สิ่งทีส่ ่งมาด้ วยลําดับที่ 1
F 24-1
แบบแจ้ งรายชื่อและขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ด้ วยที่ป ระชุมคณะกรรมการบริษั ท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ครั ้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561
ได้ มีมติดงั ต่อไปนี ้
แต่งตั ้ง/ต่อวาระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
คือ (1) นายวัลลภ ศรีไพศาล
(2) นางสาวศันสนีย์ พูลสวัสดิ์

กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

โดยการแต่งตั ้ง/ต่อวาระ ให้ มีผล ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2561
กําหนด/เปลีย่ นแปลง ขอบเขต หน้ าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ มีรายละเอียด ดังนี ้
โดยการกําหนด/เปลีย่ นแปลง ขอบเขต หน้ าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าวให้ มีผล ณ วันที่

-

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้ วย:
1. ประธานกรรมการตรวจสอบ นายวัลลภ ศรีไพศาล

วาระการดํารงตําแหน่งคงเหลือ 2 ปี 7 เดือน

2. กรรมการตรวจสอบ

นางสาวศันสนีย์ พูลสวัสดิ์ วาระการดํารงตําแหน่งคงเหลือ 3 ปี

3. กรรมการตรวจสอบ

นายภูริพฒ
ั น์ ชุ่มธรรม

วาระการดํารงตําแหน่งคงเหลือ 2 ปี 7 เดือน

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นางสาวพัฒน์สรณ์ วิสทุ ธิพงษ์
พร้ อมนี ้ได้ แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจํานวน 1 ท่านมาด้ วย โดยกรรมการตรวจสอบลําดับที่ 2
มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทําหน้ าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้ าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี ้
1. สอบทานให้ บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้ อง และเพียงพอ
2. สอบทานให้ บริ ษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่
เหมาะสม และมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ ความเห็นชอบ
ในการพิจารณาแต่งตั ้ง โยกย้ าย เลิกจ้ างหัวหน้ าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้ บริษัทปฏิ บตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ แห่ง
ประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริษัท

2
4. พิ จ ารณา คัด เลือ ก เสนอแต่ งตัง้ บุค คลซึ่ง มี ค วามเป็ นอิ สระ เพื่ อ ทํ าหน้ าที่ เป็ นผู้สอบบัญ ชี ข องบริ ษั ท และ เสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั ้งเข้ าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ าร่ วมประชุมด้ วย อย่าง
น้ อยปี ละ 1 ครั ้ง
5. พิ จารณารายการที่ เกี่ ยวโยงกัน หรื อ รายการที่ อ าจมี ค วามขัด แย้ ง ทางผลประโยชน์ ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย และ
ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั ้งนี ้ เพื่อให้ มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจําปี ของบริ ษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้ องลง
นามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้ องประกอบด้ วยข้ อมูลอย่างน้ อยดังต่อไปนี ้
ก. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นที่เชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงินของบริษัท
ข. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
ค. ความเห็ น เกี่ ย วกับ การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว่ าด้ วยหลัก ทรัพ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ ข้ อ กํ า หนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริษัท
ง.

ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

จ. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ฉ. จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้ าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
ช. ความเห็นหรือข้ อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ รับจากการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามกฎบัตร (Charter)
ซ. รายการอื่น ที่เห็ น ว่าผู้ถือ หุ้น และผู้ลงทุน ทั่วไปควรทราบภายใต้ ข อบเขตหน้ าที่ และความรับ ผิ ดชอบที่ ได้ รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิ บัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริ ษัทมอบหมายด้ วยความเห็น ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบในการ
ปฏิ บัติ ห น้ าที่ ดังกล่า วข้ างต้ น คณะกรรมการตรวจสอบมี ค วามรับ ผิ ด ชอบต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท โดยตรง และ
คณะกรรมการของบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก
บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ ดงั นี ้
1. กรรมการตรวจสอบมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กําหนด
2. ขอบเขต หน้ าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้ างต้ นเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ กําหนด

ลงชื่อ ……………………………………………...…กรรมการบริษัท
(นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ)
(ตราประทับ)
ลงชื่อ ………………………………………………...กรรมการบริษัท
(นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ )

สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 3

(F53-4)
แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริ ษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

ข้ าพเจ้ า บริษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครั ้งที่ 11/2561 ซึง่
ประชุมเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 ระหว่าง 10:00 ถึง 13:30น. เกี่ยวกับการลดทุน การเพิ่มทุน และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี ้
1.

การลดทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ มีมติให้ ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม จํานวน 780,163,587 บาท
เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ จํานวน 370,163,587 บาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญ 370,163,587 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท

2.

การเพิ่มทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ได้ มี มติให้ เพิ่มทุนจดทะเบี ยนของบริ ษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม จํานวน 370,163,587
บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ จํานวน 1,123,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จํานวน 752,836,413 หุ้น มูลค่าที่ตรา
ไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท รวม 752,836,413 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
การเพิ่มทุน

ประเภทหุ้น

จํานวนหุ้น

มูลค่ าที่ตราไว้ (บาทต่ อหุ้น)

รวม (บาท)

752,836,413

1

752,836,413

หุ้นบุริมสิทธิ

-

-

-

หุ้นสามัญ

-

-

-

หุ้นบุริมสิทธิ

-

-

-

 แบบกําหนดวัตถุประสงค์ ใน หุ้นสามัญ
การใช้ เงินทุน
 แบบมอบอํานาจทัว่ ไป
(General Mandate)
3.

การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทมีมติให้ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จํานวน 752,836,413 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
รวม 752,836,413 บาท ให้ แก่ บริษัท แอสเซท ไฟว์ โฮลดิ ้ง จํากัด (“AFH”) โดยเมื่อบริ ษัทดังกล่าวเลิกกิจการและชําระบัญชี
หุ้นของบริษัทฯ จะถูกจัดสรรไปยังผู้ถือหุ้นของ AFH ซึง่ มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
3.1 รายละเอียดการจัดสรร
จัดสรรให้ แก่

จํานวนหุ้น

อัตราส่ วน
(เดิม : ใหม่ )

ราคาขาย
(บาทต่ อหุ้น)

วัน เวลา จองซือ้
และชําระเงินค่ าหุ้น

นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์

468,038,398

-

ไม่ตํ่ากว่า

คณะกรรมการบริษัท

นางไกวซัน ปั ญจทรัพย์

48,934,367

1 บาท

จะกําหนดภายหลัง

นายจตุรงค์ ธนะปุระ

46,901,709

นายยงเกียรติ ศิริวจั นางกูร

46,901,709

โปรดดูหมาย

นายกิติพงศ์ ปุรานิธี

31,619,129

เหตุ 1)

นายพุฒินนั ทน์ ภัทรไพบูลย์ กิจ

31,619,129

นายเสรี โอจรัสพร

31,619,129
หน้ า 1 จาก 5

หมาย
เหตุ

จัดสรรให้ แก่

จํานวนหุ้น

นายสาโรจน์ อัศวพรชัย

31,619,129

นายเทอดศักดิ์ เชิดชูอําไพ

15,583,714

อัตราส่ วน
(เดิม : ใหม่ )

ราคาขาย
(บาทต่ อหุ้น)

วัน เวลา จองซือ้
และชําระเงินค่ าหุ้น

หมาย
เหตุ

หมายเหตุ:
1) บริษัทฯ จะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จํานวนไม่เกิน 752,836,413 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท ในราคาเสนอขาย
ที่ไม่ตํ่ากว่าราคาตลาด ณ วันที่เสนอขาย ซึง่ ราคาตลาดจะถูกกําหนดจากราคาประเมินโดยที่ปรึกษาการเงิน และ
ไม่ตํ่ากว่าหุ้นละ 1.00 บาท
3.2 การดําเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุ้น
ไม่มีเศษหุ้น
4.

กําหนดวันประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น/วิสามัญผู้ถอื หุ้นเพื่อขออนุ มัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
กําหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั ้งที่ 1/2561 ในวันที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 9:00 น. ณ ห้ องแอสคอทท์ 1 และ 2
ชั ้น G โรงแรมแอสคอทท์ สาทร บางกอก เลขที่ 7 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุ งเทพมหานคร 10210 โดย
 กําหนดวันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั ้งแต่วนั ที่ …………………….
จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้ วเสร็ จ
 กําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record date) ที่มีสทิ ธิ ในการเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561

5.

การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่ อหน่ วยงานราชการที่เกี่ยวข้ อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ ามี)
5.1 บริษั ทฯ จะดําเนิน การยื่นขอลดทุน และเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ วของบริ ษัท ฯ ตลอดจนการแก้ ไขเพิ่มเติ ม
หนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์
5.2 บริ ษัทฯ จะดําเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้ แก่บุคคลในวงจํากัดเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

6.

วัตถุประสงค์ ของการเพิ่มทุน และการใช้ เงินทุนในส่ วนที่เพิ่ม
เพื่อเป็ นการชําระค่าตอบแทนให้ กบั AFH ในการรับโอนกิจการทั ้งหมด ให้ กบั บริษัทฯ แทนการชําระด้ วยเงินสด

7.

ประโยชน์ ท่ บี ริ ษัทจะพึงได้ รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
(1) กําไรจากการขายห้ องชุด และบ้ าน ในโครงการทั ้ง 4 ได้ แก่ 1) อาคารชุด ไวโอ แคราย 1 จํานวน 29 ยูนิต 2) อาคารชุด ไว
โอ แคราย 2 จํานวน 54 ยูนิต 3) บ้ านเดี่ยว โครงการวนา เรสซิเดนซ์ 4) บ้ านเดี่ยว บ้ านแฝดโครงการหมู่บ้านรชยา บ้ าน
ช้ าง 2
(2) บริษัทฯ จะได้ บคุ ลากรที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ ในการพัฒนาโครงการบ้ านจัดสรรและอาคารชุดแนวสูงเข้ า
มาร่วมงาน
(3) บริษัทฯ สามารถแก้ ไขเหตุแห่งการเพิกถอนหลักทรัพย์ เพื่อให้ ห้ นุ สามารถกลับมาซื ้อขายได้
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8.

ประโยชน์ ท่ ผี ้ ูถอื หุ้นจะพึงได้ รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
8.1 นโยบายเงินปั นผล
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปั นผลแก่ผ้ ูถือหุ้นเป็ นจํานวนไม่ตํ่ากว่าร้ อยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี เงินได้ นิติ
บุคคลของงบการเงินเฉพาะกิจการและหลังหักสํารองต่าง ๆ เว้ นแต่บริษัทฯ มีความจําเป็ นที่จะนํากําไรสุทธิดังกล่าวไป
ใช้ ในการขยายธุรกิจของบริษัทฯ
ปั จจุบนั บริษัทฯ ยังมีขาดทุนสะสม จึงส่งผลให้ บริษัทฯ ยังไม่สามารถจ่ายเงินปั นผลได้
8.2 ผู้จองซื ้อหุ้นเพิ่มทุนครั ้งนี ้จะมีสทิ ธิรับเงินปั นผลจากการดําเนินงาน
ผู้จ องซื อ้ หุ้น เพิ่ ม ทุน ครั ง้ นี จ้ ะมี สิท ธิ รับ เงิน ปั นผลจากการดํ า เนิ น งานเริ่ ม ตัง้ แต่ เมื่ อ ผู้จองซื อ้ หุ้น เพิ่ ม ทุ น ได้ รับ การจด
ทะเบียนเป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ ว
8.3 อื่น ๆ
- ไม่มี -

9.

