําให้นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ เป็ นผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่
แทน โดยถือหุ ้นสัดส่ วนร้อยละ 41.68 และจําหน่ายหุ ้นสามัญทั้งหมดของบริ ษทั สิ ทธารมย์ ดีเวลลอปเมนท์
จํากัด ให้แก่นายเกรี ยงไกร ศิระวณิ ชการ เสร็ จสิ้ นแล้ว
2.

เกณฑ์ การจัดทํางบการเงิน

2.1

เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงิน
งบการเงินนี้ได้จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547
และแสดงรายการตามประกาศกรมพัฒนาธุ รกิจการค้าโดยกระทรวงพาณิ ชย์ ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เรื่ อง
กํา หนดรายการย่ อ ที่ ต ้ อ งมี ใ นงบการเงิ น (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2559 และตามกฎระเบี ย บและประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
งบการเงินของบริ ษทั จัดทําขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของรายการในงบ
การเงิน ยกเว้นรายการที่เปิ ดเผยไว้ในนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวข้อง

2.2

เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงินรวม
งบการเงินรวมนี้ จดั ทําขึ้นสําหรับการซื้ อธุ รกิจแบบย้อนกลับ โดยมีบริ ษทั อาดามัส อินคอร์ ปอเรชัน่ จํากัด
(มหาชน) เป็นบริ ษทั ใหญ่ตามกฎหมายแต่เป็นผูถ้ ูกซื้ อในทางบัญชี และมีบริ ษทั แอสเซท ไฟว์ โฮลดิ้ง จํากัด
ซึ่ งเป็นบริ ษทั ย่อยตามกฎหมายแต่เป็นผูซ้ ้ื อทางบัญชี งบการเงินรวมสําหรับปี 2561 แสดงฐานะการเงินรวม
ของทั้งสองบริ ษทั รวมบริ ษทั ย่อยของแต่ละบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และแสดงผลการดําเนิ นงาน
รวมสําหรั บปี 2561 ของบริ ษทั แอสเซท ไฟว์ โฮลดิ้ ง จํากัด และบริ ษทั ย่อย ตั้งแต่วนั ที่ จดทะเบี ยนจดตั้ง
บริ ษทั วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ถึ งวันที่ 24 ธันวาคม 2561 และผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั อาดามัส อิ น
คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย ตั้งแต่วนั ที่ 22 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561
งบการเงินรวมสําหรับปี 2560 และผลการดําเนินงานในปี 2560 และผลการดําเนินงานตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม
2561 ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ของบริ ษทั แอสเซท ไฟว์ โฮลดิ้ง จํากัด และบริ ษทั ย่อย ได้จดั ทําขึ้นเสมือน
มีการจัดตั้งขึ้นตั้งแต่ตน้ ปี 2560 และบริ ษทั แอสเซท ไฟว์ โฮลดิ้ ง จํากัด ได้จดทะเบี ยนเลิกกิ จการกับกรม
พัฒนาธุรกิจการค้าแล้ว เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561
นอกจากนี้ ยังได้รวมบริ ษ ทั ใหญ่ ต ามกฎหมายและบริ ษ ทั ย่อ ยตามกฎหมายซึ่ งจัด ตั้งขึ้ น ในประเทศไทย
ดังต่อไปนี้
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ก) รายละเอียดของบริ ษทั ย่อยตามกฎหมายที่รวมอยูใ่ นงบการเงินรวมถือหลักเกณฑ์การรวมเฉพาะบริ ษทั
ย่อ ยที่ อ ยู่ภ ายใต้ก ารควบคุ ม ของบริ ษ ัท แอสเซท ไฟว์ โฮลดิ้ ง จํากัด ซึ่ งเป็ นผูซ้ ้ื อ บริ ษ ัท อาดามัส
อินคอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) แบบย้อนกลับ มีดงั นี้
บริ ษทั ย่อยที่ถือหุน้ โดยบริ ษทั แอสเซท ไฟว์ โฮลดิ้ง จํากัด มีดงั นี้
ชื่อกิจการ

ลักษณะธุรกิจ

บริษัทย่ อย
บริ ษทั แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพือ่ ขาย
บริ ษทั รชยาเรี ยลเอสเตท จํากัด
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพือ่ ขาย

ประเทศ
ที่จดั ตั้ง

ไทย
ไทย

บริ ษทั ย่อยที่ถือหุน้ โดยบริ ษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) มีดงั นี้
ชื่อกิจการ

ลักษณะธุรกิจ

บริษัทย่ อยทางตรง
บริ ษทั สิ ทธารมย์ ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพือ่ ขาย
บริ ษทั แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพือ่ ขาย
บริษัทย่ อยทางอ้ อม
บริ ษทั รชยาเรี ยลเอสเตท จํากัด
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพือ่ ขาย

ประเทศ
ที่จดั ตั้ง

สัดส่ วน
การถือหุน้
2561
2560
ร้ อยละ

ร้ อยละ

-

96.67
99.99

สัดส่ วน
การถือหุน้
2561
2560
ร้ อยละ

ร้ อยละ

ไทย
ไทย

96.67

99.99
-

ไทย

99.99

-

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ได้ขายเงินลงทุนในหุน้ สามัญทั้งหมดของบริ ษทั สิ ทธารมย์ ดีเวลลอป
เมนท์ จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยให้แก่ นายเกรี ยงไกร ศิระวณิ ชการ ทําให้สัดส่ วนการลงทุนเป็ นศูนย์
ดังนั้นบริ ษทั จึงไม่มีอาํ นาจควบคุมบริ ษทั ย่อยดังกล่าว ตั้งแต่วนั ที่บริ ษทั โอนหุน้ ให้แก่ผซู ้ ้ือ
ข) บริ ษทั นํางบการเงินของบริ ษทั ย่อย มาจัดทํางบการเงินรวมตั้งแต่วนั ที่บริ ษทั มีอาํ นาจควบคุมทั้งทางตรง
และทางอ้อมในการกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนิ นงานของบริ ษทั ย่อยจนถึ งวันที่ บริ ษทั
สิ้ นสุ ดการควบคุมบริ ษทั ย่อยนั้น
ค) งบการเงินรวมเป็ นการรวมรายการบัญชีของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย โดยได้ตดั รายการค้าและยอดคงเหลือ
ระหว่างกัน ตลอดจนกําไรขาดทุนที่ยงั ไม่เกิ ดขึ้นออกจากงบการเงินนี้ แล้ว นโยบายการบัญชี สําหรับ
บริ ษทั ย่อยได้เปลี่ยนแปลงเพื่อใช้นโยบายการบัญชี เช่นเดียวกันกับบริ ษทั ใหญ่ในการจัดทํางบการเงิน
รวม ข้อมูลเกี่ยวกับส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมได้แสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงฐานะ
การเงินรวม และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม
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ง) เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1/2561 มีมติอนุมตั ิให้ซ้ื อและรับโอนกิจการ
ทั้งหมด (Entire Business Transfer - EBT) จากบริ ษทั แอสเซท ไฟว์ โฮลดิ้ง จํากัด (A5H) และอนุมตั ิให้
บริ ษทั ทําการเพิ่มทุนจดทะเบี ยนเพื่อเสนอขายหุ ้นให้แก่ A5H ในจํานวนไม่เกิ น 752,836,413 หุ ้น ใน
ราคาไม่ต่าํ กว่าหุ ้นละ 1 บาท และบริ ษทั ได้ดาํ เนิ นการรวมกิ จการแล้วเสร็ จในวันที่ 22 ธันวาคม 2561
โดยบริ ษทั ได้ซ้ือและรับโอนกิจการทั้งหมด (ทรัพย์สิน หนี้สิน สิ ทธิ หน้าที่ และภาระผูกพัน) จากบริ ษทั
แอสเซท ไฟว์ โฮลดิ้ง จํากัด ภายหลังการรวมกิจการและโอนกิจการทั้งหมดแล้ว บริ ษทั แอสเซท ไฟว์
โฮลดิ้ง จํากัด ได้จดทะเบียนเลิกกิจการและได้ดาํ เนินการจดทะเบียนชําระบัญชีแล้วในวันที่ 28 ธันวาคม
2561 ทําให้ผูถ้ ือหุ ้นกลุ่มบริ ษทั แอสเซท ไฟว์ โฮลดิ้ง จํากัด เป็ นผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ซ่ ึ งถือหุ ้นของบริ ษทั
เกินกว่าร้อยละ 50 ของทุนที่ออกและเรี ยกชําระแล้ว และมีอาํ นาจควบคุมบริ ษทั จึงถือเป็ นการซื้ อธุ รกิจ
แบบย้อนกลับ (Reverse Takeover) ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที่ 3 (ปรั บปรุ ง 2560)
เรื่ องการรวมธุรกิจ
จ) เกณฑ์ในการรับรู ้รายการในงบการเงินรวม มีดงั นี้
- สิ นทรัพย์และหนี้ สินของบริ ษทั แอสเซท ไฟว์ โฮลดิ้ง จํากัด และบริ ษทั ย่อยก่อนการรวมธุ รกิจรับรู ้
และวัดมูลค่าด้วยมูลค่าตามบัญชี ณ วันก่อนการรวมธุรกิจ
- สิ นทรั พย์และหนี้ สินของบริ ษทั อาดามัส อิ นคอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) รั บรู ้ และวัดมูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรม
- กําไร(ขาดทุน) สะสมและยอดคงเหลือของส่ วนทุนอื่นของ บริ ษทั แอสเซท ไฟว์ โฮลดิ้ง จํากัด และ
บริ ษทั ย่อย รับรู ้และวัดมูลค่าด้วยมูลค่าตามบัญชี ณ วันก่อนการรวมธุรกิจ
- มูลค่าตราสารทุนที่ออกและรับรู ้รวมตราสารทุนของบริ ษทั แอสเซท ไฟว์ โฮลดิ้ง จํากัด และบริ ษทั
ย่อยที่มีอยูก่ ่อนการรวมธุรกิจเข้ากับมูลค่าต้นทุนการรวมของ บริ ษทั อาดามัส อินคอร์ ปอเรชัน่ จํากัด
(มหาชน)
- โครงสร้างของส่ วนทุนในงบการเงินรวม แสดงตามจํานวนหุ ้นสามัญของบริ ษทั ซึ่ งรวมถึงหุ น้ สามัญ
ที่ออกโดยบริ ษทั ในการรวมธุรกิจ
- กําไรสะสมและส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น ของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจการควบคุมในบริ ษทั แอสเซท ไฟว์
โฮลดิ้ง จํากัด และบริ ษทั ย่อย รับรู ้และวัดมูลค่าด้วยมูลค่าตามบัญชีตามสัดส่ วน
- งบการเงินรวมสําหรับการซื้ อธุรกิจแบบย้อนกลับ แสดงข้อมูลเปรี ยบเทียบกับ งบการเงินรวมปี 2560
ของบริ ษทั แอสเซท ไฟว์ โฮลดิ้ง จํากัด และบริ ษทั ย่อย
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ฉ) บริ ษทั ได้คาํ นวณกําไร (ขาดทุน) ต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐานในงบการเงินรวมสําหรับการซื้ อธุรกิจแบบย้อนกลับ
แต่ละปี ดังนี้
- กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานสําหรับงวดที่มีการซื้ อธุ รกิ จแบบย้อนกลับ คํานวณโดยการหาร
กําไร (ขาดทุน) สุ ทธิ สําหรับงวดด้วยจํานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักระหว่างงวดซึ่ งคํานวณ
โดย
1). จํานวนหุ ้นสามัญที่คงเหลือตั้งแต่ตน้ งวดถึงวันที่ซ้ื อ คํานวณจากจํานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วง
นํ้าหนักที่ออกโดยบริ ษทั ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ของบริ ษทั แอสเซท ไฟว์ โฮลดิ้ง จํากัด
2). จํานวนหุ ้นสามัญที่คงเหลือตั้งแต่วนั ที่ซ้ื อถึงวันสิ้ นงวด คํานวณจากจํานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ย
ถ่วงนํ้าหนักที่คงเหลือที่มีอยูจ่ ริ งของบริ ษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) ที่คงเหลือ
อยูใ่ นระหว่างงวด
- กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานที่ แสดงเปรี ยบเที ยบในงวดก่ อนวันที่ ซ้ื อ คํานวณโดยหารกําไร
(ขาดทุน) สําหรับงวดซึ่งเป็ นของ บริ ษทั แอสเซท ไฟว์ โฮลดิ้ง จํากัด และบริ ษทั ย่อย ด้วยจํานวนหุ น้
สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักที่ออกโดยบริ ษทั ให้แก่กลุ่มผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั แอสเซท ไฟว์ โฮลดิ้ง ที่
คงเหลืออยูใ่ นระหว่างงวดนั้น

108

ช) ต้นทุนในการรวมธุรกิจ
เนื่องจากบริ ษทั อาดามัส อินคอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แต่ไม่มีราคายุติธรรมของตราสารทุนที่มีหลักฐานสนับสนุนที่ชดั เจนเนื่องจากอยูร่ ะหว่างหยุดพักการซื้ อ
ขาย ดังนั้น จึ งใช้มูลค่ายุติธรรมของ บริ ษทั แอสเซท ไฟว์ โฮลดิ้ ง จํากัด (ผูซ้ ้ื อทางบัญ ชี ) ซึ่ งมี มูลค่า
ยุติ ธ รรมคํานวณโดยใช้ร าคาประเมิ น เฉลี่ ย ของที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น อิ ส ระ ตามรายงานลงวัน ที่ 14
พฤศจิกายน 2561 ก่อนการรวมธุ รกิจเป็ นฐานในการคํานวณต้นทุนการรวมธุ รกิ จแบบย้อนกลับ ส่ วน
ต่างของต้นทุนการรวมธุรกิจที่สูงกว่าส่ วนได้เสี ยของผูถ้ ูกซื้อทางบัญชีในมูลค่ายุติธรรมสุ ทธิ บันทึกเป็ น
ค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ แสดงรายการได้ดงั นี้
มูลค่ ายุติธรรมรวมของบริษัท แอสเซท ไฟว์ โฮลดิง้ จํากัด ณ วันซื้อกิจการ
ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2561
สิ นทรัพย์ และหนีส้ ิ นที่ระบุได้ ตามมูลค่ ายุติธรรมก่ อนวันซื้อกิจการ
ของบริษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
สิ นทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน
อสังหาริ มทรัพย์รอการพัฒนา
ส่ วนปรับปรุ งอาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน-สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบุคคลอื่น
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ส่ วนของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
มูลค่ ายุติธรรมสุ ทธิ
ค่าใช้จ่ายในการรวมธุรกิจ

(หน่วย: บาท)
258,746,325

3,642,920
68,796,488
5,444,922
119,720,000
8,230,793
1,929,751
22,605
(4,187,728)
(80,000,000)
(48,000,000)
(47,993,781)
(243,519)
(23,028,537)
(1,428,458)
2,905,456
255,840,869

ซ) งบการเงินรวมซึ่ งนํามาแสดงเปรี ยบเที ยบได้มาจากงบการเงินรวมของบริ ษทั แอสเซท ไฟว์ โฮลดิ้ ง
จํากัด และบริ ษทั ย่อยซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยตามกฎหมายแต่เป็ นบริ ษทั ใหญ่ในทางบัญชี ซึ่ งปรับปรุ งใหม่
แล้วเสมือนเป็ นการรวมมาตั้งแต่ตน้ ปี 2560
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2.3

เกณฑ์ การจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการ

2.3.1 งบการเงินเฉพาะกิจการจัดทําโดยรวมรายการสิ นทรัพย์ และหนี้ สินของบริ ษทั แอสเซท ไฟว์ โฮลดิ้ง จํากัด
ที่ได้มาจากการรับโอนกิจการด้วยมูลค่าตามบัญชี ณ วันรับโอน ดังนี้
(หน่วย : บาท)
4,336
213,475,682
289,999,990
(106,260)
(2,331,172)
501,042,576

ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
เงินให้กยู้ มื แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินกูย้ มื จากกรรมการ
มูลค่ าตามบัญชีสุทธิ

2.3.2 งบการเงินเฉพาะกิ จการ ซึ่ งนํามาแสดงเปรี ยบเที ยบได้มาจากงบการเงินของบริ ษทั อาดามัส อิ นคอร์ ปอเรชั่น
จํากัด (มหาชน)
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3

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่ มมีผลบังคับใช้ ในปี ปั จจุบัน
ในระหว่างปี บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตี ความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2560) จํานวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สาํ หรับงบการเงินที่มี
รอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดังกล่ าวได้รับการปรั บปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเที ยมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ งและอธิ บายให้ชดั เจนเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิน้ ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระสําคัญต่องบการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ ในอนาคต
ในระหว่างปี สภาวิชาชี พบัญชี ได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง รายได้จาก
สัญ ญาที่ ทาํ กับลูกค้า และมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น กลุ่ ม เครื่ องมื อทางการเงิ น ซึ่ งมี ผลบังคับใช้
สําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 และ 1 มกราคม 2563
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยไม่ ได้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นดังกล่ าวในการจัดทํางบ
การเงินก่อนวันที่มีผลบังคับใช้
1) มีผลบังคับใช้สาํ หรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2562
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที่ 15 เรื่ อง รายได้จากสัญ ญาที่ ทาํ กับ ลูกค้า กําหนดหลักการ
สําคัญเกี่ยวกับการรับรู ้รายได้ จากสัญญาที่ทาํ กับลูกค้า โดยกิจการจะรับรู ้รายได้ในจํานวนเงินที่สะท้อน
ถึ งสิ่ งตอบแทนที่ กิจการคาดว่าจะได้รับเมื่ อกิ จการส่ งมอบการควบคุมสิ นค้าหรื อบริ การให้กบั ลูกค้า
ตามที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กาํ หนด 5 ขั้นตอน และรวมถึงการใช้ดุลยพินิจที่สาํ คัญใน
การพิจารณาตามหลักการในแต่ละขั้นตอน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง รายได้จากสัญญาที่ทาํ กับลูกค้า ใช้แทนมาตรฐานการ
บัญชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการบัญชี ดังนี้
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2560)
สัญญาก่อสร้าง
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2560)
รายได้
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2560)
โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2560)
สัญญาสําหรับการก่อสร้างอสังหาริ มทรัพย์
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2560)
การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2560)
รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริ การโฆษณา
ปั จจุบนั ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ประเมินแล้วพบว่าไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคตที่กล่าวข้างต้น
2) มีผลบังคับใช้สาํ หรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2563
ในระหว่างปี สภาวิช าชี พ บัญ ชี ได้ป ระกาศใช้ม าตรฐานการรายงานทางการเงิ น กลุ่ ม เครื่ อ งมื อ ทาง
การเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จํานวน 5 ฉบับ ได้แก่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 9
เครื่ องมือทางการเงิน
ฉบับที่ 7
การเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 32
การแสดงรายการเครื่ องมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16
การป้ องกั น ความเสี่ ยงของเงิ น ลงทุ น สุ ท ธิ ใน
หน่วยงานต่างประเทศ
ฉบับที่ 19
การชําระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กําหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการ
วัดมูลค่าเครื่ องมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรื อราคาทุนตัดจําหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของ
ตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุ รกิจของกิจการ (Business Model)
หลักการเกี่ยวกับวิธีการคํานวณการด้อยค่าของเครื่ องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้าน
เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ ยง รวมถึงการแสดงรายการและ
การเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน และเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้มีผลบังคับใช้ จะ
ทําให้มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบตั ิทางการบัญชี บางฉบับที่มีผล
บังคับใช้อยูใ่ นปัจจุบนั ถูกยกเลิกไป
ปั จจุบนั ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยอยูร่ ะหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินมาตรฐาน
ในปี ที่เริ่ มนํามาตรฐานกลุ่มดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิ
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4.

