SET เลขที่ 27/2561
4 พฤษภาคม 2561
เรื่อง การเช่าพื ้นที่สาํ นักงานของบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
เรียน กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษั ท อาดามัส อิน คอร์ ป อเรชั่น จํา กัด (มหาชน) (“บริ ษั ท ฯ”) ขอรายงานการเช่ าพื น้ ที่ อาคารสํา นัก งานซึ่งเป็ น
รายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น ประเภทรายการเช่ า หรื อ ให้ เช่ าอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ไม่ เกิ น 3 ปี ตามประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ.
2546 ระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับ บริษัท แคปปิ ตอล ลิ ้งค์ เซ้ าท์ สาทร จํากัด (“CLS”) ซึง่ เป็ นบริษัทที่นายเกรียงไกร
ศิระวณิชการ ประธานกรรมการบริษัท เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยมีรายละเอียดของการเข้ าทํารายการดังนี ้
1. ลักษณะโดยทัว่ ไปของรายการและรายละเอียดของรายการที่เกี่ยวโยงกัน
1.1 บริ ษัท ฯ ได้ ตกลงทําสัญญาเช่าอาคารสํานักงานกับ บริ ษั ท แคปปิ ตอล ลิ ้งค์ เซ้ าท์ สาทร จํากัด ซึ่งเป็ น
บริ ษั ท ที่น ายเกรี ยงไกร ศิระวณิ ชการ ถือ หุ้น โดยอ้ อ มผ่ าน บริ ษั ท แคปปิ ต อล ลิ ้งค์ พรอพเพอร์ ตี ้ จํ ากัด
(“CLP”)
วันเดือนปี ที่เกิดรายการ :

5 พฤษภาคม 2561

คู่กรณีที่เกี่ยวข้ อง :

ผู้เช่า : บริษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
ผู้ให้ เช่า : บริษัท แคปปิ ตอล ลิ ้งค์ เซ้ าท์ สาทร จํากัด

ลักษณะโดยทัว่ ไปของรายการ : บริ ษั ทฯ จะเช่ า พื น้ ที่ สํ า นั ก งาน ภายในซอยสาทร 9 จากบริ ษั ท
แคปปิ ตอล ลิ ้งค์ เซ้ า ท์ สาทร จํ า กั ด พื น้ ที่ รวมจํ า นวน 54.37 ตาราง
เมตร เป็ นระยะเวลา 3 ปี โดยสัญญาจะสิ ้นสุดวันที่ 4 พฤษภาคม 2564
โดยมีรายละเอียดดังนี ้
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ข้ อมูลเกี่ยวกับอาคารเช่า

อาคารสํ า นัก งานเลขที่ 35 ซอยสาทร 9 ถนนสาทรใต้ แขวงยาน
นาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 เพื่อใช้ เป็ นสํานักงานใหญ่
ของบริษัทฯ

ขนาดพื ้นที่เช่า

เนื ้อที่รวม 54.37 ตารางเมตร

ระยะเวลาการเช่า

คราวละ 3 ปี

อัตราค่าเช่าและค่าบริการ

ค่าเช่าสํานักงาน เดือนละ 10,874 บาท คิดเป็ นตารางเมตรละ 200
บาท และค่ าบริ ก าร เดื อ นละ 16,311 บาท คิ ดเป็ นตารางเมตรละ
300 บาท

ค่าเช่าและค่าบริ การตลอดอายุ ระยะเวลา 36 เดือน เป็ นจํานวนเงินทั ้งสิ ้น 978,660 บาท
สัญญา
1.2 บริ ษัท สิทธารมย์ ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (“STR”) (“บริ ษัทย่อย”) ได้ ตกลงทําสัญญาเช่าอาคารสํานักงาน
กับบริษัท แคปปิ ตอล ลิ ้งค์ เซ้ าท์ สาทร จํากัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทที่นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ ถือหุ้นโดยอ้ อม
ผ่าน บริษัท แคปปิ ตอล ลิ ้งค์ พรอพเพอร์ ตี ้ จํากัด
วันเดือนปี ที่เกิดรายการ:
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คู่กรณีที่เกี่ยวข้ อง:

ผู้เช่า : บริษัท สิทธารมย์ ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด
ผู้ให้ เช่า : บริษัท แคปปิ ตอล ลิ ้งค์ เซ้ าท์ สาทร จํากัด

ลักษณะโดยทัว่ ไปของรายการ

STR จะเช่าอาคารสํานักงานในซอยสาทร 9 จากบริษัท แคปปิ ตอล ลิ ้งค์
เซ้ าท์ สาทร จํากัด พื ้นที่รวมจํานวน 31.40 ตารางเมตร เป็ นระยะเวลา
3 ปี โดยสัญญาจะสิ ้นสุด วันที่ 4 พฤษภาคม 2564 โดยมี รายละเอีย ด
ดังนี ้