รายละเอียดอื่นใดที่จาํ เป็ นสําหรั บผู้ถอื หุ้นเพื่อใช้ ประกอบการตัดสินใจในการอนุมตั ิการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
การออกเสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่บคุ คลในวงจํากัดในครั ้งนี ้อาจส่งผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น
(Control dilution) และราคาหุ้น (Price dilution) ดังนี ้
ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น (Control dilution)
ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญ เพิ่มทุนให้ แก่บุคคลในวงจํากัดในครัง้ นี ้ การสัดส่วนถือ หุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมลดลง
ประมาณร้ อยละ 67.04
สูตรการคํานวณการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น = Qr / (Qo+Qr) โดยที่
Qo = จํานวนหุ้นสามัญที่มีอยู่เดิม เท่ากับ 370.16 ล้ านหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท)
Qr = จํา นวนหุ้น ใหม่ ที่ เพิ่ มขึน้ จากการเพิ่ ม ทุน ให้ แ ก่ บุคคลในวงจํ ากัด เท่ า กับ 752.84 ล้ านหุ้น (มูลค่า ที่ ต ราไว้ ห้ ุน ละ
1 บาท)
ดังนั ้น Control Dilution = Qr / (Qo+Qr)
= 752.84 / (370.16+752.84)
= 67.04%
ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price dilution)
เนื่องจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ห้ ามซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตั ้งแต่วนั ที่ 26 กันยายน 2557 จนไม่สามารถใช้ ราคามาคํานวณได้
อย่างไรก็ตามบริษัทฯ จะกําหนดราคาขายหุ้นเพิ่มทุนที่ไม่ตํ่ากว่าราคายุติธรรมที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงิน ซึง่ นํามาใช้ แทน
ราคาตลาด ดังนั ้นในการเพิ่มทุนครั ้งนี ้จึงไม่มผี ลกระทบต่อราคาหุ้น
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ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกําไรของผู้ถือหุ้น (EPS Dilution)
บริษัทฯ มีผลขาดทุนจากการดําเนินงาน จึงไม่สามารถคํานวณได้
10. ตารางระยะเวลาการดําเนินการในกรณีท่ ีคณะกรรมการบริ ษัทมีมติให้ เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ลําดับ

ขัน้ ตอนการดําเนินการ

วัน/ เดือน/ ปี

1

วันประชุมคณะกรรมการบริษัทครั ้งที่ 11/2561

22 ตุลาคม 2561

2

กําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิ (Record Date) ในการเข้ าร่วมประชุม

19 พฤศจิกายน 2561

วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั ้งที่ 1/2561
3

วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั ้งที่ 1/2561

18 ธันวาคม 2561

4

จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์

ภายใน 14 วันนับจากวัน
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

5

วันที่จองซื ้อและชําระเงินค่าจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

จะกําหนดภายหลัง

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี ้ถูกต้ องและครบถ้ วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ
บริ ษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
ลงชื่อ

____________________________

ลงชื่อ

____________________________

(นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ)

(นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์)

ประธานกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัท
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สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 4
สารสนเทศรายการจําหน่ ายไปซึ่งสินทรั พย์ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการจําหน่ ายเงินลงทุนทัง้ หมดใน
บริ ษัท สิทธารมย์ ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด
ด้ วยที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท อาดามั ส อิ น คอร์ ป อเรชั่ น จํ า กั ด (มหาชน) (“บริ ษั ท ฯ” หรื อ “ADAM”)
ครัง้ ที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 ได้ มีม ติอนุมัติให้ บริ ษั ทฯ เข้ าทํ ารายการจําหน่ ายไปซึ่งหุ้น สามัญทั ้งหมดของ
บริ ษั ท สิท ธารมย์ ดี เวลลอปเมนท์ จํ า กัด (“STR” หรื อ “บริ ษั ท ย่ อ ย”) จํา นวนทัง้ สิ ้น 39,998 หุ้น มูลค่ า ที่ ตราไว้ ห้ ุน ละ
1,000 บาท คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้ ว ให้ แก่นายเกรี ยงไกร ศิระวณิชการ ประธานกรรมการ
และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ คิดเป็ นมูลค่า 129,000,000 บาท
การเข้ าทํารายการดังกล่าวเข้ าข่ายเป็ นรายการจําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่
ทจ.20/2551 เรื่ อ ง หลัก เกณฑ์ ใ นการทํ า รายการที่ มี นั ย สํ า คั ญ ที่ เข้ าข่ า ยเป็ นการได้ มาหรื อ จํ า หน่ า ยไปซึ่ ง ทรั พ ย์ สิ น
(และที่แ ก้ ไขเพิ่ ม เติม ) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลัก ทรัพ ย์ แห่ ง ประเทศไทย เรื่ อ ง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการ
ปฏิบตั ิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้ มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 (และที่แก้ ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่ อง
การได้ มาหรื อจําหน่ ายไปซึ่งสิ นทรั พย์ ”) และเป็ นรายการเกี่ ยวโยงตามประกาศคณะกรรมการกํา กับตลาดทุนที่ ทจ.
21/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ ในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลัก ทรัพย์ แห่งประเทศไทย
เรื่อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (“ประกาศรายการ
เกี่ยวโยง”)
โดยมีรายละเอียดสาระสําคัญของการเข้ าทํารายการดังต่อไปนี ้
1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ
คาดว่าจะทํารายการแล้ วเสร็จภายในเดือน ธันวาคม 2561
2. คู่กรณีท่ เี กี่ยวข้ อง และความสัมพันธ์ กับบริ ษัทจดทะเบียน
ผู้ซื ้อ:

นายเกรี ยงไกร ศิระวณิชการ

ผู้ขาย:

บริษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์ กบั บริษัทจดทะเบียน : นายเกรี ยงไกร ศิระวณิ ชการ ประธานกรรมการและผู้ถือหุ้น รายใหญ่ ของ
บริษัทฯ ในสัดส่วนร้ อยละ 87.82 ของทุนจดทะเบียนที่ชําระแล้ ว
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3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ
3.1 ลักษณะโดยทัว่ ไปของรายการ
บริ ษั ท ฯ จะเข้ าทํา รายการจํ าหน่า ยหุ้นสามัญทั ้งหมดของ STR ซึง่ เป็ นบริ ษั ทย่ อยของบริ ษัท ฯ จํ านวนทัง้ สิ ้น
39,998 หุ้น คิ ดเป็ นสัด ส่วนร้ อ ยละ 100 ของทุน จดทะเบีย นชําระแล้ ว ให้ แก่ นายเกรี ย งไกร ศิ ระวณิ ชการ คิด เป็ น
มูลค่า 129,000,000 บาท โดยมี เงื่อนไขว่าก่ อนวันที่ 25 ธันวาคม 2561 หากมีบุคคลอื่น ใดที่ประสงค์ จะซื อ้ หุ้นของ
STR ด้ วยราคาที่ดีกว่าหรื อเท่ากับที่นายเกรี ยงไกร ศิระวณิ ชการ เสนอ คณะกรรมการบริษัทจะขายหุ้นให้ แก่บุคคล
ดังกล่าว
อีกทัง้ ให้ เสนอต่อ ที่ป ระชุมวิ สามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2561 เพื่ อขออนุมัติม อบอํ านาจให้ นายฐิ ติวัฒ น์ คูวิจิต ร
สุวรรณ เป็ นผู้มีอํานาจในการดําเนินการ กําหนด เงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ในการเข้ าทํารายการจําหน่ายไปซึ่ง
หุ้นสามัญทั ้งหมดของ STR ดังกล่าว
3.2 ประเภทของรายการ
การจํ า หน่ ายหุ้น สามัญ ทัง้ หมดของ STR ครัง้ นี ้ ให้ แ ก่ นายเกรี ย งไกร ศิ ระวณิ ชการ เข้ าข่ า ยเป็ นการเข้ า ทํ า
รายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศรายการเกี่ยวโยง โดยมีขนาดรายการสูงสุดสูงกว่า 20,000,000 บาท และเข้ าข่าย
เป็ นการจํา หน่ า ยไปซึ่งสิน ทรัพ ย์ ตามประกาศรายการได้ ม าหรื อ จํ าหน่ ายไปซึ่ง สิน ทรัพ ย์ โดยขนาดรายการสูง สุด
เท่ ากับ ร้ อยละ 339.91 ตามเกณฑ์ มูลค่ าสิน ทรัพ ย์ ที่ มี ตัว ตนสุทธิ อ้ างอิงจากงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 มิถุน ายน
2561 เข้ าข่ายเป็ นรายการประเภทที่ 4
อีก ทัง้ การจํ า หน่ ายหุ้น สามัญ ทัง้ หมดของ STR เข้ า ข่ ายเป็ นการขายหรื อ โอนกิจ การของบริ ษั ท ทัง้ หมดหรื อ
บางส่วนที่สาํ คัญให้ แก่บคุ คลอื่น เพื่อให้ เป็ นไปตามมาตรา 107 (2) (ก) แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.
2535 และที่มีแก้ ไขเพิ่มเติม
ดังนั ้น บริ ษัทฯ จึงมีหน้ าที่จดั ทํารายงานและเปิ ดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย และขอ
อนุมัติการเข้ าทํารายการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้ วยคะแนนเสียงไม่ตํ่ากว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั ้งหมดของผู้ถือ
หุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นบั คะแนนเสียงในส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ เสีย
3.3 ขนาดของรายการ
ตารางคํานวณสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ
หน่วย : ล้ านบาท