นโยบายการบัญชี

4.1 การรับรู้ รายได้ และค่ าใช้ จ่าย
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยรับรู ้รายได้จากการขายบ้านพร้อมที่ดินและรายได้จากการขายหน่ วยในอาคารชุดพัก
อาศัยเมื่อได้มีการโอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนที่มีนยั สําคัญของความเป็ นเจ้าของให้กบั ผูซ้ ้ื อแล้วโดยรับรู ้
รายได้เมื่ อ งานก่ อ สร้ างเสร็ จ ตามสั ญ ญาและมี ก ารโอนกรรมสิ ท ธิ์ ให้ ผูซ้ ้ื อ หลังจากได้รั บ ชําระจากผูซ้ ้ื อ
ครบถ้วนแล้ว
ดอกเบี้ยรับถือเป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริ ง
รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายรับรู ้ตามเกณฑ์คงค้าง
ต้น ทุ น การขายบ้านพร้ อ มที่ ดิ น และหน่ วยในอาคารชุ ด พัก อาศัย ประกอบด้ว ยต้น ทุ น ที่ ดิ น ค่ าถมดิ น ค่ า
ออกแบบ ค่าสาธารณูปโภค ค่าก่อสร้าง ต้นทุนการกูย้ มื และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ในการคํานวณหาต้นทุนขายบ้านพร้อมที่ดินและหน่ วยในอาคารชุ ดพักอาศัย บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้ทาํ
การแบ่งสรรต้นทุนการพัฒนาทั้งหมดที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โดยคํานึ งถึงต้นทุนที่เกิดขึ้นจริ งด้วย) ตามเกณฑ์
พื้นที่ที่ขาย
4.2

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเที ยบเท่าเงินสด หมายถึ ง เงิ นสดและเงิ นฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่ มีสภาพ
คล่องสู ง ซึ่ งถึงกําหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีขอ้ จํากัดในการเบิก
ใช้

4.3 ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีห้ มุนเวียนอืน่
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นแสดงตามมูลค่าสุ ทธิท่ีจะได้รับหักค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญไว้เท่ากับจํานวนที่คาดว่าจะเรี ยกเก็บเงินจากลูกหนี้ ไม่ได้ ทั้งนี้
โดยประมาณจากประสบการณ์ในการเก็บหนี้ และการพิจารณาฐานะของลูกหนี้ในปั จจุบนั หนี้สูญที่เกิดขึ้นใน
ระหว่างปี ตัดเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อสามารถระบุได้
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4.4 ต้ นทุนโครงการพัฒนาอสั งหาริมทรัพย์
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ คือ โครงการที่ถืออสังหาริ มทรัพย์ไว้ดว้ ยความตั้งใจในการพัฒนา
เพื่อการขายในการดําเนิ นธุ รกิจปกติ อสังหาริ มทรัพย์ระหว่างการพัฒนา แสดงในราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่
จะได้รับโดยประมาณ (สุ ทธิ จากจํานวนที่เรี ยกเก็บ) แล้วแต่ราคาใดตํ่ากว่า มูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับคือราคาขาย
โดยประมาณหักด้วยต้นทุนที่เกิดขึ้นในการขาย
ต้นทุนของโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ประกอบด้วย ต้นทุนของแต่ละโครงการ รวมต้นทุนจากการ
ได้มา ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา ต้นทุนการกูย้ มื และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ต้นทุนการกูย้ มื ซึ่งกูม้ าโดยเฉพาะ
เพื่อใช้ในโครงการอสังหาริ มทรัพย์ระหว่างการพัฒนารวมเป็ นราคาทุนของสิ นทรัพย์จนกระทัง่ การพัฒนา
สําเร็ จ
4.5 ทีด่ นิ รอการพัฒนา
ที่ดินรอการพัฒนาแสดงมูลค่าตามราคาทุนสุ ทธิ จากสํารองเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่า ราคาทุน
ประกอบด้วยต้นทุนที่ดิน ค่าถมดิน ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโครงการ และต้นทุนการกูย้ มื ที่
เกิดขึ้นในระหว่างการพัฒนาในอดีต
4.6 อสั งหาริมทรัพย์ เพือ่ การลงทุน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ซึ่ งหมายถึง อสังหาริ มทรัพย์ที่ถือครองเพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าหรื อ
จากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าของสิ นทรัพย์หรื อทั้งสองอย่าง ซึ่ งแสดงไว้ในราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและ
ค่าเผือ่ การด้อยค่า (ถ้ามี)
ราคาทุนได้รวมต้นทุนประมาณการเบื้องต้นสําหรับการรื้ อถอน การขนย้ายและการบูรณะสถานที่ต้ งั ของ
สิ นทรั พย์ ซึ่ งเป็ นภาระผูกพันของกิ จการ และกิ จการจะทบทวนอายุการให้ประโยชน์มูลค่าคงเหลื อ และ
วิธีการคิดค่าเสื่ อมราคาอย่างน้อยที่ สุดทุ กสิ้ นรอบบัญ ชี ค่าเสื่ อมราคาของอสังหาริ มทรั พ ย์เพื่อการลงทุ น
คํานวณจากราคาทุ นโดยวิธีเส้นตรง ตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 20 - 40 ปี ค่าเสื่ อมราคาของ
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนรวมอยูใ่ นงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
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4.7

เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่ อยและบริ ษทั ร่วม
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมในงบการเงินเฉพาะกิจการบันทึกตามวิธีราคาทุน หักค่าเผื่อมูลค่าเงิน
ลงทุนลดลง ส่ วนการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมในงบการเงินรวมใช้วิธีส่วนได้เสี ย
เงินลงทุนในตราสารหนีแ้ ละตราสารทุนอื่ น
เงินฝากธนาคารประเภทประจํา ที่แสดงเป็นส่ วนหนึ่งของเงินลงทุนชัว่ คราว มีอายุครบกําหนดมากกว่า
3 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี
ตราสารทุนซึ่ งเป็ นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดซึ่ งถือไว้เพื่อค้าจัดประเภทเป็ นสิ นทรัพย์หมุนเวียน
และแสดงในมูลค่ายุติธรรม กําไรหรื อขาดทุนจากการตีราคาหลักทรัพย์ได้บนั ทึกในกําไรขาดทุน
เงิ น ลงทุ น ในตราสารทุ น ซึ่ งเป็ นหลัก ทรั พ ย์ในความต้องการของตลาดนอกเหนื อจากที่ ถือไว้เพื่ อค้า จัด
ประเภทเป็ นเงินลงทุนเผื่อขาย ภายหลังการรับรู ้มูลค่าในครั้งแรกเงินลงทุนเผื่อขายแสดงในมูลค่ายุติธรรม
และการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ใช่ผลขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกโดยตรงในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น ส่ วนผลขาดทุน
จากการด้อยค่ารั บรู ้ ในกําไรขาดทุ น เมื่ อมี การจําหน่ ายเงิ นลงทุนจะรั บรู ้ ผลกําไรหรื อขาดทุนสะสมที่ เคย
บันทึกในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ โดยตรงเข้ากําไรขาดทุน
เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่ งไม่ใช่หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดแสดงในราคาทุนหักขาดทุนจากการ
ด้อยค่า
มูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงินสําหรับหลักทรัพย์เพื่อค้าจะใช้ราคาเสนอซื้ อ ณ วันที่รายงาน ส่ วน
มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคํานวณจากมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ
การจําหน่ ายเงินลงทุน
เมื่อมีการจําหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจํานวนเงินสุ ทธิ ที่ได้รับและมูลค่าตามบัญชีและรวมถึงกําไรหรื อ
ขาดทุนจากการตีราคาหลักทรัพย์ที่เกี่ ยวข้องที่เคยบันทึกในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นจะถูกบันทึกในกําไรขาดทุน
หรื อในกรณี ที่จาํ หน่ายบางส่ วนของเงินลงทุนที่ถืออยู่ การคํานวณต้นทุนสําหรับเงินลงทุนที่จาํ หน่ายไปและ
เงินลงทุนที่ยงั ถืออยูใ่ ช้วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
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4.8 ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
ทิ่ดิน อาคารและอุปกรณ์ แสดงตามราคาทุน หักด้วยค่าเสื่ อมราคาสะสมและค่าเผือ่ การด้อยค่าสะสม (ถ้ามี)
ต้นทุนเริ่ มแรกจะรวมต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ ยวข้องกับการซื้ อสิ นทรัพย์น้ นั รวมถึงต้นทุนที่ประมาณใน
เบื้องต้นสําหรับการรื้ อ การขนย้าย และการบูรณะสถานที่ต้ งั ของสิ นทรัพย์ซ่ ึงเป็ นภาระผูกพันของกิจการเป็ น
ส่ วนหนึ่งของราคาทุนของสิ นทรัพย์
ค่าเสื่ อมราคาของส่ วนปรับปรุ งอาคารเช่าและอุปกรณ์คาํ นวณจากราคาทุนของสิ นทรัพย์โดยใช้วิธีเส้นตรง
ตามอายุการใช้งานโดยประมาณดังนี้
ส่ วนปรับปรุ งอาคารเช่า
สํานักงานขายและห้องตัวอย่าง
อุปกรณ์
เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้สาํ นักงาน
ยานพาหนะ

3- 5
2
5
3, 5
5

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี

ในกรณี ที่ราคาตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนซึ่ งคํานวณจากมูลค่าปัจจุบนั ของกระแสเงินสดที่คาด
ว่าจะเกิดในอนาคตจากการใช้สินทรัพย์อย่างต่อเนื่อง หรื อจํานวนที่จะได้รับจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์หกั ด้วย
ต้นทุนจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์น้ นั แล้วแต่จาํ นวนใดจะสู งกว่า ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าที่
คาดว่าจะได้รับคืน
เมื่อมีการขายหรื อเลิกใช้งานสิ นทรัพย์ กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั จะบันทึกตัดราคาทุนและค่าเสื่ อมราคาสะสมของ
สิ นทรั พย์น้ ันออกจากบัญชี และรั บรู ้ ผลกําไรหรื อขาดทุนจากการจําหน่ ายสิ นทรั พย์เหล่ านั้นในงบกําไร
ขาดทุน
4.9 สิ นทรัพย์ ไม่ มีตวั ตนอืน่
กลุ่ มบริ ษทั /บริ ษทั บันทึ กต้นทุ นเริ่ มแรกของสิ น ทรั พย์ไม่มีตวั ตนตามราคาทุ น ภายหลังการรั บรู ้ รายการ
เริ่ มแรก สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม
(ถ้ามี)
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จาํ กัดอย่างมีระบบตลอดอายุการ
ให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสิ นทรัพย์น้ นั และจะประเมินการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวเมื่อมีขอ้ บ่งชี้ว่า
สิ นทรัพย์น้ นั เกิดการด้อยค่า บริ ษทั จะทบทวนระยะเวลาการตัดจําหน่ายและวิธีการตัดจําหน่ายของสิ นทรัพย์
ไม่มีตวั ตนดังกล่าวทุกสิ้ นปี เป็ นอย่างน้อย ค่าตัดจําหน่ายรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในส่ วนของงบกําไรขาดทุน
ค่ าตัด จํา หน่ ายสิ น ทรั พ ย์ไ ม่ มี ต ัว ตนคํานวณจากราคาทุ น ของสิ น ทรั พ ย์โ ดยวิ ธี เส้ น ตรงตามอายุก ารให้
ประโยชน์โดยประมาณดังนี้
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โปรแกรมคอมพิวเตอร์

