ที่ 008/2562
7 มีนาคม 2562
เรื่ อง รายงานความคืบหน้ าการแก้ ไขเหตุเพิกถอน
เรี ยน กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามที่บริ ษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) มีฐานะการเงินหรื อผลการดําเนินงานเข้ าข่าย
อาจถูกเพิกถอนจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน เนื่องจากงบการเงินประจําปี 2558 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบ
บัญชี ปรากฏส่วนผู้ถือหุ้นมีค่าตํ่ากว่าศูนย์ และบริ ษัทฯ มีสินทรัพย์ทงหมดหรื
ั้
อเกือบทังหมดในรู
้
ปเงินสดหรื อหลักทรัพย์
ระยะสัน้ (Cash Company) เนื่องจากบริษัทฯ ได้ จําหน่ายเงินลงทุนทังหมดในบริ
้
ษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้ อง
ที่ประกอบธุรกิจสื่อบันเทิง อันเป็ นสาเหตุให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรั พย์ ฯ”) ประกาศให้ ห้ ุน
สามัญ ของบริ ษั ทฯ เข้ า ข่า ยอาจถูกเพิกถอนจากการเป็ นหลักทรั พ ย์ จ ดทะเบี ยนตามข้ อ 9 (6) (ง) และข้ อ 9 (13) ของ
ข้ อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่ อง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2542 นัน้
ขณะนี บ้ ริ ษั ท ฯ สามารถแก้ ไ ขให้ เ หตุเ พิ ก ถอนดัง กล่า วหมดไปแล้ ว ซึ่ง เมื่ อ วัน ที่ 24 พฤษภาคม 2561 ตลาด
หลักทรัพย์ฯ ประกาศให้ หลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ อยู่ในช่วงดําเนินการให้ มีคณ
ุ สมบัติเพื่อกลับมาซื ้อขาย โดยมีระยะเวลา
ดําเนินการเพื่อกลับมาซื ้อขายได้ ตามเกณฑ์การรับหลักทรัพย์ใหม่จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562
บริ ษัทฯ ขอรายงานความคืบหน้ าการแก้ ไขเหตุเพิกถอน ดังนี ้
1. มีสว่ นของผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าศูนย์
จากงบการเงิ น ประจํ า ปี 2561 สิ น้ สุด 31 ธั น วาคม 2561 บริ ษั ท ฯ มี ส่ ว นผู้ถื อ หุ้น บริ ษั ท ใหญ่ จํ า นวน
480,814,492 บาท
2. มีธุรกิจหลักที่จะดําเนินการอย่างต่อเนื่องชัดเจน
ปั จจุบนั บริ ษัทฯ ดําเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์แนวสูงและแนวราบโดยมีโครงการภายใต้ การบริ หาร
จัด การของบริ ษั ท แอสเซท ไฟว์ ดี เ วลลอปเม้ น ท์ จํ า กัด (“AFD”) และบริ ษั ท รชยาเรี ย ลเอสเตท จํ า กัด
(“Rachaya”) ซึง่ เป็ นบริษัทย่อย ประกอบด้ วย
ลําดับที่

โครงการ

ประเภท

ที่ตงั ้

สถานะโครงการ

โครงการภายใต้ การบริ หารงานของ AFD
1

โครงการไวโอ แคราย

ห้ องชุดพักอาศัย

ซอยรั ตนาธิ เบศร์ 10 ถนน พัฒนาแล้ วเสร็ จ
รัตนาธิเบศร์ ตําบลบางกระ (ห้ องชุดรวม 125 ยูนิต คงเหลือ
สอ อํ า เภอเมื อ งนนทบุ รี 22 ยูนิต)
จังหวัดนนทบุรี

1

ลําดับที่
2

โครงการ

ประเภท

โครงการไวโอ แคราย 2 ห้ องชุดพักอาศัย

ที่ตงั ้

สถานะโครงการ

ซอยรั ต นาธิ เ บศร์ 3 ถนน พัฒนาแล้ วเสร็ จ
รั ต นาธิ เ บศร์ ตํ า บลตลาด (ห้ องชุดรวม 122 ยูนิต คงเหลือ
ขวัญ อํ าเภอเมื อ งนนทบุรี 50 ยูนิต)
จังหวัดนนทบุรี

3

วนา เรสซิเดนซ์

บ้ านเดี่ยว

ถนนศรี นคริ นทร์ – ร่ มเกล้ า

อยู่ระหว่างการพัฒนา

แขวงสะพานสูง เขต
กรุงเทพมหานคร

(บ้ านพักอาศัยรวม 69 หลัง อยู่
ระหว่างพัฒนาพื ้นที่โครงการและ
ก่อสร้ างบ้ านเพื่อส่งมอบ)

บ้ านเดี่ยว

ถนนบ้ านช้ าง ตําบลหมาก

อยู่ระหว่างการพัฒนา

บ้ านแฝด

แข้ ง อําเภออุดรธานี

(บ้ านพั ก อาศั ย รวม 161 หลั ง

จังหวัดอุดรธานี

พัฒ นาพื น้ ที่ โ ครงการบางส่ ว น

สะพานสูง
โครงการภายใต้ การบริ หารงานของ Rachaya
1

รชยา บ้ านช้ าง 2

แล้ วเสร็ จ คงเหลือ 96 หลัง)
ข้ อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

บริ ษัทฯ มีรายได้ จากการจากการขายอสังหาริมทรัพย์ ดังนี ้
1. งบการเงินรวมประจําปี 2561 สิ ้นสุด 31 ธันวาคม 2561 บริ ษัทฯ มีรายได้ จากการขายอสังหาริ มทรัพย์
จํานวน 198,304,808 บาท
2. งบการเงินรวมประจําปี 2560 สิ ้นสุด 31 ธันวาคม 2560 บริ ษัทฯ มีรายได้ จากการขายอสังหาริ มทรัพย์
จํานวน 246,945,791 บาท
เนื่องด้ วยนายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ มีหน้ าที่มีหน้ าที่ต้องทําคําเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงหมดของบริ
ั้
ษัทฯ (Mandatory
Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้ า
ถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงํากิจการ (และที่แก้ ไขเพิ่มเติม) ภายหลังจากบริ ษัท แอสเซท ไฟว์ โฮลดิง้ จํ ากัด (“AFH”) จด
ทะเบียนเลิกกิจการและชําระบัญชี ส่งผลให้ นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ และบุคคลตามมาตรา 258 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ AFH
เข้ าเป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในสัดส่วนร้ อยละ 46.04 ของจํานวนหุ้นที่ออกและจําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ นัน้
ปั จจุบนั นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ ได้ ยื่นคําเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ (แบบ 247-4) เมื่อวัน 25 กุมภาพันธ์
2562 และอยูร่ ะหว่างรับซื ้อหลักทรัพย์จากผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
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ขอแสดงความนับถือ
บริษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

ลงชื่อ

_______________________________________
(นายเกรี ยงไกร ศิระวณิชการ)
ประธานกรรมการบริษัท
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