ข้ อมูลทางการเงิน

บริ ษัทฯ

สินทรัพย์รวม
หัก สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
หัก หนี ้สินรวม
หน้ า 2 จาก10

STR 2

1

240.57

116.99

2.12

0.00

228.02

75.27

หน่วย : ล้ านบาท

ข้ อมูลทางการเงิน

บริ ษัทฯ 1

สินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ (NTA)
กําไรสุทธิสําหรับงวด

STR 2

10.43

41.72

(15.16)

(2.49)

หมายเหตุ: 1 งบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561
2

งบการเงินของ STR สิ ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ปรับปรุ งการลดทุน 120 ล้ านบาท เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561

รายละเอียดการคํานวณขนาดรายการ เป็ นดังนี ้
1. เปรียบเทียบตามเกณฑ์มลู ค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ
ขนาดของรายการ
=

ร้ อยละของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ STR ตามสัดส่วนที่จะจําหน่ายไป
มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริษัทฯ

=

41.72 / 10.43 x 100

=

ร้ อยละ 399.91

2. เปรียบเทียบตามเกณฑ์มลู ค่ารวมของสิง่ ตอบแทน
ขนาดของรายการ
=

มูลค่ารวมสิง่ ตอบแทนทีไ่ ด้ รับ
มูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ

=

129.00 / 240.57 x 100

=

ร้ อยละ 53.62

3. เปรียบเทียบตามเกณฑ์มลู ค่าหุ้นทุนที่ออกเพื่อชําระค่าสินทรัพย์
ไม่ สามารถคํ า นวณขนาดรายการได้ เนื่ อ งจากบริ ษั ท ฯ ไม่ ไ ด้ รับ หลัก ทรัพ ย์ เพื่ อ เป็ นการตอบแทนการ
จําหน่ายไปซึง่ หุ้นสามัญ
4. เปรียบเทียบตามเกณฑ์กําไรสุทธิจากการดําเนินงาน
ไม่สามารถคํานวณได้ เนื่องจากบริษัททั ้งสอง มีผลประกอบการขาดทุน
ตารางสรุปการคํานวณขนาดรายการ
หน่วย : ร้ อยละ