3, 5 ปี

กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั จะพิจารณาประเมินด้อยค่าของสิ นทรัพย์เมื่อมีขอ้ บ่งชี้ ว่ามูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์
อาจจะไม่ได้รับคืนหรื อเมื่อมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์เกินกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน (ราคาขายสุ ทธิ
หรื อมูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์น้ นั แล้วแต่ราคาใดจะสู งกว่า) โดยที่การประเมินจะพิจารณาสิ นทรัพย์แต่
ละรายการหรื อพิจารณาจากหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแล้วแต่กรณี
ในกรณี ที่มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์เกินกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ได้รับรู ้รายการ
ขาดทุนจากการด้อยค่าในกําไรขาดทุน กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั จะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า
ของสิ นทรัพย์ที่รับรู ้ในงวดก่อนๆ โดยบันทึกเป็ นรายได้อื่นเมื่อมีขอ้ บ่งชี้ ว่ารายการขาดทุนจากการด้อยค่า
ของสิ นทรัพย์หมดไปหรื อยังคงมีอยูแ่ ต่เป็ นไปในทางที่ลดลง
4.10 การรวมธุรกิจ
บริ ษทั บันทึกบัญชีสาํ หรับการรวมธุรกิจโดยถือปฏิบตั ิตามวิธีซ้ื อ บริ ษทั (ผูซ้ ้ื อ) วัดมูลค่าต้นทุนการซื้ อธุรกิจ
ด้วยผลรวมของสิ่ งตอบแทนที่โอนให้ซ่ ึงวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ือ และจํานวนของส่ วนของผูท้ ี่
ไม่มีอาํ นาจควบคุมในผูถ้ ูกซื้ อ ในการรวมธุ รกิจแต่ละครั้ง ผูซ้ ้ื อจะวัดมูลค่าส่ วนของผูท้ ี่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
(ถ้ามี) ในผูถ้ ูกซื้อด้วยมูลค่ายุติธรรมหรื อมูลค่าของสิ นทรัพย์สุทธิ ที่ระบุได้ของผูถ้ ูกซื้ อตามสัดส่ วนของหุ น้ ที่
ถือโดยผูท้ ี่ไม่มีอาํ นาจควบคุมนั้น
บริ ษทั บันทึกต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้ อธุ รกิจเป็ นค่าใช้จ่ายในงวดที่ตน้ ทุนดังกล่าวเกิ ดขึ้นและเมื่อได้รับ
บริ การ
บริ ษทั บันทึกมูลค่าเริ่ มแรกของค่าความนิ ยมในราคาทุน ซึ่ งเท่ากับต้นทุนการรวมธุ รกิจส่ วนที่สูงกว่ามูลค่า
ยุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิ ที่ได้มา หากมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิ ที่ได้มาสู งกว่าต้นทุนการรวมธุรกิจ
บริ ษทั จะรับรู ้ส่วนที่สูงกว่านี้เป็ นกําไรในส่ วนของกําไรขาดทุนทันที
บริ ษทั แสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าสะสมและจะทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยม
ทุกปี หรื อเมื่อใดก็ตามที่มีขอ้ บ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้น
เพื่อวัตถุประสงค์ในการทดสอบการด้อยค่า บริ ษทั จะปันส่ วนค่าความนิยมที่เกิดขึ้นจากการรวมกิจการให้กบั
หน่ วยสิ น ทรั พ ย์ที่ก่อให้เกิ ดเงิ นสด (หรื อกลุ่ มของหน่ วยสิ น ทรั พ ย์ที่ก่อให้เกิ ดเงิ น สด) ที่ คาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์เพิ่มขึ้นจากการรวมกิจการ และบริ ษทั จะทําการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของ
สิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ (หรื อกลุ่มของหน่วยของสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) หากมูลค่าที่
คาดว่าจะได้รับคืนของหน่ วยของสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิ ดเงินสดตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชี บริ ษทั จะรับรู ้ขาดทุน
จากการด้อยค่าในส่ วนของกําไรขาดทุน และบริ ษทั ไม่สามารถกลับบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าได้ในอนาคต
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4.11 การด้ อยค่ าของสิ นทรัพย์
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั จะพิจารณาประเมินการด้อยค่าของสิ นทรัพย์เมื่อมีขอ้ บ่งชี้ว่ามูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์
อาจจะไม่ได้รับคืนหรื อเมื่อมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์เกินกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน (ราคาขายสุ ทธิ
หรื อมูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์น้ นั แล้วแต่ราคาใดจะสู งกว่า) โดยที่การประเมินจะพิจารณาสิ นทรัพย์แต่
ละรายการหรื อพิจารณาจากหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแล้วแต่กรณี
ในกรณี ที่มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์เกินกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ได้รับรู ้รายการ
ขาดทุ นจากการด้อ ยค่าในกําไรขาดทุ น กลุ่ มบริ ษทั จะบันทึ กกลับรายการผลขาดทุ น จากการด้อยค่าของ
สิ นทรัพย์ที่รับรู ้ในงวดก่อนๆ โดยบันทึกเป็ นรายได้อื่นเมื่อมีขอ้ บ่งชี้ ว่ารายการขาดทุนจากการด้อยค่าของ
สิ นทรัพย์หมดไปหรื อยังคงมีอยูแ่ ต่เป็ นไปในทางที่ลดลง
4.12 ต้ นทุนการกู้ยมื
ต้นทุนการกูย้ มื ของเงินกูท้ ี่ใช้ในการได้มา การก่อสร้างหรื อการผลิต สิ นทรัพย์หรื อพัฒนาโครงการที่ตอ้ งใช้
ระยะเวลานานในการแปลงสภาพให้พร้ อมใช้หรื อขาย ได้ถูกนําไปรวมเป็ นราคาทุนของสิ นทรัพย์จนกว่า
สิ นทรัพย์น้ ันจะอยู่ในสภาพพร้ อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์หรื อเมื่อการก่อสร้ างเสร็ จสิ้ นหรื อหยุดชะงักลง
จนกว่าจะมีการดําเนิ นการพัฒนาต่อไป ส่ วนต้นทุนการกูย้ มื อื่นถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ ต้นทุน
การกูย้ มื ประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกูย้ มื นั้น
สําหรับเงินกูท้ ี่กมู้ าโดยมีวตั ถุประสงค์เฉพาะเพื่อพัฒนาโครงการ ดอกเบี้ยจ่ายดังกล่าวประกอบด้วยดอกเบี้ย
ที่จ่ายจริ งหักด้วยรายได้จากการนําเงินกูน้ ้ นั ไปลงทุนชัว่ คราว ส่ วนเงินที่กมู้ าเพื่อวัตถุประสงค์ทวั่ ไปดอกเบี้ย
จะคํานวณโดยการคูณรายจ่ายของโครงการนั้นด้วยอัตราการตั้งขึ้นเป็ นทุน อัตราการตั้งขึ้นเป็นทุนคืออัตรา
ถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของต้นทุนการกูย้ มื ในระหว่างปี ที่ไม่รวมต้นทุนการกูย้ มื ของเงินที่กมู้ าโดยเฉพาะ
4.13 การบัญชีสําหรับสั ญญาเช่ าระยะยาว
สัญญาเช่าสิ นทรัพย์ที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่ าถือ
เป็ นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่เช่า
หรื อมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ ของจํานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่า แล้วแต่มูลค่าใดจะตํ่ากว่า โดยจํานวนเงินที่
ต้องจ่ายจะปั นส่ วนระหว่างหนี้ สินและค่าใช้จ่ายทางการเงินเพื่อให้ได้อตั ราดอกเบี้ยคงที่ต่อหนี้สินคงค้างอยู่
โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะ
ยาว ส่ วนดอกเบี้ ยจ่ ายจะบันทึ กในกําไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่ า สิ นทรั พย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่ า
การเงินจะคิดค่าเสื่ อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสิ นทรัพย์ที่เช่า
สัญญาระยะยาวเพื่อเช่าสิ นทรัพย์โดยที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ตกอยูก่ บั
ผูใ้ ห้เช่าจะจัดเป็นสัญญาเช่าดําเนิ นงาน เงินที่ตอ้ งจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดําเนิ นงาน (สุ ทธิ จากสิ่ งตอบแทนจูง
ใจที่ได้รับจากผูใ้ ห้เช่า) จะบันทึกในกําไรขาดทุนโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่านั้น
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4.14 ประมาณการหนีส้ ิ น
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั จะบันทึกประมาณการหนี้สินเมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ของภาระผูกพันในปั จจุบนั
ตามกฎหมายหรื อจากการอนุมานอันเป็ นผลสื บเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาระผูกพันดังกล่าวคาดว่าจะ
ส่ งผลให้ ต ้อ งเกิ ด การไหลออกของทรั พ ยากรเพื่ อ จ่ ายชําระภาระผูก พัน และจํานวนที่ ต ้อ งจ่ ายสามารถ
ประมาณการได้อย่างน่าเชื่อถือ รายจ่ายที่จะได้รับคืนบันทึกเป็นสิ นทรัพย์แยกต่างหากก็ต่อเมื่อการได้รับคืน
คาดว่าจะได้รับอย่างแน่นอนเมื่อได้จ่ายชําระประมาณการหนี้สินไปแล้ว
4.15 ผลประโยชน์ ของพนักงาน
ผลประโยชน์ ระยะสั้นของพนักงาน
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั รับรู ้ เงินเดื อน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิ ด
รายการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั และพนักงานของกลุ่มบริ ษทั ได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซึ่ งประกอบด้วยเงิน
ที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่กลุ่มบริ ษทั จ่ายสมทบให้เป็ นรายเดือน สิ นทรัพย์ของกองทุนสํารองเลี้ยงชี พ
ได้แยกออกจากสิ นทรั พย์ของกลุ่ มบริ ษทั เงิ นที่ กลุ่ มบริ ษทั จ่ ายสมทบกองทุ นสํารองเลี้ ยงชี พบันทึ กเป็ น
ค่าใช้จ่ายในปี ที่เกิดรายการ
โครงการผลประโยชน์ หลังออกจากงาน
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั มีภาระสําหรับเงินชดเชยที่ตอ้ งจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน
ซึ่งกลุ่มบริ ษทั ถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็ นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสําหรับพนักงาน
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั คํานวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลด
แต่ ละหน่ วยที่ ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ ชี่ ยวชาญอิ ส ระ ได้ท าํ การประเมิ น
ภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ผลกําไรหรื อขาดทุ น จากการประมาณการตามหลักคณิ ต ศาสตร์ ประกัน ภัย (Actuarial gains and losses)
สําหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น และรับรู ้
ค่าใช้จ่ายของผลประโยชน์พนักงานในกําไรขาดทุน
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 สภานิติบญั ญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้มีมติผา่ นร่ างพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน
ฉบับใหม่ ซึ่ งได้กาํ หนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณี เลิกจ้าง สําหรับลูกจ้างที่ทาํ งานติดต่อกันครบ 20 ปี ขึ้น
ไปให้มีสิทธิ ได้รับค่าชดเชยไม่นอ้ ยกว่าอัตราสุ ดท้าย 400 วัน อย่างไรก็ตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน
ฉบับ ใหม่ ดังกล่ าวอยู่ร ะหว่างรอประกาศในราชกิ จ จานุ เบกษา ดัง นั้น บริ ษ ัท และบริ ษ ัท ย่อ ยจะบัน ทึ ก
ผลกระทบจากพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงานฉบับใหม่ เมื่อมีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย
119

4.16 รายการบัญชีทเี่ ป็ นเงินตราต่ างประเทศ
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั แปลงค่ารายการที่เป็ นเงินตราต่างประเทศที่เกิดขึ้นให้เป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน
ณ วันที่ที่เกิดรายการและแปลงค่าสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เป็นตัวเงินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ในงบ
แสดงฐานะการเงินให้เป็นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น กําไรและขาดทุนที่เกิดจากรับหรื อจ่าย
ชําระที่ เป็ นเงิ น ตราต่ างประเทศและที่ เกิ ดจากการแปลงค่าสิ นทรั พ ย์และหนี้ สิ นที่ เป็ นตัวเงิ นดังกล่ าวได้
บันทึกทันทีในกําไรขาดทุน
4.17 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั บันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบนั ตามจํานวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กบั หน่ วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดย
คํานวณจากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั บันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์
และหนี้สิน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อตั ราภาษี
ที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั รับรู ้ หนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ของผลแตกต่างชัว่ คราวที่ตอ้ งเสี ยภาษีทุกรายการ แต่
รับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาํ หรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั
ไม่ได้ใช้ในจํานวนเท่าที่มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ที่กลุ่มบริ ษทั จะมีกาํ ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้
ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษีและผลขาดทุนทางภาษีท่ียงั ไม่ได้ใช้น้ นั
กลุ่ มบริ ษทั /บริ ษทั จะทบทวนมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรั พย์ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี ทุกสิ้ นรอบระยะเวลา
รายงานและจะทําการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดงั กล่าว หากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ บริ ษทั จะไม่มีกาํ ไรทาง
ภาษีเพียงพอต่อการนําสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท้ งั หมดหรื อบางส่ วนมาใช้ประโยชน์
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั จะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุน้ หากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้อง
กับรายการที่ได้บนั ทึกโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุน้
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4.18 ข้ อมูลจําแนกตามส่ วนงาน
การนําเสนอข้อมูลส่ วนงานอ้างอิงจากข้อมูลภายในที่ได้รายงานต่อผูบ้ ริ หารที่มีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดในด้าน
การดําเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั เพื่อประเมินผลการดําเนิ นงานของส่ วนงานและเพื่อจัดสรรทรัพยากร
ให้ส่วนงานดังกล่าว
4.19 เครื่องมือทางการเงิน
สิ นทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงิน
ลงทุ น ชั่ว คราว ลู ก หนี้ การค้าและลู ก หนี้ อื่ น หนี้ สิ น ทางการเงิ น ที่ แ สดงอยู่ใ นงบแสดงฐานะการเงิ น
ประกอบด้วย เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น เงินกูย้ ืมระยะสั้นและเงินกูย้ มื ระยะยาว นโยบายการบัญชีเฉพาะ
สําหรับรายการแต่ละรายการได้เปิ ดเผยแยกไว้ในแต่ละหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
4.20 การวัดมูลค่ ายุตธิ รรม
นโยบายการบัญชี และการเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั หลายข้อกําหนดให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรมทั้งสิ นทรัพย์
และหนี้สินทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั กําหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม กรอบแนวคิดนี้รวมถึง
ผูป้ ระเมิ นมูลค่าซึ่ งมี ความรั บผิดชอบโดยรวมต่อการวัดมูลค่ายุติธรรมที่ มีนัยสําคัญ รวมถึ งการวัดมูลค่า
ยุติธรรมระดับ 3 และรายงานโดยตรงต่อผูบ้ ริ หารสู งสุ ดทางด้านการเงิน
ผูป้ ระเมิ นมูลค่ามี การทบทวนข้อมูลที่ ไม่สามารถสังเกตได้ และปรั บปรุ งการวัดมูลค่าที่ มีนัยสําคัญอย่าง
สมํ่าเสมอ หากมีการใช้ขอ้ มูลจากบุคคลที่สามเพื่อวัดมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหน้า หรื อการตั้งราคา
ผูป้ ระเมินได้ประเมินหลักฐานที่ได้มาจากบุคคลที่สามที่สนับสนุ นข้อสรุ ปเกี่ยวกับการวัดมูลค่ารวมถึงการ
จัดระดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมว่าเป็ นไปตามที่กาํ หนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินอย่างเหมาะสม
เมื่อวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สิน กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ได้ใช้ขอ้ มูลที่สามารถสังเกตได้ให้มาก
ที่สุดเท่าที่จะทําได้มูลค่ายุติธรรมเหล่านี้ถูกจัดประเภทในแต่ละลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที่ใช้ใน
การประเมินมูลค่า ดังนี้
•

ข้อมูลระดับ 1 เป็ นราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์หรื อ
หนี้สินอย่างเดียวกัน และกิจการสามารถเข้าถึงตลาดนั้น ณ วันที่วดั มูลค่า

•

ข้อมูลระดับ 2 เป็ นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้โดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรื อโดยอ้อม (เช่น ราคาที่สังเกตได้)
สําหรับสิ นทรัพย์น้ นั หรื อหนี้สินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยูใ่ นข้อมูลระดับ 1

•

ข้อมูลระดับ 3 เป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้สาํ หรับสิ นทรัพย์น้ นั หรื อหนี้สินนั้น
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หากข้อมูลที่นาํ มาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินถูกจัดประเภทลําดับชั้นที่แตกต่างกัน
ของมูลค่ายุติธรรมในภาพรวม การวัดมูลค่ายุติธรรมในภาพรวมจะถูกจัดประเภทในระดับเดียวกันกับลําดับ
ชั้นของมูลค่ายุติธรรมของข้อมูลที่อยูใ่ นระดับตํ่าสุ ดที่มีนยั สําคัญสําหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมในภาพรวม
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั รับรู ้การโอนระหว่างลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานที่การ
โอนเกิดขึ้น
4.21 บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั หมายถึง บุคคลหรื อกิจการที่มีอาํ นาจควบคุมบริ ษทั
หรื อถูกควบคุมโดยบริ ษทั ไม่ว่าจะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั
รวมถึงบริ ษทั ที่ทาํ หน้าที่ถือหุ ้น บริ ษทั ย่อย และ กิ จการที่เป็ นบริ ษทั ย่อยในเครื อเดี ยวกัน นอกจากนี้ บุคคล
หรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึง บริ ษทั ร่ วมและบุคคลซึ่งถือหุน้ ที่มีสิทธิ ออกเสี ยงไม่วา่ ทางตรงหรื อ
ทางอ้อมและมีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสําคัญกับบริ ษทั ผูบ้ ริ หารสําคัญ กรรมการหรื อ พนักงานของบริ ษทั
ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าว และกิจการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านั้น
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั แต่ละรายการ จะ
คํานึงถึงเนื้อหาของความสัมพันธ์มากกว่ารู ปแบบทางกฎหมาย
4.22 การประมาณการและการใช้ ดุลยพินิจ
ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจและการ
ประมาณการในเรื่ อ งที่ มี ความไม่ แน่ น อนเสมอ การใช้ดุลยพิ นิ จและการประมาณการดังกล่ าวนี้ ส่ งผล
กระทบต่ อ จํานวนเงิ น ที่ แสดงในงบการเงิ น และต่อข้อมู ลที่ แสดงในหมายเหตุ ประกอบงบการเงิ น ผลที่
เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างไปจากจํานวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สาํ คัญมีดงั นี้
ค่ าเผือ่ หนีส้ งสั ยจะสู ญของลูกหนี้
ในการประมาณค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญของลูกหนี้ ฝ่ ายบริ หารจําเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผล
ขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้ แต่ละราย โดยคํานึ 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 คและแบบจําลองการประเมินมูลค่า ซึ่ งตัวแปรที่ใช้
ในแบบจําลองได้มาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยูใ่ นตลาด โดยคํานึ งถึงความเสี่ ยงทางด้านเครดิต (ทั้ง
ของธนาคารฯ และคู่สัญญา) สภาพคล่อง ข้อมูลความสัมพันธ์ และการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของเครื่ องมือ
ทางการเงินในระยะยาว การเปลี่ ยนแปลงของสมมติฐานที่ เกี่ ยวข้องกับตัวแปรที่ ใช้ในการคํานวณ อาจมี
ผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมที่แสดงอยูใ่ นงบแสดงฐานะการเงิน และการเปิ ดเผยลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
ค่ าเผือ่ การด้ อยค่ าของเงินลงทุน
บริ ษทั พิจารณาค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย เมื่อพบว่ามูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าว
ได้ลดลงอย่างมี สาระสําคัญและเป็ นระยะเวลานานหรื อเมื่ อมี ขอ้ บ่งชี้ ของการด้อยค่า การที่ จะสรุ ปว่าเงิ น
ลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสําคัญหรื อเป็ นระยะเวลานานหรื อไม่น้ นั จําเป็ นต้องใช้ ดุลยพินิจของฝ่ าย
บริ หาร
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ และค่ าเสื่ อมราคา
ในการคํานวณค่ าเสื่ อ มราคาของอาคารและอุ ป กรณ์ ฝ่ ายบริ ห ารจําเป็ นต้อ งทําการประมาณอายุก ารให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์
และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจากนี้ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่ วงเวลาและ
บันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์น้ นั
ในการนี้ ฝ่ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่ ง
เกี่ยวเนื่องกับสิ นทรัพย์น้ นั
สิ นทรัพย์ ไม่ มีตวั ตน
ในการบัน ทึ ก และวัด มู ลค่ าของสิ น ทรั พ ย์ไม่ มี ต วั ตน ณ วัน ที่ ได้ม า ตลอดจนการทดสอบการด้อ ยค่ าใน
ภายหลัง ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสิ นทรัพย์ หรื อ
หน่ วยของสิ นทรั พ ย์ที่ก่อให้เกิ ดเงิ นสด รวมทั้งการเลื อกอัตราคิดลดที่ เหมาะสมในการคํานวณหามูลค่า
ปัจจุบนั ของกระแสเงินสดนั้นๆ
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สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั จะรับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สําหรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หักภาษีและ
ขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั จะมีกาํ ไรทางภาษีในอนาคต
เพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ ฝ่ายบริ หารจําเป็ นต้องประมาณ
การว่ากลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ควรรับรู ้จาํ นวนสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็ นจํานวนเท่าใด โดยพิจารณา
ถึงจํานวนกําไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ และผลประโยชน์ ระยะยาวอื่นของ
พนักงาน
หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและตามโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
ของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ซึ่ งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่างๆในการประมาณ
การนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวน
พนักงาน เป็ นต้น
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5

การจําหน่ ายบริษทั ย่ อย
ตามที่ กล่ าวไว้ในหมายเหตุ ขอ้ 1.2 เมื่ อวัน ที่ 18 ธัน วาคม 2561 ที่ ประชุ ม วิส ามัญ ผูถ้ ื อ หุ ้น ครั้ งที่ 1/2561
มีมติอนุ มตั ิให้จาํ หน่ ายเงินลงทุนในหุ ้นสามัญทั้งหมดของบริ ษทั สิ ทธารมย์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด ซึ่ งเป็ น
บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั เป็ นหุ น้ สามัญจํานวน 39,998 หุ น้ หรื อคิดเป็ นร้อยละ 99.99 ของจํานวนหุ น้ ที่จาํ หน่าย
แล้วทั้งหมดของบริ ษทั ย่อย ให้แก่ นายเกรี ยงไกร ศิระวณิ ชการ ในราคา 129 ล้านบาท โดยเกณฑ์ที่ใช้ในการ
กําหนดมู ล ค่ าสิ่ งตอบแทนพิ จ ารณาจากมู ล ค่ าตามบัญ ชี ป รั บ ปรุ งด้วยมู ล ค่ ายุติ ธ รรมของบริ ษ ทั ย่อ ย ซึ่ ง
ประเมินราคาโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระ
บริ ษทั ได้รับชําระเงินค่าหุน้ สามัญแล้วและวันที่ 27 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาขายหุน้ และดําเนินการ
โอนหุน้ ของบริ ษทั สิ ทธารมย์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด เสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว
งบการเงินของบริ ษทั สิ ทธารมย์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด มีขอ้ มูลที่เป็ นสาระสําคัญในงบการเงินรวม ณ วันที่
จําหน่าย มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม

สิ นทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน-สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนีส้ ิ น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ สุทธิของบริษัทย่ อย
ราคาจําหน่ายเงินลงทุน
กําไร(ขาดทุน)จากการจําหน่ ายเงินลงทุน

227,669
1,133,722
5,000,000
68,796,488
5,444,922
119,720,000
8,230,793
3
22,605
(3,292,642)
(47,993,781)
(199,871)
(23,028,537)
134,061,371
129,000,000
(5,061,371)

ราคาจําหน่ายเงินลงทุน
หัก: หักกลบหนี้กบั เงินกูย้ มื จากกรรมการ
หัก: เงินสดของบริ ษทั ย่อย ณ วันที่จาํ หน่าย
เงินสดรับ(จ่ าย) สุ ทธิจากการจําหน่ ายเงินลงทุน

129,000,000
(80,000,000)
(227,669)
48,772,331
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(หน่วย: บาท)
งบเฉพาะกิจการ
250,005,000
(138,347,151)
111,657,849
(129,000,000)
(17,342,151)

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
หัก: ค่าเผือ่ การด้อยค่า
สุ ทธิ
ราคาจําหน่ายเงินลงทุน
กําไรจากการจําหน่ ายเงินลงทุน
ราคาจําหน่ายเงินลงทุน
หัก: หักกลบหนี้กบั เงินกูย้ มื จากกรรมการ
เงินสดรับสุ ทธิจากการจําหน่ ายเงินลงทุน

6

129,000,000
(80,000,000)
49,000,000

รายการธุรกิจกับบุคคลและกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ลักษณะความสัมพันธ์และนโยบายในการกําหนดราคาระหว่างบริ ษทั บริ ษทั ย่อย และบุคคลที่เกี่ยวข้องกันมี
ดังนี้
รายชื่อบุคคลหรือกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั สิ ทธารมย์ ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด
บริ ษทั แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด
บริ ษทั รชยาเรี ยลเอสเตท จํากัด
บริ ษทั แคปปิ ตอล ลิ้งค์ เซ้าท์ สาทร จํากัด
บริ ษทั บ้านรื่ นฤดี จํากัด
บริ ษทั รื่ นฤดี ดีเวลล็อปเมนท์ จํากัด
Fortune Thailand Investment Fund
นายเกรี ยงไกร ศิระวณิ ชการ
นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์
นายจตุรงค์ ธนะปุระ
ผูบ้ ริ หารสําคัญ

ประเทศที่
จัดตั้ง/
สั ญชาติ
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
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ลักษณะความสั มพันธ์
บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ 100
(ถึงเดือนธันวาคม 2561)
บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ 96.67
บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ 99.99
กรรมการถือหุน้ ทางอ้อมและกรรมการร่ วมกัน
กลุ่มผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่เป็ นญาติสนิทกรรมการ
กลุ่มผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่เป็ นญาติสนิทกรรมการ
ผูถ้ ือหุน้ ในบริ ษทั (ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2561)
ผูถ้ ือหุน้ และกรรมการ
ผูถ้ ือหุน้ และกรรมการ
ผูถ้ ือหุน้ และกรรมการ
บุคคลที่มีอาํ นาจและความรับผิดชอบการวางแผนสัง่ การ
และควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ของกิจการไม่วา่ ทางตรงหรื อ
ทางอ้อม ทั้งนี้ รวมถึงกรรมการของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
(ไม่วา่ จะทําหน้าที่ในระดับบริ หารหรื อไม่)

รายการระหว่างบริ ษทั กับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560
มีดงั นี้
(หน่วย:บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

งบการเงินรวม
2561
2560
รายได้
รายได้ค่าบริ หารจัดการ

-

-

300,000

1,050,000

รายได้ค่าเช่าและค่าบริ การ

-

-

140,000

420,000

รายได้จากการจําหน่ายทรัพย์สิน

-

-

745,443

-

129,000,000

-

รายได้จากการขายเงินลงทุน
ในบริ ษทั ย่อย
ค่ าใช้ จ่าย
ค่าเช่าและค่าบริ การ

217,480

-

217,480

-

-

-

2,509,304

847,008

ดอกเบี้ยจ่าย

งบการเงินรวม
2561
2560
ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์ระยะยาว
รวม

2,271,000
48,108
2,319,108
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2,151,000
41,065
2,192,065

นโยบายการกําหนดราคา

ราคาที่ตกลงร่ วมกัน เดือนละ
150,000 บาท
ราคาที่ตกลงร่ วมกัน เดือนละ
35,000 บาท
ราคาที่ตกลงร่ วมกัน (เท่ากับ
ราคาตามบัญชี)
ราคาตามบัญชีปรับปรุ งด้วย
ราคาผูป้ ระเมินราคาอิสระ
ราคาที่ตกลงร่ วมกัน เดือนละ
27,185 บาท
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2, 10

(หน่วย:บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
3,240,620
28,910
3,269,530

5,288,020
87,799
5,375,819

ยอดคงเหลือของรายการระหว่างบริ ษทั กับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ
2560 มีดงั นี้
(หน่วย:บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
2561
2560
ลูกหนีห้ มุนเวียนอืน่
ดอกเบีย้ ค้ างรับ
2,036,097
790,694
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
2,036,097
790,694
เงินให้ ก้ ยู มื ระยะสั้น
บริ ษทั แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอป
เม้นท์ จํากัด
- 144,407,920
บริ ษทั รชยาเรี ยลเอสเตท จํากัด
69,067,762
34,103,132
14,812,438
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
34,103,132
14,812,438 213,475,682
เจ้ าหนีห้ มุนเวียนอืน่
ดอกเบีย้ ค้ างจ่ าย
บริ ษทั สิ ทธารมย์
521,310
ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด
521,310
เงินกู้ยมื ระยะสั้ น
Fortune Thailand Investment Fund
- 172,617,700
บริ ษทั สิ ทธารมย์
ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด
บริ ษทั รื่ นฤดี ดีเวลล็อปเมนท์ จํากัด
40,000,000
48,000,000
2,331,172 193,279,354
2,331,172
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
42,331,172 241,279,354
2,331,172 172,617,700
เงินกู้ยมื ระยะยาว
บริ ษทั สิ ทธารมย์
ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด
64,400,000
บริ ษทั บ้านรื่ นฤดี จํากัด
3,000,000
- 145,594,862
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
- 148,594,862
64,400,000
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ในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 รายการเคลื่อนไหวเงินให้กยู้ มื และเงินกูย้ มื มีดงั ต่อไปนี้
(หน่วย:บาท)
งบการเงิน
งบการเงินรวม
เฉพาะกิจการ
เงินให้ ก้ ยู มื ระยะสั้ น
บริษทั แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
144,407,920
รับโอนสิ ทธิจากการรวมธุรกิจ
144,407,920
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
บริษทั รชยาเรียลเอสเตท จํากัด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
รับโอนสิ ทธิจากการรวมธุรกิจ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

-

69,067,762
69,067,762

บุคคลทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
รับคืนเงินกู้
จ่ายเงินให้กยู้ มื
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

14,812,438
(15,591,000)
34,881,694
34,103,132

-

เงินกู้ยมื ระยะสั้ น
Fortune Thailand Investment Fund
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
รับเงินกู้
ชําระคืนเงินกู้
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

-

172,617,700
(172,617,000)
-

บริษทั สิ ทธารมย์ ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
รับเงินกู้
ชําระคืนเงินกู้
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

-

81,000,000
(81,000,000)
-
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งบการเงินรวม

บริษทั รื่นฤดี ดีเวลล็อปเมนท์ จํากัด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
รับเงินกู้
ชําระคืนเงินกู้
รับโอนสิ ทธิจากการรวมธุรกิจ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย:บาท)
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

48,000,000
(8,000,000)
40,000,000

-

บุคคลทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
รับเงินกู้
ชําระคืนเงินกู้
รับโอนสิ ทธิจากการรวมธุรกิจ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

193,279,353
177,526,091
(368,474,272)
2,331,172
2,331,172

101,700,000
(101,700,000)
2,331,172
2,331,172

เงินกู้ยมื ระยะยาว
บริษทั สิ ทธารมย์ ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
รับเงินกู้

-

64,400,000
1,000,000

ชําระคืนเงินกู้
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

-

(65,400,000)
-

บริษทั บ้ านรื่นฤดี จํากัด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
รับเงินกู้
ชําระคืนเงินกู้
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

3,000,000
(3,000,000)
-

-

บุคคลทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ชําระคืนเงินกู้
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

145,594,862
(145,594,862)
-

-
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เงินให้ ก้ ยู มื ระยะสั้ นแก่ บุคคลและกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั มีเงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อยทั้ง 2 แห่ ง เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
ในการดําเนิ นงานโดยไม่มีหลักทรัพย์ค้ าํ ประกัน และไม่คิดดอกเบี้ยระหว่างกัน กําหนดชําระคืนเงินต้นเมื่อ
ทวงถาม
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2561 และ 2560 บริ ษ ทั รชยาเรี ยลเอสเตท จํากัด มี เงิ น ให้กู้ยืม ระยะสั้น แก่ บุ คคลที่
เกี่ยวข้องกัน โดยไม่มีหลักทรัพย์ค้ าํ ประกัน และคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 8 ต่อปี กําหนดชําระคืนเงินต้น
เมื่อทวงถาม และครบกําหนดจ่ายดอกเบี้ยทุกสิ้ นปี
เงินกู้ยมื ระยะสั้ นจากบุคคลและกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
Fortune Thailand Investment Fund
เมื่อวันที่ 1 มิ ถุนายน 2559 บริ ษทั ได้ทาํ สัญญากู้ยืมกับ Fortune Thailand Investment Fund เป็ นวงเงินบาท
เที ย บเท่ า ไม่ เกิ น 10 ล้า นเหรี ย ญสหรั ฐ (รั บ เงิ น กู้แ ล้ว จํา นวน 7 ล้า นเหรี ย ญสหรั ฐ ) โดยกํา หนดอัต รา
แลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่เบิกรับเงินกู้ ไม่มีหลักประกัน ไม่มีการคิดดอกเบี้ย กําหนดจ่ายคืนเงิน
ต้นทั้งจํานวนภายใน 6 เดือนนับตั้งแต่วนั ที่เบิกเงินกู้ บริ ษทั กูย้ มื เงินข้างต้นเพื่อนําไปชําระค่าซื้ อเงินลงทุนใน
หุน้ สามัญบริ ษทั สิ ทธารมย์ ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 บริ ษทั และเจ้าหนี้ ได้ตกลงกันขยายระยะเวลาการชําระคืนเงินกูใ้ หม่เป็ นชําระ
ภายในวัน ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2560 ต่ อ มาเมื่ อ วัน ที่ 16 พฤษภาคม 2560 บริ ษ ทั และเจ้าหนี้ ได้ต กลงกัน ขยาย
ระยะเวลาการชําระคืนเงินกูใ้ หม่เป็ นชําระภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 แต่ตอ้ งจ่ ายชําระเงินกูจ้ าํ นวน 1
ล้านเหรี ยญสหรัฐ ซึ่งบริ ษทั ได้จ่ายชําระแล้วเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 บริ ษทั และเจ้าหนี้ได้ตกลงกันขยายระยะเวลาการชําระคืนเงินกูใ้ หม่เป็นชําระ
ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2561
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 บริ ษทั ได้ชาํ ระคืนเงินกูย้ มื ทั้งหมดแล้ว จํานวน 172.62 ล้านบาท
บริษทั สิทธารมย์ ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด
ในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ได้ทาํ สัญญากูย้ มื เงินกับบริ ษทั สิ ทธารมย์ ดีเวลลอปเมนท์
จํากัด วงเงินรวม 81 ล้านบาท รับเงินกูแ้ ล้วทั้งจํานวน และไม่มีหลักประกัน คืนเงินต้นตามที่กาํ หนดแต่ละ
สัญญา อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 10 ต่อปี กําหนดชําระดอกเบี้ยทุกเดือน
เมื่อวันที่ 10 สิ งหาคม 2561 บริ ษทั และบริ ษทั สิ ทธารมย์ ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด ได้ทาํ บันทึกข้อตกลงสําหรับ
การชําระหนี้โดยการลดทุน (จํานวนหุ น้ ) ของบริ ษทั สิ ทธารมย์ ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด จํานวน 120 ล้านบาท
เพื่อเป็ นการชําระหนี้ เงินกูย้ ืมระหว่างกันโดยบริ ษทั ทําการหักกลบบัญชี เงินกูย้ ืมระยะสั้นทั้งหมดรวม 62
ล้านบาท กับเงินกูย้ มื ระยะยาวทั้งหมดรวม 58 ล้านบาท
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บริษทั รื่นฤดี ดีเวลล็อปเมนท์ จํากัด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั รื่ นฤดี ดีเวลล็อปเมนท์ จํากัด ได้ออกตัว๋ สัญญาใช้เงิน จํานวน 48 ล้านบาท
โดยไม่มีหลักประกันและไม่มีอตั ราดอกเบี้ย ครบกําหนดชําระเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และเมื่อวันที่
1 มกราคม 2562 บริ ษทั ต่อตัว๋ สัญญาใช้เงินจํานวน 40 ล้านบาทครบกําหนดชําระเงินต้นและดอกเบี้ย วันที่
30 มิถุนายน 2562
บุคคลทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั มีเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ ยวข้อง เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนใน
การดําเนินงานโดยไม่มีหลักทรัพย์ค้ าํ ประกัน และไม่คิดดอกเบี้ยระหว่างกัน
เงินกู้ยมื ระยะยาวจากกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริษทั สิทธารมย์ ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด
บริ ษทั ได้ทาํ สัญญากูย้ มื เงินกับบริ ษทั สิ ทธารมย์ ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด อายุสัญญา 2 ปี โดยไม่มีหลักประกัน
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปี กําหนดชําระดอกเบี้ยปี ละครั้ง
เมื่อวันที่ 10 สิ งหาคม 2561 บริ ษทั จ่ายชําระหนี้ โดยการหักกลบกับเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยจํานวน 58 ล้าน
บาทจากการลดทุนตามที่กล่าวไว้ขา้ งต้นที่เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษทั บ้ านรื่นฤดี จํากัด
เมื่ อวันที่ 25 มี นาคม 2560 บริ ษทั ได้ทาํ สัญญากู้ยืมเงิ นกับบริ ษทั บ้านรื่ นฤดี จํากัด โดยไม่มีหลักประกัน
อัตราดอกเบี้ยร้ อยละ 8 ต่อปี ครบกําหนดชําระ 24 มีนาคม 2561ในระหว่างปี 2561 บริ ษทั มีการจ่ายชําระ
แล้วทั้งจํานวน
บุคคลทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2561 กลุ่ ม บริ ษ ัท มี เงิ น กู้ยืม ระยะยาวจากบุ ค คลที่ เกี่ ย วข้อ งกัน เพื่ อ ใช้เป็ นเงิ น ทุ น
หมุนเวียนในการดําเนิ นงานโดยไม่มีหลักทรัพย์ค้ าํ ประกัน และไม่คิดดอกเบี้ยระหว่างกันและกําหนดชําระ
คืนเมื่อทวงถาม ซึ่งมิได้ทาํ เป็ นสัญญาเงินกูย้ มื แต่อย่างใด
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7.

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
งบการเงินรวม
2561
2560
เงินสด
เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน
เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์
รวม

156,287
26,384,847
59,966,889
86,508,023

149,352
49,272,902
10,766,533
60,188,787

(หน่วย:บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
20,000
30,000
43,263,275
43,313,275

20,000
29,810
174,371
224,181

เงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีอตั ราดอกเบี้ยร้ อยละ 0.10- 0.75 ต่อปี (ปี 2560 ร้ อยละ 0.25 0.50 ต่อปี )
8.

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีห้ มุนเวียนอืน่
งบการเงินรวม
2561
2560
ลูกหนีก้ ารค้ า
ลูกหนี้การค้า
รวม
ลูกหนีห้ มุนเวียนอืน่
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
เงินมัดจําจ่ายล่วงหน้า
ดอกเบี้ยค้างรับ – บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้กรมสรรพากร
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
อื่นๆ
รวม
รวมลูกหนีก้ ารค้ าและ
ลูกหนีห้ มุนเวียนอืน่

(หน่วย:บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

700,760
700,760

310,850
310,850

-

-

3,510,507
6,392,289
2,036,097
3,793,575
758,030
16,490,498

3,941,048
6,830,230
790,694
3,661,841
15,223,813

55,376
2,715,189
80,649
121,376
2,972,590

101,329
2,871,839
67,318
117,000
3,157,486

17,191,258

15,534,663

2,972,590

3,157,486
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9.

ต้ นทุนโครงการพัฒนาอสั งหาริมทรัพย์

(หน่วย:บาท)
งบการเงินรวม
2561
2560

โครงการระหว่ างพัฒนา
ที่ดิน
ค่าก่อสร้างและออกแบบ
ค่าใช้จ่ายอื่นในโครงการ
ดอกเบี้ยจ่าย
รวม
โครงการทีพ่ ฒ
ั นาแล้ วเสร็จ
ห้องชุดพักอาศัย
บ้านพักอาศัย
รวม
รวมทั้งสิ้น

544,091,757
213,231,290
8,764,835
35,495,046
801,582,928

561,849,952
51,570,545
3,838,583
13,314,929
630,574,009

111,756,498
111,756,498
913,339,426

155,572,069
4,716,000
160,288,069
790,862,078

บริ ษทั ย่อยได้รวมต้นทุนการกูย้ มื เข้าเป็ นต้นทุนของที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง ในระหว่างปี 2561 จํานวน
22.18 ล้านบาท (ปี 2560 จํานวน 13.32 ล้านบาท)
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2561 และ 2560 บริ ษ ทั ย่อยได้นําที่ ดิน พร้ อมสิ่ งปลู กสร้ างที่ มีอยู่บ นที่ ดิน ทั้งหมด ไปจด
จํานองคํ้าประกันวงเงินสิ นเชื่อกับสถาบันการเงินตามหมายเหตุขอ้ 15, 19 และ 26
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10.

เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย
ประเภทกิจการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
บริ ษทั สิ ทธารมย์ ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขาย
บริ ษทั แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขาย
จํากัด

ทุนชําระแล้ว
2561
2560

เงินลงทุนสัดส่ วน
2561
2560

(ล้ านบาท) (ล้ านบาท) (ร้ อยละ)
160

-

100.00

300

50

96.67

96.67

บริ ษทั ไม่มีเงินปันผลรับจากบริ ษทั ย่อยในระหว่างปี
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2561

การด้อยค่า
2560

2561

2560

(ร้ อยละ)

40

รวม

วิธีราคาทุน

(หน่วย:บาท)
ราคาทุนสุ ทธิ
2561
2560

-

370,005,000

-

138,347,151

289,999,990
289,999,990 370,005,000

-

138,347,151

-

231,657,849

289,999,990
289,999,990 231,657,849

บริษทั สิทธารมย์ ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ที่ประชุ มวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ย่อย มีมติอนุ มตั ิให้ลดทุนจดทะเบียนของ
บริ ษทั ย่อย จาก 160 ล้านบาท เป็ น 40 ล้านบาท โดยตัดหุ ้นสามัญที่ชาํ ระแล้วจํานวน 120,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ
1,000 บาท เป็ นจํานวนเงิน 120 ล้านบาท และบริ ษทั ย่อยได้ดาํ เนิ นการจดทะเบียนลดทุนดังกล่าวกับกระทรวง
พาณิ ชย์แล้วเมื่อวันที่ 3 สิ งหาคม 2561
บริ ษทั ย่อยได้ทาํ รายการจากการลดทุนดังกล่าวโดยการหักกลบกับรายการเงินกูย้ ืมจากบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั
ตามที่กล่าวไว้ ตามหมายเหตุขอ้ 6
เมื่ อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ที่ ประชุ มวิสามัญ ผูถ้ ื อหุ ้นครั้ งที่ 1/2561 ของบริ ษทั ได้มีมติ ให้จาํ หน่ ายหุ ้นสามัญ
ทั้งหมดของบริ ษทั สิ ทธารมย์ ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด ตามที่กล่าวในหมายเหตุขอ้ 1.2.5 และ 5
บริษทั แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 ที่ประชุ มวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 16/2560 ของบริ ษทั ย่อยมีมติพิเศษให้บริ ษทั ย่อย
เพิ่มทุนจดทะเบี ยน จาก 50,000,000 บาท เป็ น 300,000,000 บาท โดยออกหุ ้นสามัญใหม่จาํ นวน 25,000,000
หุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท รวม 250,000,000 บาท เสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิมในอัตราส่ วน 1 หุ ้นสามัญ
เดิมต่อ 1 หุ ้นสามัญใหม่ เพื่อนําไปใช้ในโครงการลงทุนอสังหาริ มทรัพย์ของบริ ษทั ย่อย ทั้งนี้ บริ ษทั ย่อยได้จด
ทะเบียนเพิ่มทุนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ แล้วเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 และได้รับชําระค่า
หุน้ ทั้งจํานวนแล้ว
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ที่ประชุ มวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 1/2561 ได้มีมติซ้ื อและรับโอนกิ จการทั้งหมดจาก
บริ ษทั แอสเซท ไฟว์ โฮลดิ้ง จํากัด ตามที่กล่าวในหมายเหคุขอ้ 1.2.5 และ 2.2
11.

ทีด่ นิ รอการพัฒนา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ที่ดินรอการพัฒนาเป็ นที่ดินเปล่า จํานวน 568.06 ล้านบาท บริ ษทั ย่อยได้
นําไปจดจํานองคํ้าประกันวงเงินสิ นเชื่อกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่งตามหมายเหตุขอ้ 15, 19 และ 26
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12.

ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์

ราคาทุน:
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
เพิ่มขึ้น
จําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
เพิ่มขึ้นจากการรวมธุรกิจ
เพิ่มขึ้น
โอน/รับโอน
จําหน่าย
ลดลงจากการขายธุรกิจ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ที่ดิน

อาคาร

1,340,147
(1,340,147)
-

8,950,762
(8,950,762)
-

ส่ วนปรับปรุ ง
อาคารเช่า
803,726
1,389,581
2,193,307
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(หน่วย:บาท)

งบการเงินรวม
เครื่ องตกแต่งและ
เครื่ องใช้
สํานักงาน
อุปกรณ์

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

ยานพาหนะ

รวม

76,805
253,612
330,417
1,376,496
50,084
(2,750)
(1,376,496)
377,751

27,000
27,000
35,052
1,362,581
(1,389,581)
(35,052)
-

3,129,500
1,856,000
5,075,500
1,516,340
99,947
(117,000)
(1,516,340)
5,058,447

4,001,802
2,614,863
(9,095)
6,607,570
15,565,497
4,314,277
(589,895)
(15,565,497)
10,331,952

705,497
478,251
(9,095)
1,174,653
2,346,700
1,997,939
(470,145)
(2,346,700)
2,702,447

(หน่วย:บาท)

งบการเงินรวม

ที่ดิน

ส่ วนปรับปรุ ง
อาคารเช่า

อาคาร

อุปกรณ์

เครื่ องตกแต่ง
และเครื่ องใช้
สํานักงาน

ค่ าเสื่ อมราคาสะสม:
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
เพิ่มขึ้นจากการรวมธุรกิจ
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
จําหน่าย
ลดลงจากการขายธุรกิจ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

-

(3,152,385)
3,152,385
-

-

(19,893)
(47,806))
-

(275,843)
(190,042)
2,250

(371,709)
(371,709)

(67,699)
(1,247,276)
(73,262)
1,366
1,247,276
(139,595)

มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี:
รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

-

-

-

รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

-

-

1,821,598
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งานระหว่าง
ก่อสร้าง

ยานพาหนะ

รวม

(694,919)
(926,231)
-

(990,655)
(1,164,079)
2,250

(463,635)
(1,557,776)
(373,624)
315,315
1,557,776
(521,944)

-

(1,621,150)
(1,377,266)
(1,012,800)
17,053
1,377,266
(2,616,897)

(2,152,484)
(7,334,703)
(1,831,395)
333,734
7,334,703
(3,650,145)

262,718

711,018

27,000

3,454,350

4,455,086

238,156

2,180,503

-

2,441,550

6,681,807

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื่ องตกแต่งและ
ส่ วนปรับปรุ ง
เครื่ องใช้
อาคารเช่า
สํานักงาน

(หน่วย:บาท)

รวม

ราคาทุน:
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
เพิ่มขึ้น
จําหน่าย/ ตัดจําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
เพิ่มขึ้น
จําหน่าย/ ตัดจําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

663,770
185,075
848,845
(848,845)
-

1,137,028
695,665
(20,100)
1,812,593
(1,812,593)
-

1,800,798
880,739
(20,100)
2,661,438
(2,661,438)
-

ค่ าเสื่ อมราคาสะสม:
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
จําหน่าย/ ตัดจําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
จําหน่าย/ ตัดจําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(78,965)
(243,111)
(322,076)
(89,674)
411,750
-

(299,462)
(394,769)
8,767
(685,464)
(180,262)
856,726
-

(378,427)
(637,880)
8,767
(1,007,540)
(269,936)
1,277,476
-

มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี:
รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

526,769.47

1,127,129

1,653,898

-

-

รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

-
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13. สิ นทรัพย์ ไม่ มีตวั ตนอืน่

(หน่ วย:บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

งบการเงินรวม
2561
2560
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ราคาทุน:
ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิม่ ขึ้น
เพิม่ ขึ้นจากการรวมธุรกิจ
ตัดจําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

108,041
46,395
2,545,344
(78,081)
2,621,699

108,041
108,041

551,934
1,993,410
2,545,344

517,024
34,910
551,934

ค่ าตัดจําหน่ ายสะสม:
ณ วันที่ 1 มกราคม
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
เพิม่ ขึ้นจากการรวมธุรกิจ
ตัดจําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

(28,282)
(8,546)
(615,596)
22,953
(629,471)

(17,478)
(10,804)
(28,282)

(241,806)
(373,790)
(615,596)

(64,975)
(176,831)
(241,806)

-

-

-

1,993,410

1,992,228

79,759

1,929,748

2,303,538

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั้ง
มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี:
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
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14.

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี/ ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
2561
2560

สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
ขาดทุนสะสมทางภาษี
รวม

109,352
12,859,214
12,968,566

61,530
2,946,667
3,008,197

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํ หรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
2561
2560
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับปี
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี :
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชัว่ คราวและการกลับรายการผลแตกต่างชัว่ คราว
ค่ าใช้ จ่าย (รายได้ ) ภาษีเงินได้ ทแี่ สดงอยู่ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

3,491,295

2,597,198

(9,960,369)
(6,469,074)

(2,980,383)
(383,185)

รายการกระทบยอดจํานวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กบั ผลคูณของกําไรทางบัญชี กบั อัตราภาษีที่ใช้
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สามารถแสดงได้ดงั นี้

กําไร(ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
กําไร(ขาดทุน)ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี
ผลกระทบทางภาษีสาํ หรั บ:
รายจ่ายที่ไม่สามารถนํามาหักภาษีได้
รวม
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(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
2561
2560
(296,176,616)
(18,877,307)
20%
20%
(59,235,323)
(3,775,461)
52,766,249
(6,469,074)

3,392,277
(383,184)

15. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ย่อยมีวงเงินเบิกเกินบัญชี กบั ธนาคารแห่ งหนึ่ ง วงเงินรวม 10 ล้านบาท (ปี
2560 จํานวน 10 ล้านบาท) คํ้าประกันโดยการจดจํานองที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง ตามที่หมายเหตุขอ้ 9, 11 และ
กรรมการบริ ษทั และบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง
16. เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีห้ มุนเวียนอืน่
งบการเงินรวม
2561
2560
เจ้ าหนีก้ ารค้ า
เจ้าหนี้การค้า
เจ้ าหนีห้ มุนเวียนอืน่
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินทดรองรับ
เงินประกันผลงาน
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
อื่นๆ
รวมเจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนี้
หมุนเวียนอืน่

(หน่วย:บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

23,594,816
23,594,816

109,961,107
109,961,107

-

-

69,398,045
3,976,950
3,422,027
7,416,474
3,732,962
87,946,458

820,000
2,809,216
2,704,665
5,137,733
5,862,294
638,023
17,971,931

956,447
44,899
1,001,346

1,040,843
29,809
1,070,652

111,541,274

127,933,038

1,001,346

1,070,652

17. เงินกู้ยมื ระยะสั้ นจากบุคคลอืน่
ในระหว่างปี 2561 บริ ษทั ได้กยู้ มื เงินจากบุคคลภายนอก จํานวน 2 ท่าน วงเงินรวม 48 ล้านบาท เพื่อใช้ในการ
ดําเนิ น งานปกติ มี อ ัต ราดอกเบี้ ยร้ อ ยละ 5 ต่ อ ปี โดยไม่ มี ห ลัก ประกัน ครบกําหนดชําระคื น เงิ น ต้น พร้ อ ม
ดอกเบี้ย ภายในปี 2562
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18. หนีส้ ิ นตามสั ญญาเช่ าทางการเงิน

(หน่วย:บาท)
งบการเงินรวม
2561
2560

จํานวนเงินค่างวดที่ตอ้ งชําระ
ภายใน 1 ปี
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
มูลค่าอนาคตของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่าย
หัก: ดอกเบี้ยรอตัดจ่าย
มูลค่าปัจจุบนั ของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่าย
หัก: ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี
สุ ทธิ

768,270
469,348
1,237,618
(45,486)
1,192,132
(735,195)
456,937

768,270
1,393,283
2,161,553
(118,595)
2,042,958
(833,384)
1,209,574

บริ ษทั ย่อยได้ทาํ สัญญาเช่ าทางการเงินเพื่อเช่ าซื้ อยานพาหนะกับบริ ษทั ลิสซิ่ งสองแห่ งโดยมีกาํ หนดการจ่าย
ชําระเงินค่างวดเป็ นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลา 4 ปี
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19. เงินกู้ยมื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
(หน่วย:บาท)
งบการเงินรวม
2561
2560
948,922,246
889,894,877
(8,177,500)
(13,089,142)
940,744,746
876,805,736
(325,711)
(703,871)
940,419,035
876,101,864

เงินกูย้ มื ระยะยาว
หัก: ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า
หัก: ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
สุ ทธิ
การเปลี่ยนแปลงของเงินกูย้ มื มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย:บาท)
งบการเงินรวม
2561
2560
889,894,877
31,363,078
581,527,480
890,065,127
(522,500,111)
(31,533,328)
948,922,246
889,894,877

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
บวก: เบิกเงินกูเ้ พิ่ม
หัก: ชําระคืน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
บริษทั แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด

เมื่อ วันที่ 30 พฤศจิ กายน 2561 บริ ษทั ย่อยได้ทาํ สัญญากูย้ ืมเงินกับธนาคารพาณิ ชย์แห่ งหนึ่ ง ในวงเงินรวม
928 ล้านบาท เพื่อนําไปใช้ชาํ ระวงเงินกูท้ ี่บริ ษทั ย่อยมีอยูก่ บั ธนาคาร ตามสัญญาลงวันที่ 4 เมษายน 2560 และ
เพื่อใช้สนับสนุนโครงการอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขาย โดยมีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ MLR-1.20 ต่อปี ชําระดอกเบี้ย
ทุกสิ้ นเดือน กําหนดชําระคืนเงินต้นเมื่อมีการปลอดจํานองโฉนดที่ดินที่เป็นหลักประกันเพื่อโอนกรรมสิ ทธิ์
ให้กบั ผูซ้ ้ื อ ในอัตราร้อยละ 75 ของราคาซื้อขายตามสัญญา ทั้งนี้ บริ ษทั ย่อยต้องชําระเงินกูใ้ ห้แล้วเสร็ จภายใน
5 เมษายน 2564 และ บริ ษทั ย่อยมีวงเงินหนังสื อคํ้าประกัน จํานวนไม่เกิน 50 ล้านบาท สําหรับคํ้าประกันด้าน
สาธารณูปโภคของโครงการ
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 บริ ษทั ย่อยได้ทาํ สัญญากูย้ มื เงินกับธนาคารพาณิ ชย์แห่งหนึ่ง ในวงเงินรวม 628 ล้าน
บาท เพื่อใช้ในการซื้ อที่ดินและพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์ โดยมีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ MLR-1.00 ต่อปี
ชําระดอกเบี้ยทุกสิ้ นเดือน กําหนดชําระคืนเงินต้นเมื่อมีการปลอดจํานองโฉนดที่ดินที่เป็ นหลักประกันเพื่อ
โอนกรรมสิ ทธิ์ ให้กบั ผูซ้ ้ื อ ในอัตราร้อยละ 75 ของราคาซื้ อขายตามสัญญา ทั้งนี้ บริ ษทั ย่อยต้องชําระเงินกูใ้ ห้
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แล้วเสร็ จภายใน 4 ปี และ บริ ษทั ย่อยมีวงเงินหนังสื อคํ้าประกัน จํานวนไม่เกิน 30 ล้านบาท สําหรับคํ้าประกัน
ด้านสาธารณูปโภคของโครงการ
ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ย่อยได้กยู้ ืมเงินจากธนาคารพาณิ ชย์แห่ งหนึ่ ง วงเงิน 73.20 ล้านบาท เพื่อใช้
ชําระหนี้ ตามวงเงินกูท้ ี่ระบุในสัญญา โดยมีอตั ราดอกเบี้ย MLR-1.00 ต่อปี และจะมีการชําระคืนเงินต้นเมื่อมี
การปลอดจํานองห้องชุดที่เป็ นหลักประกันของวงเงินกูน้ ้ ีเพื่อโอนกรรมสิ ทธิ์ให้แก่ผซู ้ ้ื อในอัตราไม่ต่าํ กว่าร้อย
ละ 75 ของราคาซื้อขายตามสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด โดยต้องชําระให้แล้วเสร็ จภายใน 3 ปี
เงิ นกู้ยืมดังกล่ างข้างต้น คํ้าประกัน โดยการจดจํานองที่ ดินและสิ่ งปลูกสร้ างของบริ ษทั ย่อยและกรรมการ
บริ ษทั
บริษทั รชยาเรียลเอสเตท จํากัด
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 บริ ษทั ย่อยได้ทาํ สัญญากูย้ ืมเงินกับธนาคารแห่ งหนึ่ ง จํานวน 5 วงเงิน วงเงิ น
สิ นเชื่อรวม 302 ล้านบาท (ยังไม่ได้เบิกใช้จาํ นวน 78.44 ล้านบาท เพื่อใช้ในการซื้ อที่ดินและพัฒนาโครงการ
อสังหาริ มทรัพย์ โดยมีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ MLR - 0.375 ต่อปี ชําระดอกเบี้ยทุกสิ้ นเดือน กําหนดชําระคืน
เงินต้นเมื่อมีการปลอดจํานองโฉนดที่ดินที่เป็ นหลักประกันเพื่อโอนกรรมสิ ทธิ์ให้กบั ผูซ้ ้ือ ตามอัตราที่กาํ หนด
ในสัญญา ทั้งนี้ บริ ษทั ย่อยต้องชําระเงินกูใ้ ห้แล้วเสร็ จภายใน 4 ปี นับจากวันที่ ทาํ สัญญา และบริ ษทั ย่อยมี
วงเงินวาวัลตัว๋ สัญญาใช้เงินจํานวน 150 ล้านบาท ระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี โดยสามารถนํามาใช้เป็นวงเงินกูย้ ืม
ได้ไม่เกินจํานวน 50 ล้านบาท เพื่อซื้อที่ดิน กําหนดคืนภายใน 4 ปี
เงินกูย้ ืมข้างต้นคํ้าประกันโดยการจดจํานองที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง ตามหมายเหตุขอ้ 9, 11, กรรมการบริ ษทั
และบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง
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20. ประมาณการหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียนสํ าหรับผลประโยชน์ พนักงาน
บริ ษ ัท และบริ ษ ัท ย่ อ ยจ่ า ยค่ า ชดเชยผลประโยชน์ ห ลัง ออกจากงานและบํา เหน็ จ ตามข้อ กํา หนดของ
พระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณ และผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
แก่พนักงานตามสิ ทธิและอายุงาน
(หน่วย:บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
2561
2560
ประมาณการหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
สํ าหรับผลประโยชน์ พนักงาน
ณ วันที่ 1 มกราคม
307,652
139,068
402,518
247,750
เพิ่มขึ้นจากการรวมธุรกิจ
243,519
ส่ วนที่รับรู้ ในกําไรขาดทุน:
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
239,104
168,584
28,386
245,143
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน
524
3,840
ส่ วนที่รับรู้ ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่ น:
ขาดทุน(กําไร)จากการวัดมูลค่าใหม่
ของผลประโยชน์พนักงานที่
กําหนดไว้
428,320
(94,215)
จ่ายชําระ
(816,100)
(190,871)
ลดลงจากการขายธุรกิจ
ประมาณการหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
สํ าหรับผลประโยชน์ พนักงาน
590,404
307,652
43,648
402,518
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ค่าใช้จ่ายที่ รับรู ้ ในกําไรหรื อขาดทุ นข้างต้น สําหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 แสดงรวมใน
รายการค่าใช้จ่ายในการบริ หารทั้งจํานวน
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ขาดทุน (กําไร) จากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที่กาํ หนดไว้ที่รับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
อื่นเกิดขึ้นจาก
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
สมมติฐานทางการเงิน
677,215
(32,236)
สมมติฐานประชากร
482
การปรับปรุ งจากประสบการณ์
(249,377)
(61,979)
รวม
428,320
(94,215)
ข้อสมมติหลักในการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที่กาํ หนดไว้ ณ วันที่รายงานสําหรับปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดงั นี้
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ

อัตราคิดลด
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน
อัตรามรณะ

2561
ร้อยละ 3.00 - 3.68
ร้อยละ 3.00 - 5.00
ผันแปรตามอายุพนักงาน
ร้อยละ 0.00 - 10.00
อัตราตามตารางมรณะไทย ปี 2560 แยก
ตามเพศชายและหญิง

2560
ร้อยละ 3.00 - 3.68
ร้อยละ 3.00 - 3.58
ผันแปรตามอายุพนักงาน
ร้อยละ 0.00 - 10.00
อัตราตามตารางมรณะไทย ปี 2560 แยก
ตามเพศชายและหญิง

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สําคัญต่อมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาว
ของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่ วย: บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึ้น
ลดลง
เพิ่มขึ้น
ลดลง
อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)
(84,945)
107,413
(7,977)
9,865
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต
(เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)
105,828
(85,243)
9,613
(7,947)
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวน
พนักงาน (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)
(89,862)
64,210
(8,397)
5,644
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุขอ้ 4.15 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย จะบันทึกผลกระทบจากพระราชบัญญัติคุม้ ครอง
แรงงานฉบับใหม่เมื่อมีการประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา โดยเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2562 มีการประกาศใน
ราชกิจจานุ เบกษา ซึ่ งมีผลบังคับหลังจากประกาศ 30 วัน ทําให้ในไตรมาส 2 ปี 2562 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
คาดว่าจะมีการตั้งสํารองผลประโยชน์พนักงานที่จะต้องจ่ายเพิ่มขึ้นเป็ นจํานวน 0.12 ล้านบาท และจํานวน
0.01 ล้านบาท ตามลําดับ
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21.

ทุนเรือนหุ้น

21.1 งบการเงินเฉพาะกิจการ

ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ ณ วันต้นปี
ลดทุน
เพิ่มทุน
หุ้นสามัญ ณ วันสิ้นปี
ทุนที่ออกและชําระแล้ ว
หุน้ สามัญ ณ วันต้นปี
เพิ่มทุน
หุ้นสามัญ ณ วันสิ้นปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาตาม
มูลค่ าหุ้น
(บาท)

2561

2560

จํานวนหุน้
(หุ้น)

จํานวนเงิน
(บาท)

จํานวนหุน้
(หุ้น)

จํานวนเงิน
(บาท)

1.00
1.00
1.00
1.00

780,163,587
(410,000,000)
752,836,413
1,123,000,000

780,163,587
(410,000,000)
752,836,413
1,123,000,000

780,163,587
780,163,587

780,163,587
780,163,587

1.00
1.00
1.00

370,163,587
752,836,413
1,123,000,000

370,163,587
752,836,413
1,123,000,000

370,163,587
370,163,587

370,163,587
370,163,587

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ 1/2561ได้มีมติอนุมตั ิ ดังนี้
1)

ลดทุ น จดทะเบี ย นจาก 780.16 ล้า นบาท เป็ น 370.16 ล้า นบาท โดยยกเลิ ก หุ ้ น สามัญ ที่ ย งั มิ ไ ด้นํา
ออกจําหน่ายจํานวน จํานวน 410 ล้านหุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท เป็ นเงิน 410 ล้านบาท บริ ษทั ได้
ดําเนินการ จดทะเบียนลดทุนของบริ ษทั กับกระทรวงพาณิ ชย์แล้ว เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561

2)

เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 370.16 ล้านบาท เป็ น 1,123 ล้านบาท โดยการออกหุ ้นสามัญจํานวน 752.84
ล้านหุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท เพื่อรองรับการขายหุ น้ สามัญเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจํากัด เพื่อเป็ น
การชําระค่าตอบแทนในการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริ ษทั แอทเซท ไฟว์ โฮลดิ้ง จํากัด แทนการ
ชําระด้ว ยเงิ น สด บริ ษ ัท ได้ด ําเนิ น การจดทะเบี ย นเพิ่ ม ทุ น กับ กระทรวงพาณิ ช ย์แ ล้ว เมื่ อ วัน ที่ 22
ธันวาคม 2561

148

ส่ วนเกิน (ตํา่ ) กว่ ามูลค่ าหุ้นสามัญ
ตามบทบัญญัติแห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณี ที่บริ ษทั เสนอขายหุ ้น
สู งกว่ามูลค่าหุ ้นที่ จดทะเบี ยนไว้ บริ ษทั ต้องนําค่าหุ ้นส่ วนเกิ นนี้ ต้ งั เป็ นทุ นสํารอง (“ส่ วนเกิ นมูลค่าหุ ้น”)
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ นี้จะนําไปจ่ายเป็ นเงินปันผลไม่ได้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
ยอดยกมา ณ วันต้นปี
63,900,000
63,900,000
ส่ วนตํ่ากว่ามูลค่าหุน้
(251,793,837)
ยอดยกไป ณ วันสิ้นปี
(187,893,837)
63,900,000
21.2 งบการเงินรวม
ในการจัดทํางบการเงินรวมสําหรับการซื้ อธุ รกิจแบบย้อนกลับ มูลค่าหุ ้นทุนที่รับรู ้ในงบการเงินรวมแสดงด้วย
มูลค่าหุ ้นทุนของบริ ษทั แอสเซท ไฟว์ โฮลดิ้ง จํากัด ซึ่ งเป็นบริ ษทั ย่อยตามกฎหมาย (ผูซ้ ้ื อทางบัญชี) ที่มีอยูก่ ่อนการ
รวมธุรกิจ รวมกับต้นทุนการรวมธุรกิจ และรวมหุน้ ทุนของบริ ษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) ซึ่ ง
เป็ นบริ ษทั ใหญ่ตามกฎหมาย (ผูถ้ ูกซื้อทางบัญชี) ที่ออกภายหลังการรวมธุรกิจ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มูลค่ าหุ้นทุนของบริษทั ย่ อยตามกฎหมายที่
มีอยู่ก่อนการรวมธุรกิจ
-บริ ษทั แอสเซท ไฟว์ โฮลดิ้ง จํากัด
ต้ นทุนการรวมธุรกิจ
ต้นทุนการรวมธุรกิจ ณ วันซื้ อธุรกิจ
แบบย้อนกลับ
รวม

ราคาตาม
มูลค่ าหุ้น
(บาท)

10

2561

จํานวนหุน้
(หุ้น)

5,012,500

2560

จํานวนเงิน
(บาท)

501,250,000

258,746,325
759,996,325
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จํานวนหุน้
(หุ้น)

-

จํานวนเงิน
(บาท)

-

-

รายการข้างต้นแสดงในงบการเงินรวมตามโครงสร้างของส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ซึ่งเป็ นบริ ษทั ใหญ่ตาม
กฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ดังนี้
(หน่วย : บาท)
2561
2560
ทุนออกจําหน่ายและชําระเต็มมูลค่าแล้ว
1,123,000,000
ส่ วนตํ่ากว่ามูลค่าหุน้ สามัญ
(187,893,837)
ส่ วนปรับปรุ งทุนจากการซื้อธุรกิจแบบย้อนกลับ
(175,109,838)
759,996,325
รวม
22. ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
รายการค่าใช้จ่ายตามลักษณะที่สาํ คัญสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ได้แก่
งบการเงินรวม
2561
2560
ซื้อที่ดิน จ่ายค่าก่อสร้างและ
ค่าพัฒนาโครงการ
การเปลี่ยนแปลงในต้นทุนโครงการ
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ค่าโฆษณาและส่ งเสริ มการขาย
ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ

(หน่วย:บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

60,866,877

833,504,130

-

-

122,477,347
1,839,940
2,319,108
303,814
13,964,609
5,954,803

612,715,339
1,174,882
2,192,065
3,126,757
7,445,866

643,726
1,719,831
1,520,489
5,566,678
-

814,711
1,365,500
4,010,319
3,570,951
-
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23

กําไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กําไร(ขาดทุ น )ต่ อ หุ ้ น ขั้น พื้ น ฐาน คํานวณโดยการหารกําไร(ขาดทุ น )สําหรั บ ปี ด้ว ยจํานวนหุ ้ น สามัญ ที่
ออกจําหน่ ายและเรี ยกชําระแล้วโดยวิธีถวั เฉลี่ ยถ่วงนํ้าหนัก สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ
2560 แสดงได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
2561
2560

กําไร(ขาดทุน) สํ าหรับปี (บาท)
จํานวนหุน้ สามัญ ณ วันต้นปี
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
จากการซื้อธุรกิจแบบย้อนกลับ
ผลกระทบจากหุน้ ที่ออกระหว่างปี
จํานวนหุ้นสามัญโดยวิธีถัวเฉลีย่ ถ่ วงนํ้าหนัก
กําไร(ขาดทุน) ต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

(281,220,363)

(2,638,758)

(945,059)

(152,104,133)

-

-

370,163,587

370,163,587

35,779,623
35,779,623

5,012,500
5,012,500

20,625,655
390,789,242

370,163,587

(7.860)

(0.526)

(0.002)

(0.411)

24. ส่ วนงานดําเนินงาน
ข้อมูลส่ วนงานดําเนินงานที่นาํ เสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริ ษทั ที่ผมู ้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้าน
การดําเนิ นงานได้รับและสอบทานอย่างสมํ่าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสิ นใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กบั ส่ วน
งานและประเมินผลการดําเนินงานของส่ วนงาน
ส่ วนงานธุรกิจ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยดําเนิ นกิ จการในส่ วนงานเดี ยวคือ ธุ รกิ จพัฒ นาอสังหาริ มทรั พย์เพื่อขาย ดังนั้นฝ่ าย
บริ หารจึงพิจารณาว่าบริ ษทั มีส่วนงานที่รายงานเพียงส่ วนงานเดียว
ส่ วนงานภูมิศาสตร์
กลุ่มบริ ษทั ดําเนิ นธุ รกิจในเขตภูมิศาสตร์ เดียวคือในประเทศไทย ดังนั้นฝ่ ายบริ หารจึงพิจารณาว่ากลุ่มบริ ษทั มี
ส่ วนงานทางภูมิศาสตร์ เพียงส่ วนงานเดียว
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25. เครื่องมือทางการเงิน
25.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
กลุ่ มบริ ษทั /บริ ษทั มี ความเสี่ ยงจากความผัน ผวนของอัตราดอกเบี้ ย และจากการที่ คู่สัญญาไม่ ปฏิ บตั ิ ตาม
สัญญา กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ไม่ได้ใช้ตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงินในการบริ หารความเสี่ ยงดังกล่าว กลุ่มบริ ษทั /
บริ ษทั ไม่มีนโยบายประกอบธุรกรรม ตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงินเพื่อการเก็งกําไรหรื อเพื่อการค้า
25.2 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบีย้
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั มีความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สาํ คัญอันเกี่ยวเนื่ องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินให้กยู้ ืม
ระยะสั้นและเงินกูย้ มื ระยะสั้นและเงินกูย้ มื ระยะยาวที่มีดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสิ นทรัพย์และหนี้สิน
ทางการเงินส่ วนใหญ่มีอตั ราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรื อมีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ซ่ ึ งใกล้เคียงกับ
อัตราตลาดในปั จจุบนั ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริ ษทั จึงอยูใ่ นระดับตํ่า ข้อมูลเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย
และวันครบกําหนดได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่เกี่ยวข้อง
25.3 ความเสี่ยงด้ านการให้ สินเชื่อ
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั มีความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้ บริ ษทั ได้มีนโยบายป้ องกันความเสี่ ยง
นี้ โดยการพิจารณาการให้สินเชื่ อกับลูกค้า กําหนดระยะเวลาการให้สินเชื่ อและมีการติดตามลูกหนี้ ที่มีการ
ค้างชําระ มูลค่ายุติธรรมของลูกหนี้ซ่ ึ งแสดงไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน คือ ยอดสุ ทธิ ของลูกหนี้หลังจากหัก
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ อย่างไรก็ตามกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั คาดว่าจะไม่ได้รับความเสี ยหายที่เป็ นสาระสําคัญจาก
การเก็บหนี้ เนื่องจากธุรกิจหลักของกลุ่มบริ ษทั จะไม่โอนกรรมสิ ทธิ์ ในสิ นทรัพย์ที่ขายให้กบั ผูซ้ ้ื อจนกว่าจะ
ได้รับชําระมูลค่าตามสัญญาทั้งหมด
25.4 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลีย่ น
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ไม่มีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ ยนเนื่ องจากรายการทรั พย์สินและหนี้ สินทางการเงิ น
คงเหลือในงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เป็ นสกุลเงินบาท
25.5 การวัดมูลค่ ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
บริ ษทั ใช้วิธีราคาตลาดในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ที่เกี่ ยวข้องกําหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที่ไม่มีตลาดที่ มีสภาพคล่อง หรื อไม่
สามารถหาราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่ มีสภาพคล่องได้ บริ ษทั จะใช้วิธีราคาทุนหรื อวิธีรายได้ในการวัด
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้สินดังกล่าวแทน
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26.

ภาระผูกพันและหนีส้ ิ นทีอ่ าจจะเกิดขึน้

26.1 บริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าอาคารสํานักงานและสัญญาบริ การ คงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561 จํานวน 2.38 ล้านบาท
26.2 บริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันจากการทําสัญญาเพื่อดําเนิ นการออกแบบและสัญญาจ้างเหมาโครงการ คงเหลือ ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จํานวน 86.99 ล้านบาท
26.3 บริ ษทั ย่อยมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการให้ธนาคารออกหนังสื อคํ้าประกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จํานวน
496.7 ล้านบาท
27.