ข้ อมูลเกี่ยวกับอาคารเช่า

อาคารสํ า นัก งานเลขที่ 35 ซอยสาทร 9 ถนนสาทรใต้ แขวงยาน
นาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 เพื่อใช้ เป็ นสํานักงานใหญ่
ของบริษัทย่อย

ขนาดพื ้นที่เช่า

เนื ้อที่รวม 31.40 ตารางเมตร

ระยะเวลาการเช่า

คราวละ 3 ปี
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อัตราค่าเช่าและค่าบริการ

ค่าเช่าสํานักงาน เดือนละ 6,280 บาท คิดเป็ น ตารางเมตรละ 200
บาท และค่ า บริ ก าร เดื อ นละ 9,420 บาท คิ ด เป็ น ตารางเมตรละ
300 บาท

ค่าเช่าและค่าบริ การตลอดอายุ ระยะเวลา 36 เดือน เป็ นจํานวนเงินทั ้งสิ ้นไม่เกิน 565,200 บาท
สัญญา
2. มูลค่ารวมของรายการและเกณฑ์ที่ใช้ กําหนดมูลค่ารวมของรายการ
มูลค่ารวมของสัญญาเช่าพื ้นที่ของ บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย เท่ากับ 42,885 บาทต่อเดือน เมื่อรวมตลอด
อายุสญ
ั ญาจะมีมลู ค่ารวมเท่ากับ 1,543,860 บาท ซึง่ รายการดังกล่าวถือเป็ นรายการที่มีมูลค่ามากกว่า 1 ล้ าน
บาท แต่น้ อยกว่า 20 ล้ านบาท โดยเข้ าข่ายเป็ น รายการเช่าหรื อให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์ ระยะสั ้นไม่เกิน 3 ปี ซึ่ง
บริษัทมีหน้ าที่เปิ ดเผยข้ อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. รายละเอียดของบุคคลที่เกีย่ วข้ องกัน
3.1 บริษัท แคปปิ ตอล ลิ ้งค์ เซ้ าท์ สาทร จํากัด ซึ่งเป็ นบริษัทที่นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ ผู้ถือหุ้นใหญ่ ของ
บริ ษัท ถือหุ้นผ่าน บริษัท แคปปิ ตอล ลิ ้งค์ พรอพเพอร์ ตี ้ จํากัด โดยนายเกรียงไกร ศิระวณิชการ ถือหุ้นใน
บริษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) จํานวนร้ อยละ 87.82 ของทุนชําระแล้ วของบริษัทฯ และ
ถือหุ้นใน CLP จํานวนร้ อยละ 55.00 ของทุนชําระแล้ ว (รวมบุคคลตามมาตรา 258) ทั ้งนี ้ CLP ถือหุ้นใน
CLS จํานวนร้ อยละ 99.99 ของทุนชําระแล้ ว แสดงเป็ นแผนภาพได้ ดงั นี ้
นายเกรี ยงไกร ศิระวณิชการ และบุคคลตามมาตรา 258
55.00%
CLP

87.82%
ADAM

99.99%
CLS

99.99%
STR
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3.2 รายชื่อกรรมการบริษัทที่เกี่ยวโยงกัน
ลําดับ

ชื่อกรรมการ

ADAM

STR

1.

นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ

/

/

2.

นายมนต์ชยั อรวงศ์ไพศาล

/

/

3.

นายฐิ ติวฒ
ั น์ คูวิจิตรสุวรรณ

/

4.

พลเอกทิวะพร ชะนะพะเนาว์

/

5.

นายสราวุฒิ ภูมิถาวร

/

6.

นายธวัช จิตตรานนท์

/

7.

นายวรพจน์ เดชอุดมวิทยา

8.

นายชัยอนันต์ ศิระวณิชการ

9.

นางร่มฤดี ศิระวณิชการ

CLP

CLS
/

/
/

/
/

4. เหตุผลและความจําเป็ นในการทํารายการ
การเช่าพื ้นที่สํานักงานเลขที่ 35 ซอยสาทร 9 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุ งเทพมหานคร
10120 เพื่ออํานวยความสะดวกให้ พนักงานและผู้มาติดต่อเนื่องจากอยู่ใกล้ สถานีรถไฟฟ้า และอยู่ในใจกลาง
เมืองซึง่ เป็ นย่านศูนย์กลางธุรกิจของกรุ งเทพมหานคร
ทั ้งนี ้ บริษัทฯ ได้ พิจารณาค่าเช่าสํานักงานและค่าบริการในอัตรารวม 500 บาท ต่อตารางเมตร เป็ นราคา
ค่าเช่าที่ยตุ ธิ รรมและเหมาะสม
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ
บริ ษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

ลงชื่อ

_______________________________________
(นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ)
ประธานกรรมการบริษัท
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