การบริหารจัดการทุน
วัตถุ ประสงค์ในการบริ หารจัดการทุ นที่ สําคัญของกลุ่ มบริ ษ ทั คื อการจัดให้มี ซ่ ึ งโครงสร้ างทางการเงิ นที่
เหมาะสมและการดํารงไว้ซ่ ึงความสามารถในการดํารงธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 งบการเงินรวมแสดงอัตราส่ วนหนี้ สินต่อทุนเท่ากับ 2.34 และ 22.86
ตามลําดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการ อัตราส่ วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.10 และ 369.23 ตามลําดับ)

28. การอนุมัตงิ บการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการของบริ ษทั เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561
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13.3 อัตราส่ วนทางการเงินทีส่ ํ าคัญ
งบการเงินรวม
อัตราส่ วนทางการเงิน

ปี 2561

ปี 2560

ปี 2559

(ปรับปรุงใหม่ )
อัตราส่ วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)
อัตราส่ วนสภาพคล่อง

(เท่า)

5.02

2.38

0.83

อัตราส่ วนสภาพคล่องหมุนเวียน

(เท่า)

0.50

0.20

0.36

อัตราส่ วนสภาพคล่องกระแสเงินสด

(เท่า)

(0.39)

-

0.10

อัตราส่ วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า

(เท่า)

12.12

-

1.06

อัตราส่ วนหมุนเวียนสิ นค้าคงเหลือ

(เท่า)

-

-

0.00

อัตราส่ วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า

(เท่า)

1.50

-

0.01

อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability Ratio)
อัตรากําไรขั้นต้น

(%)

27.69

16.65

(0.00)

อัตรากําไรจากการดําเนินงาน

(%)

(5.59)

(4.01)

331.34

อัตรากําไรอื่น

(%)

1.34

0.88

0.96

อัตราส่ วนเงินสดต่อการทํากําไร

(%)

1,031.92

6,145.02

0.21

อัตรากําไรสุ ทธิ

(%)

(139.91)

(1.06)

0.96

อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้

(%)

(117.64)

-

(2.69)

อัตราส่ วนแสดงประสิ ทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency Ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์

(%)

(18.14)

-

0.23

อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ถาวร

(%)

(5,017.21)

-

64.84

อัตราหมุนเวียนของสิ นทรัพย์

(เท่า)

0.13

-

0.24

อัตราส่ วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)
อัตราส่ วนหนี้สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุน้

(เท่า)

2.39

(517.20)

2.01

อัตราส่ วนความสามารถในการชําระดอกเบี้ย

(เท่า)

3.22

31.81

2.62

อัตราส่ วนความสามารถชําระภาระผูกพัน

(เท่า)

0.17

5.48

(0.57)

อัตราจ่ายเงินปันผล

(%)

-

-

-
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14. การวิเคราะห์ และคําอธิบายของฝ่ ายจัดการ
ปี 2561 บริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนินการบริ หารธุ รกิจด้านอสังหาริ มทรัพย์ ผ่านบริ ษทั ย่อย 2 แห่ง คือ บริ ษทั แอสเซท ไฟว์
ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (“AFD”) และบริ ษทั รชยาเรี ยลเอสเตท จํากัด (“Rachaya”) ซึ่ ง AFD มีคอนโดมิเนียมสร้างเสร็ จ
พร้อมขาย โครงการ ไวโอ แคราย 1 จํานวน 22 ยูนิต และ โครงการ ไวโอ แคราย 2 จํานวน 50 ยูนิต และมีโครงการ
หมู่บา้ นจัดสรร คือ โครงการ วนา เรสซิ เดนซ์ พระราม 9 – ศรี นคริ นทร์ ซึ่ งอยูร่ ะหว่างการพัฒนาและเปิ ดขายจํานวน
69 หลัง และ Rachaya มีโครงการหมู่บา้ นจัดสรร คือ โครงการ บ้านรชยา บ้านช้าง 2 ซึ่ งอยูร่ ะหว่างการพัฒนาและเปิ ด
ขายจํานวน 161 หลัง
ด้วยภาวะเศรษฐกิ จในประเทศยังฟื้ นตัวไม่มากนัก ทําให้การลงทุ นในภาคอสังหาริ มทรั พย์ยงั ไม่ดีเท่าที่ ควร
ในขณะที่ ผูบ้ ริ โ ภคยังมี ปั ญ หาหนี้ สิ น ครั ว เรื อ นอยู่ในระดับ สู ง สถาบัน การเงิ น ต้อ งระมัด ระวังการปล่ อ ยสิ น เชื่ อ
ประกอบกับยังไม่มีมาตรการกระตุน้ ด้านอสังหาริ มทรัพย์ จึงส่ งผลให้ตลาดที่อยูอ่ าศัยปรับตัวลดลง
สําหรั บผลประกอบการปี 2561 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มี รายได้จากธุ รกิ จอสังหาริ มทรัพย์ 198.30 ล้านบาท
ลดลงจากปี 2560 จํานวน 48.64 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 19.70 ขณะที่มีตน้ ทุนขายรวม 143.39 ล้านบาท ลดลงจาก
ปี 2560 จํานวน 62.44 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 30.34 บริ ษทั ฯ ขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม 281.22 ล้านบาท โดยมีสาเหตุ
หลักมาจากค่าใช้จ่ายในการรวมธุ รกิจ จํานวน 255.84 ล้านบาท ซึ่ งเป็ นเพียงค่าใช้จ่ายทางบัญชี ไม่มีผลกระทบต่อเงิน
สดของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย
14.1 ผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงิน
ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนิ นงานในปี 2561 รายได้เกิดจากรายได้จากการขายบ้านและห้องชุดของบริ ษทั ย่อย ได้แก่ โครงการ
ไวโอ แคราย 1 โครงการ ไวโอ แคราย 2 และโครงการหมู่บา้ นรชยา บ้านช้าง 2 จํานวน 198.30 ล้านบาท ลดลง
เมื่อเทียบกับปี 2560 เป็ นจํานวน 48.64 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 19.70 เนื่ องมาจากการชะลอตัวของการขายห้อง
ชุดพักอาศัยพร้ อมขายในโครงการไวโอ แคราย 1 โครงการ และ ไวโอ แคราย 2 อีกทั้งในปี 2561 เพิ่งเริ่ มรับรู ้
รายได้โครงการรชยา บ้านช้าง 2 เมื่อเดือนสิ งหาคม 2561 ในขณะที่ปี 2560 มีการรับรู ้รายได้จากโครงการรชยา
บ้านช้าง 1 ตลอดทั้งปี ต้นทุนขายอสังหาริ มทรัพย์ของบริ ษทั ฯ ในปี 2561 ลดลง 62.44 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ
30.34 เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี ก่อน ตามการลดลงของยอดขาย
ในขณะที่ตน้ ทุนในการจัดจําหน่าย เพิ่มขึ้น 20.60 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 128.15 เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี ก่อน
เกิ ดจากการเพิ่มขึ้นของรายจ่ายค่าส่ งเสริ มการขายโครงการ วนา เรสซิ เดนซ์ ซึ่ งเริ่ มเปิ ดขายในเดื อนกันยายน
2561 ต้นทุ นทางการเงินเพิ่มขึ้น 15.73 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ141.06 เมื่อเปรี ยบเที ยบกับปี ก่อน เกิ ดจาก
ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกูย้ มื เพื่อซื้ อที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์
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ผลการดําเนิ นงานของบริ ษ ทั ฯ และบริ ษทั ย่อยในปี 2561 มี ผลขาดทุ นสุ ท ธิ จาํ นวน 281.22 ล้านบาท ขาดทุ น
เพิ่มขึ้น 262.73 ล้านบาท เมื่อเปรี ยบเทียบกับผลขาดทุนในปี 2560 จํานวน 18.49 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมา
จากค่าใช้จ่ายทางบัญชีที่เกิดจากการรวมธุ รกิจ จํานวน 255.84 ล้านบาท ซึ่ งเป็ นการคํานวณตามมาตรฐานบัญชี
จากการเสนอขายหุ น้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ ในราคาที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมเพื่อเป็ นค่าตอบแทนการรับโอน
กิจการทั้งหมดของ บริ ษทั แอสเซท ไฟว์ โฮลดิ้ง จํากัด ซึ่ งค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็ นรายการทางบัญชี ซึ่ งไม่กระทบ
ต่อกระแสเงินสดของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย และเป็ นรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียว
ฐานะการเงิน
บริ ษทั ฯ มี สินทรั พย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 31 ธันวาคม 2561 เป็ นจํานวนเท่ากับ 1,458.08 ล้าน
บาท และ 1,642.13 ล้านบาท ตามลําดับ โดยสิ นทรั พย์รวมในปี 2561 เพิ่มขึ้ นจากปี 2560 เป็ นจํานวน 184.04
ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 12.62 เนื่ องมาจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
เป็ นจํานวน 122.48 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 15.49 สําหรับส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561 มี จาํ นวนเท่ากับ 491.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 เป็ นจํานวน 430.25 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้ นในอัตรา
ร้อยละ 703.94 ซึ่ งเป็ นผลมาจากการรั บโอนกิ จการทั้งหมดของบริ ษทั แอสเซท ไฟว์ โฮลดิ้ง จํากัด ในขณะที่
หนี้ สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจาํ นวนเท่ากับ 1,150.76 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2560 เป็ นจํานวน
246.20 ล้านบาท หรื อลดลงในอัตราร้อยละ 17.62 ซึ่ งมีสาเหตุหลักจากการชําระเงินกูย้ ืมจาก Fortune Thailand
Investment Fund ทั้งสิ้ นจํานวน 172.62 ล้านบาท และการเรี ยกชําระทุนเพิ่มของบริ ษทั แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอป
เม้นท์ จํากัด
14.2 ปัจจัยทีอ่ าจมีผลต่ อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานอย่างมีนัยสํ าคัญในอนาคต
- ไม่มี -
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
1.

ข้ อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี าํ นาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
บริษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

ลําดับ
1

ชื่อ – นามสกุล

อายุ

คุณวุฒิการศึกษา /

ตําแหน่ ง

(ปี )

ประวัติการอบรม

37

- ปริ ญ ญาตรี เศรษฐศาสตร์ บ ัณ ฑิ ต เศรษฐศาสตร์

นายเกรี ยงไกร ศิระวณิ ชการ
ประธานกรรมการ (มีอาํ นาจลง

การเงิ น และระห ว่ า งป ระเท ศ จุ ฬ าลงกรณ์

นามผูกพันบริ ษทั )

มหาวิทยาลัย

ไ ด้ รั บ แ ต่ ง ตั้ ง เมื่ อ วั น ที่ 5

สั ดส่ วนการ ความสั มพันธ์ ทาง
ถือหุ้น

ครอบครัวระหว่ าง

ในบริษทั

ผู้บริหาร

28.95%

- ไม่มี -

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
2561-ปั จจุบนั

ตําแหน่ ง/หน่ วยงาน/บริษทั
ประธานกรรมการ บริ ษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จํากัด
(มหาชน)

- ผ่านการอบรมหลักสู ตร DAP

2561-ปั จจุบนั

ประธานกรรมการ บริ ษทั สิ ทธารมย์ ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด

2559-2562

กรรมการ บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน แคปปิ ตอล ลิ้งค์

กุมภาพันธ์ 2561

จํากัด (ลาออกเมื่อ 2 มกราคม 2562)
2557-ปั จจุบนั

กรรมการบริ ษทั บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ แคปปิ ตอล ลิ้งค์
จํากัด

2557-ปั จจุบนั

กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริ ษทั เครดิตฟองซิ เอร์ แคปปิ ตอล
ลิ้งค์ จํากัด

2

นายวัลลภ ศรี ไพศาล
กรรมการอิสระและประธาน
กรรมการตรวจสอบ
ได้รับแต่งตั้งเข้าดํารงค์ตาํ แหน่ ง
กรรมการอิ สระเมื่ อวั น ที่ 27
เมษายน 2561 และ ประธาน

46

- ปริ ญ ญาโท นิ ติ ศ าสตร์ มหาวิท ยาลัย อิ น ดี แ อนา

-ไม่มี-

- ไม่มี -

2561-ปั จจุบนั

บลูมมิ่งตัน รัฐอินดีแอนา ประเทศสหรัฐอเมริ กา

ประธานกรรมการตรวจสอบ บริ ษ ัท อาดามัส อิ น คอร์
ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)

- ปริ ญญาโท นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย เคส เวสเทิร์น

2549-ปั จจุบนั

รี เสิ ร์ฟ รัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริ กา
- เนติ บ ณ
ั ฑิ ตไทย สํานักอบรมศึ กษากฎหมายแห่ ง
เนติบณั ฑิตยสภา
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ทนายความ / พาร์ทเนอร์ บริ ษทั อาร์แอล เคาน์เซิ ล จํากัด

ลําดับ

ชื่อ – นามสกุล

อายุ

คุณวุฒิการศึกษา /

ตําแหน่ ง

(ปี )

ประวัติการอบรม

กรรมการตรวจสอบเมื่ อ วัน ที่ 9
นายภูริพฒั น์ ชุ่มธรรม

ถือหุ้น

ครอบครัวระหว่ าง

ในบริษทั

ผู้บริหาร

-ไม่มี-

- ไม่มี -

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง/หน่ วยงาน/บริษทั

- ปริ ญญาตรี นิ ติศาสตรบัณฑิ ต (เกี ยรตินิยมอันดับ

พฤษภาคม 2561
3

สั ดส่ วนการ ความสั มพันธ์ ทาง

สอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
37

กรรมการอิสระ และกรรมการ

- นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง

2561-ปั จจุบนั

- เนติ บ ณ
ั ฑิ ตไทย สํานักอบรมศึ กษากฎหมายแห่ ง

ตรวจสอบ

จํากัด (มหาชน)

เนติบณั ฑิตยสภา
- ปริ ญญาตรี นิติศาสตร์บณั ฑิต (เกียรตินิยมอันดับ

ไ ด้ รั บ แ ต่ ง ตั้ ง เมื่ อ วั น ที่ 9
พฤษภาคม 2561

กรรมการตรวจสอบ บริ ษ ัท อาดามัส อิ น คอร์ ป อเรชั่น

2561-ปั จจุบนั

เลขานุ ก ารบริ ษ ัท บริ ษ ัท สยามเทคนิ ค คอนกรี ต จํา กัด

2560-ปั จจุบนั

ผู ้อ ํา นวยการสายงานสนั บ สนุ น บริ ษัท สยามเทคนิ ค

สอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คอนกรี ต จํากัด
2557-2559

ผู ้จ ัด การฝ่ ายกฎหมาย บริ ษ ัท สระบุ รี เทคนิ ค คอนกรี ต
จํากัด

4

นางสาวศันสนีย ์ พูลสวัสดิ์

40

กรรมการอิสระ และกรรมการ

- บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-ไม่มี-

- ไม่มี -

2561-ปั จจุบนั

- ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ

ตรวจสอบ

จํากัด (มหาชน)

1 สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยบูรพา

ไ ด้ รั บ แ ต่ ง ตั้ ง เมื่ อ วั น ที่ 22

2561-ปั จจุบนั

กรรมการ บริ ษทั พราวด์ อิน โปร จํากัด

2558-2561

ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายตรวจสอบบัญชี บริ ษทั แกรนท์ ธอนตัน

ตุลาคม 2561
5

นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์

จํากัด
37

- คณะพาณิ ช ยศาสตร์ แ ละการบัญ ชี สาขาธุ ร กิ จ

กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่

อสังหาริ มทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (MRE

บริ หาร (มีอาํ นาจลงนามผูกพัน

6)

บริ ษทั )
ได้รับแต่งตั้งเข้าดํารงค์ตาํ แหน่ ง

กรรมการตรวจสอบ บริ ษ ัท อาดามัส อิ น คอร์ ป อเรชั่น

-ไม่มี-

- ไม่มี -

2557-2558

หัวหน้าทีมตรวจสอบ Grant Thornton UK LLP

2561-ปั จจุบนั

กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
บริ ษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)

- ปริ ญ ญาตรี คณะบริ ห ารธุ ร กิ จ สาขาการตลาด
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)

159

2561-ปั จจุบนั

กรรมการ บริ ษทั ต้นสน ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด

2561-ปั จจุบนั

กรรมการ บริ ษทั แอสเซท ไฟว์ โฮลดิ้ง จํากัด

2560-ปั จจุบนั

กรรมการ บริ ษทั รชยาเรี ยลเอสเตท จํากัด

ลําดับ

ชื่อ – นามสกุล

อายุ

คุณวุฒิการศึกษา /

ตําแหน่ ง

(ปี )

ประวัติการอบรม

สั ดส่ วนการ ความสั มพันธ์ ทาง
ถือหุ้น

ครอบครัวระหว่ าง

ในบริษทั

ผู้บริหาร

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง/หน่ วยงาน/บริษทั

กรรมการบริ ษั ท เมื่ อ วัน ที่ 27

2559-ปั จจุบนั

บริ ษทั ทริ ลเลี่ยนแนร์ โฮลดิ้ง จํากัด

เมษายน 2561 และ ประธาน

2559-ปั จจุบนั

อุปนายกและกรรมการสมาคมฯ สมาคมอสังหาริ มทรัพย์

เจ้า หน้ า ที่ บ ริ ห าร เมื่ อ วัน ที่ 18

จ.นนทบุรี (NREA)

ธันวาคม 2561

2558-ปั จจุบนั

กรรมการบริ หารสมาคมฯ สมาคมอสังหาริ มทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (TREA)

6 นายฐิติวฒั น์ คูวจิ ิตรสุ วรรณ

37

- ปริ ญญาโท สาขาการบริ หารและวิศวกรรม ด้าน

กรรมการบริ ษทั

เศรษฐศาสตร์ แ ละการเงิ น จากมหาวิ ท ยาลั ย

ไ ด้ รั บ แ ต่ ง ตั้ ง เมื่ อ วั น ที่ 5

ส แ ต น ฟ อ ร์ ด รั ฐ แ ค ลิ ฟ อ ร์ เนี ย ป ร ะ เท ศ

กุมภาพันธ์ 2561

สหรัฐอเมริ กา

-ไม่มี-

- ไม่มี -

2562-ปั จจุบนั

กรรมการ บริ ษทั แค๊ปสโตน แอสเสท จํากัด

2561-ปั จจุบนั

กรรมการ บริ ษั ท อาดามั ส อิ น คอร์ ป อเรชั่ น จํา กั ด
(มหาชน)

- ปริ ญญาตรี สาขาวิ ศ วกรรมอุ ต สาหการและ

2561-ปั จจุบนั

กรรมการ บริ ษทั ต้นสน ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด

2560-ปั จจุบนั

กรรมการ บริ ษทั โกลเด้น ระยอง จํากัด (เดิ มชื่ อ บริ ษทั

ปฏิบตั ิการ จากมหาวิทยาลัยมิชิแกน แอนอาร์เบอร์

โกลเด้น ภูเก็ต แอสเสท จํากัด)
2559-ปั จจุบนั

กรรมการ บริ ษทั เจทีแอนด์พี โฮลดิ้ง จํากัด

2559-ปั จจุบนั

กรรมการ บริ ษทั ซี บริ ดจ์พาร์ ทเนอร์ สสมุยแมเนจเมนท์
จํากัด

2559-ปั จจุบนั

กรรมการ บริ ษทั ธนภูศิลา จํากัด

2559-2561

กรรมการ บริ ษทั บ้านบุรารัญ ดีเวลล้อปเมนท์ จํากัด
(ลาออก)
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2559-2561

กรรมการ บริ ษทั บ้านสัตหี บ จํากัด (ลาออก)

2559-2561

กรรมการ บริ ษทั บุราธานี จํากัด (ลาออก)

2559-ปั จจุบนั

กรรมการและผูบ้ ริ หาร บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ธนทวี

ลําดับ

ชื่อ – นามสกุล

อายุ

คุณวุฒิการศึกษา /

ตําแหน่ ง

(ปี )

ประวัติการอบรม

สั ดส่ วนการ ความสั มพันธ์ ทาง
ถือหุ้น

ครอบครัวระหว่ าง

ในบริษทั

ผู้บริหาร

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง/หน่ วยงาน/บริษทั
จํากัด

2558-ปั จจุบนั

กรรมการ บริ ษทั เบบี้ เนชัน่ จํากัด

2558-ปั จจุบนั

กรรมการ บริ ษทั พินนาเคิล เรี ยลเอสเตท จํากัด

2558-ปั จจุบนั

กรรมการ บริ ษทั เชิงมน เรี ยลเอสเตท จํากัด

2557-2561

กรรมการและผูบ้ ริ หาร บริ ษทั คูนแคปปิ ตอลพาร์ ทเนอร์ ส
จํากัด (ลาออก)

2557-ปั จจุบนั

กรรมการและผูบ้ ริ หาร บริ ษทั คูน สยาม ดี เวลลอปเมนต์
จํากัด

2557-ปั จจุบนั

กรรมการและผูบ้ ริ หาร บริ ษทั คูน เอสเตท จํากัด

2557-ปั จจุบนั

กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษ ัท แอคเครที ฟ แคปปิ ตอล เรี ย ล
เอสเตท จํากัด

7 นายยงเกียรติ ศิริวจั นางกูร

37

- คณะพาณิ ช ยศาสตร์ แ ละการบัญ ชี สาขาธุ ร กิ จ

-ไม่มี-

-ไม่มี-

2561-ปั จจุบนั

กรรมการ บริ ษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)

กรรมการบริ ษทั

อสังหาริ มทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (MRE

2561-ปั จจุบนั

กรรมการ ห้างหุน้ ส่ วนจํากัด อินเตอร์วสั ดุ

ไ ด้ รั บ แ ต่ ง ตั้ ง เมื่ อ วั น ที่ 9

6)

2561-ปั จจุบนั

กรรมการ ห้างหุน้ ส่ วนสามัญ ยงศิริ

2559-ปั จจุบนั

กรรมการ บริ ษทั 998 โฮลดิ้งส์ จํากัด

2558-ปั จจุบนั

กรรมการ บริ ษทั รชยาเรี ยลเอสเตท จํากัด

2561-ปั จจุบนั

ผูช้ ่ วยประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร สายงานบัญชี และการเงิน

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)

2561-ปั จจุบนั

บริ ษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)

- เป็ นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี CPD

2561-ปั จจุบนั

ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน บริ ษทั แอสเซท ไฟว์ ดีเวลล

พฤษภาคม 2561

- ปริ ญญาตรี วิศวกรรมโทรคมนาคม (เกี ยรตินิยม)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

8 น างส าว ช ม พู นุ ท สุ ว ร ร ณ
ผูช้ ่ วยประธานเจ้าหน้าที่ บริ หาร
สายงานบัญชีและการเงิน

31

- ปริ ญ ญาตรี คณะพาณิ ช ยศาสตร์ แ ละการบัญ ชี

-ไม่มี-

ไ ด้ รั บ แ ต่ ง ตั้ ง เมื่ อ วั น ที่ 18

-ไม่มี-

อปเม้นท์ จํากัด
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ลําดับ

ชื่อ – นามสกุล

อายุ

คุณวุฒิการศึกษา /

ตําแหน่ ง

(ปี )

ประวัติการอบรม

สั ดส่ วนการ ความสั มพันธ์ ทาง
ถือหุ้น

ครอบครัวระหว่ าง

ในบริษทั

ผู้บริหาร

ธันวาคม 2561

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง/หน่ วยงาน/บริษทั

2558-2561

ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี บริ ษทั ที ยูทิลิต้ ีส์ จํากัด

2553-2558

ผูช้ ่ ว ยผูต้ รวจสอบบัญ ชี อ าวุโ ส บริ ษ ัท แกรนท์ ธอนตัน
จํากัด

9 นางสาวพัฒน์สรณ์ วิสุทธิพงษ์
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบัญชีและ

39

- ป ริ ญ ญ า ต รี

บั ญ ชี บั ณ ฑิ ต

-ไม่มี-

-ไม่มี-

2560-ปั จจุบนั

มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช

การเงิน และเลขานุการบริ ษทั

- ผ่านการอบรมหลักสู ตร Company Secretary

ได้รับแต่งตั้งเข้าดํารงค์ตาํ แหน่ ง

- เป็ นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี CPD

ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีการเงิน บริ ษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่
จํากัด (มหาชน)

2560-ปั จจุบนั

ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีการเงิน บริ ษทั สิ ทธารมย์ ดีเวลลอปเมนท์
จํากัด

ผู้ อ ํ า น ว ยก ารฝ่ ายบั ญ ชี แ ล ะ

2556-2559

การเงิ น เมื่ อ วัน ที่ 1 มิ ถุ น ายน

ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี บริ ษทั เอ็มเอส นอร์ ธสตาร์ โลจิสติ กส์
จํากัด

2560 และ เลขานุ การบริ ษทั เมื่อ
วันที่ 10 สิ งหาคม 2561
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บริษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด
ลําดับ
1

ชื่อ – นามสกุล

อายุ

คุณวุฒิการศึกษา /

ตําแหน่ ง

(ปี )

ประวัติการอบรม

37

- คณะพาณิ ช ยศาสตร์ แ ละการบัญ ชี สาขาธุ ร กิ จ

นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์
ประธานกรรมการ และประธาน

อสังหาริ มทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (MRE

เจ้าหน้าที่บริ หาร (มีอาํ นาจลงนาม

6)

สั ดส่ วนการ ความสั มพันธ์ ทาง
ถือหุ้น

ครอบครัวระหว่ าง

ในบริษทั

ผู้บริหาร

-ไม่มี-

- ไม่มี -

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
2561-ปั จจุบนั

ตําแหน่ ง/หน่ วยงาน/บริษทั
กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
บริ ษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)

2561-ปั จจุบนั

กรรมการ บริ ษทั ต้นสน ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด

2561-ปั จจุบนั

กรรมการ บริ ษทั แอสเซท ไฟว์ โฮลดิ้ง จํากัด

2560-ปั จจุบนั

กรรมการ บริ ษทั รชยาเรี ยลเอสเตท จํากัด

ประธานกรรมการบริ ษ ัท เมื่ อ

2559-ปั จจุบนั

บริ ษทั ทริ ลเลี่ยนแนร์ โฮลดิ้ง จํากัด

วันที่ 5 กันยายน 2556

2559-ปั จจุบนั

อุปนายกและกรรมการสมาคมฯ สมาคมอสังหาริ มทรัพย์

ผูกพันบริ ษทั )

- ปริ ญ ญาตรี คณะบริ ห ารธุ ร กิ จ สาขาการตลาด

ได้รับแต่งตั้งเข้าดํารงค์ตาํ แหน่ ง

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)

จ.นนทบุรี (NREA)
2558-ปั จจุบนั

กรรมการบริ หารสมาคมฯ สมาคมอสังหาริ มทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (TREA)

2

น างส าว ช ม พู นุ ท สุ ว ร ร ณ

31

ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน
ไ ด้ รั บ แ ต่ ง ตั้ ง เมื่ อ วั น ที่ 1

2561-ปั จจุบนั

ผูช้ ่ วยประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร สายงานบัญชี และการเงิน

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)

2561-ปั จจุบนั

บริ ษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)

- เป็ นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี CPD

2561-ปั จจุบนั

ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน บริ ษทั แอสเซท ไฟว์ ดีเวลล

- ปริ ญ ญาตรี คณะพาณิ ช ยศาสตร์ แ ละการบัญ ชี

-ไม่มี-

-ไม่มี-

สิ งหาคม 2561

อปเม้นท์ จํากัด
2558-2561

ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี บริ ษทั ที ยูทิลิต้ ีส์ จํากัด

2553-2558

ผูช้ ่ ว ยผูต้ รวจสอบบัญ ชี อ าวุโ ส บริ ษ ัท แกรนท์ ธอนตัน
จํากัด

3

นายสามารถ ศรี มหาพรหม
ผูจ้ ดั การโครงการ ได้รับแต่งตั้ง

42

- ป ริ ญ ญ าต รี วิ ศ วก รรม โยธา ม ห าวิ ท ยาลั ย

-ไม่มี-

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

-ไม่มี-

2560-ปั จจุบนั

ผู ้จ ัด การโครงการ บริ ษ ัท แอสเซท ไฟว์ ดี เวลลอปเม้น
จํากัด
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ลําดับ

ชื่อ – นามสกุล

อายุ

คุณวุฒิการศึกษา /

ตําแหน่ ง

(ปี )

ประวัติการอบรม

สั ดส่ วนการ ความสั มพันธ์ ทาง
ถือหุ้น

ครอบครัวระหว่ าง

ในบริษทั

ผู้บริหาร

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
2557-2560

ตําแหน่ ง/หน่ วยงาน/บริษทั
ผูจ้ ดั การโครงการ บริ ษทั ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จํากัด
(มหาชน)

4

นางสาวธนันพัชร มุขชาติ

31

- ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจ วิทยาลัยดุสิตธานี

-ไม่มี-

-ไม่มี-

2561-ปั จจุบนั

ผูจ้ ัด การฝ่ ายขายและการตลาด

ผูจ้ ดั การฝ่ ายขายและการตลาด บริ ษทั แอสเซท ไฟว์ ดีเวลล
อปเม้น จํากัด

ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม

2560-2561

2561

เจ้า หน้ า ที่ ฝ่ ายขายอาวุ โ ส บริ ษัท เอสซี แอสเสท คอร์
ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)

2559-2560

ผูช้ ่ ว ยผู ้จ ัด การฝ่ ายขาย บริ ษ ัท ดับ บลิ ว ดี เวลลอปเม้น ท์
จํากัด

2557-2558

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย บริ ษทั ณุศาศิริ จํากัด (มหาชน)

บริษัท รชยาเรียลเอสเตท จํากัด
ลําดับ
1

ชื่อ – นามสกุล

อายุ

คุณวุฒิการศึกษา /

ตําแหน่ ง

(ปี )

ประวัติการอบรม

37

- ปริ ญ ญาโท คณะพาณิ ช ยศาสตร์ แ ละการบัญ ชี
ส า ข า ธุ ร กิ จ อ สั ง ห า ริ ม ท รั พ ย์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (MRE 6)
- ปริ ญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่ องกล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

นายจตุรงค์ ธนะปุระ
ประธานกรรมการ และประธาน
เจ้าหน้าที่บริ หาร (มีอาํ นาจลงนาม
ผูกพันบริ ษทั )
ได้รับแต่งตั้งเข้าดํารงค์ตาํ แหน่ ง
กรรมการบริ ษั ท เมื่ อ วัน ที่ 23

สั ดส่ วนการ ความสั มพันธ์ ทาง
ถือหุ้น

ครอบครัวระหว่ าง

ในบริษทั

ผู้บริหาร

-ไม่มี-

-ไม่มี-
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ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
2558-ปั จจุบนั

ตําแหน่ ง/หน่ วยงาน/บริษทั
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร บริ ษทั รชยาเรี ยลเอสเตท จํากัด

ลําดับ

2

3

ชื่อ – นามสกุล

อายุ

คุณวุฒิการศึกษา /

ตําแหน่ ง

(ปี )

ประวัติการอบรม

33

38

กันยายน 2558
นายวรวุฒิ เม่ามีศรี
ผู้ อ ํ า น ายการฝ่ ายป ฏิ บั ติ การ
ไ ด้ รั บ แ ต่ ง ตั้ ง เมื่ อ วั น ที่ 23
กันยายน 2558
นายนิวฒั น์ ชัยมหา
วิศวกรโครงการ ได้รับแต่งตั้ง
เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2560

สั ดส่ วนการ ความสั มพันธ์ ทาง

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

ถือหุ้น

ครอบครัวระหว่ าง

ในบริษทั

ผู้บริหาร

- ปริ ญญาตรี คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนคริ นทร์

-ไม่มี-

-ไม่มี-

2558-ปั จจุบนั

ผูอ้ าํ นายการฝ่ ายปฏิบตั ิการ

- ปริ ญญาตรี วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวิ
ตกุล

-ไม่มี-

-ไม่มี-

2560-ปั จจุบนั

วิศวกรโครงการ บริ ษทั รชยาเรี ยลเอสเตท จํากัด

2559-2560

ผูจ้ ดั การโครงการ บริ ษทั เอบิวด์ แมเนจเมนท์ จํากัด

2551-2558

ผูจ้ ดั การโครงการ บริ ษทั แอล เอช เอ็ม พร็ อพเพอร์ต้ ี จํากัด

165

ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง/หน่ วยงาน/บริษทั

2.

รายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มอี าํ นาจควบคุมทีด่ าํ รงตําแหน่ งเป็ นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่ อย บริษัทร่ วม
หรือบริษัททีเ่ กีย่ วข้ องหลายบริษัท

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร

บริษัท อาดามัส อินคอร์

บริษัทย่ อย

ปอเรชั่น จํากัด

บริษัท แอสเซท ไฟว์ ดี บริษัท รชยาเรียลเอสเตท

(มหาชน)
1. นายเกรี ยงไกร ศิระวณิ ชการ

X

2. นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์

//

3. นายฐิติวฒั น์ คูวจิ ิตรสุ วรรณ

//

4. นายยงเกียรติ ศิริวจั นางกูร

//

5. นายวัลลภ ศรี ไพศาล

/

6. นายภูริพฒั น์ ชุ่มธรรม

/

7. นางสาวศันสนีย ์ พูลสวัสดิ์

/

เวลลอปเม้ นท์ จํากัด

จํากัด

//

/
/

//

8. นายจตุรงค์ ธนะปุระ
หมายเหตุ
/ = กรรมการ
X = ประธานกรรมการบริ ษทั
// = กรรมการบริ หาร
3.

ประวัติการถูกลงโทษของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มอี าํ นาจควบคุม เนื่องจากการกระทําความผิดตาม พรบ.
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือ พรบ.สั ญญาซื้อขายล่วงหน้ า พ.ศ. 2546
- ไม่มี -
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เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริ ษทั ย่อย
รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร
1. นายศุภโชค ปัญจทรัพย์

บริษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด
X //

หมายเหตุ
/ = กรรมการ
X = ประธานกรรมการบริ ษทั
// = กรรมการบริ หาร
รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร
1. นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์

บริษัท รชยาเรียลเอสเตท จํากัด
X //

2. นายยงเกียรติ ศิริวจั นางกูร

//

3. นายจตุรงค์ ธนะปุระ

//

หมายเหตุ
/ = กรรมการ
X = ประธานกรรมการบริ ษทั
// = กรรมการบริ หาร
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เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกํากับดูแลการปฏิบตั ิงาน
ของบริ ษทั (Compliance)
บริ ษทั ฯ อยูร่ ะหว่างสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเข้าดํารงตําแหน่งดังกล่าว
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เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
ลําดับ
1

2

3

4
5

6

รายการสิ นทรัพย์

ผู้ประเมิน

ผู้ประเมินหลัก

ห้ อ งชุ ด โครงการ ไวโอ แค บ ริ ษั ท เอ็ ด มั น ด์ ไ ต นายนพดล ศรี เทียมทอง (วฒ.446)
ราย จํานวน 22 ห้อง
แ อ น ด์ ค อ ม พ า นี
(ประเทศไทย) จํากัด
ห้ อ งชุ ด โครงการ ไวโอ แค บ ริ ษั ท เอ็ ด มั น ด์ ไ ต นายนพดล ศรี เทียมทอง (วฒ.446)
ราย 2 จํานวน 52 ห้อง
แ อ น ด์ ค อ ม พ า นี
(ประเทศไทย) จํากัด
โครงการวนา เรสซิ เดนซ์ บ ริ ษั ท เอ็ ด มั น ด์ ไ ต นายนพดล ศรี เทียมทอง (วฒ.446)
จํานวน 69 หลัง
แ อ น ด์ ค อ ม พ า นี
(ประเทศไทย) จํากัด
โครงการบ้านรชยา บ้านช้าง
2 จํานวน 111 หลัง
ที่ดินว่างเปล่า เนื้ อที่ 100 ไร่ 3
งาน 41.1 ตารางวา ตั้ งอยู่ ที่
ถ น น บ้ า น ช้ า ง จั ง ห วั ด
อุดรธานี
ที่ ดิ น ว่ า งเปล่ า เนื้ อที่ 16 ไร่
30.3 ตารางวา ตั้งอยูท่ ี่ถนนศรี
นคริ นทร์ -ร่ มเกล้ า ตั ด ใหม่
จังหวัดกรุ งเทพมหานคร

ราคาประเมิน
(ล้ านบาท)
วันที่ 7 มกราคม 2562 วิธีเปรี ยบเที ยบราคาตลาด แบบ วัตถุประสงค์
43.52
คิดลดมูลค่าทรัพย์สินทั้งกลุ่ม
สาธารณะ
วันทีป่ ระเมิน

บ ริ ษั ท เอ็ ด มั น ด์ ไ ต นายนพดล ศรี เทียมทอง (วฒ.446)
แ อ น ด์ ค อ ม พ า นี
(ประเทศไทย) จํากัด

บ ริ ษั ท เอ็ ด มั น ด์ ไ ต นายนพดล ศรี เทียมทอง (วฒ.446)
แ อ น ด์ ค อ ม พ า นี
(ประเทศไทย) จํากัด
รวม

วิธีการประเมิน

วัตถุประสงค์

วันที่ 7 มกราคม 2562 วิธีเปรี ยบเที ยบราคาตลาด แบบ วัตถุประสงค์
คิดลดมูลค่าทรัพย์สินทั้งกลุ่ม
สาธารณะ

80.50

วันที่ 7 มกราคม 2562 วิธีคิดจากต้นทุน สําหรับกําหนด
มู ล ค่ า ทรั พ ย์สิ นและวิ ธี มู ล ค่ า
ค ง เห ลื อ สุ ท ธิ สํ า ห รั บ ก า ร
ตรวจสอบผล
วันที่ 7 มกราคม 2562 วิธีคิดจากต้นทุน สําหรับกําหนด
มู ล ค่ า ทรั พ ย์สิ นและวิ ธี มู ล ค่ า
ค ง เห ลื อ สุ ท ธิ สํ า ห รั บ ก า ร
ตรวจสอบผล

วัตถุประสงค์
สาธารณะ

665.68

วัตถุประสงค์
สาธารณะ

439.81

วันที่ 7 มกราคม 2562 วิธีเปรี ยบเทียบราคาตลาดสําหรับ วัตถุประสงค์
กําหนดมู ล ค่ าทรั พ ย์สิ น และวิ ธี สาธารณะ
มู ล ค่ าคงเหลื อ สุ ท ธิ สํ าหรั บ การ
ตรวจสอบผล

482.30

1,711.81
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