เกณฑ์ การคํานวณ

ขนาดรายการ

1. เกณฑ์มูลค่าของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ

399.91

2. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

53.62
หน้ า 3 จาก10

หน่วย : ร้ อยละ

เกณฑ์ การคํานวณ

ขนาดรายการ

3. เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุน

ไม่สามารถคํานวณได้

4. เกณฑ์กําไรสุทธิจากการดําเนินงาน

ไม่สามารถคํานวณได้

ขนาดรายการสูงสุด

399.91

4. รายละเอียดของสินทรั พย์ ท่ จี ําหน่ ายไป
โครงสร้ างการถือหุ้นของบริษัทฯ ปั จจุบนั
บริษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
100.00%
บริษัท สิทธารมย์ ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด
โครงสร้ างการถือ หุ้นของบริ ษัทฯ ภายหลังการรับโอนกิจการทั ้งหมดของ AFH และ การจําหน่ายหุ้นสามัญทั ้งหมด
ของ STR
บริษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)

96.67%
บริษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด

100.00%
บริษัท รชยาเรียลเอสเตท จํากัด

หน้ า 4 จาก10

ข้ อมูลโดยสรุปของ STR มีดงั นี ้
วันจดทะเบียน: 1 มิถนุ ายน 2550
ที่ตงั ้ : 35 ซอยสาทร 9 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
คณะกรรมการบริ ษัท:
1. นายเกรี ยงไกร ศิระวณิชการ
2. นายวรพจน์ เดชอุดมวิทยา
3. นายสรัล เจษฎาอารักษ์ กลุ
รายชื่อผู้ถอื หุ้นล่ าสุด
รายชื่อผู้ ถอื หุ้น

จํานวนหุ้น

สัดส่ วนการถือหุ้น

39,998

100.00%

2. นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ

1

0.00%

3. นายสรัล เจษฎาอารักษ์ กลุ

1

0.00%

40,000

100.00%

1. บริษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)

รวม
มูลค่ าที่ตราไว้ : หุ้นละ 1,000 บาท

ทุนจดทะเบียน: 40,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ 40,000 หุ้น
ทุนจดทะเบียนชําระแล้ ว: 40,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ 40,000 หุ้น
ลักษณะการประกอบธุรกิจ: พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
งบการเงิน: ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของ STR มีรายละเอียด ดังนี ้
งบแสดงฐานะการเงิน
หน่วย : บาท
รายการ

ปรั บปรุ ง สอบทานแล้ ว
การลดทุน *
30/06/61

ตรวจสอบแล้ ว
31/12/60
31/1259

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

14,825,009

14,825,009

912,820

66,938,076

1,173,909

1,173,909

1,110,751

301,184

-

62,000,000

-

-

ต้ นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

65,082,748

65,082,748

79,711,292

84,210,815

รวมสินทรั พย์ หมุนเวียน

81,081,666 143,081,666

ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่
้ กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน

หน้ า 5 จาก10

81,735,500 151,450,075

หน่วย : บาท
รายการ

ปรั บปรุ ง สอบทานแล้ ว
การลดทุน *
30/06/61

ตรวจสอบแล้ ว
31/12/60
31/1259

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน

7,484,296

7,484,296

7,447,486

7,378,751

เงินให้ ก้ ยู ืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวช้ องกัน

-

58,000,000

64,400,000

-

อสังหาริมทรัพย์รอการพัฒนา

-

-

-

19,828,822

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

19,828,822

19,828,822

19,828,822

-

8,506,636

8,506,636

8,103,525

8,533,963

3

3

11,132

18,746

86,050

86,050

510,601

108,100

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรั พย์

35,905,807 93,905,807 100,301,566 35,868,382
116,987,472 236,987,472 182,037,065 187,318,456

หนี ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี ้สินหมุนเวียน
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น

10,272,565

10,272,565

16,759,621

18,427,829

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกําหนดชําระ

21,085,674

21,085,674

-

-

31,358,239

31,358,239

16,759,621

18,427,829

42,914,326

42,914,326

-

-

996,307

996,307

1,072,168

557,214

43,910,633
75,268,872

43,910,633
75,268,872

1,072,168
17,831,789

557,214
18,985,043

ภายในหนึง่ ปี
รวมหนีส้ นิ หมุนเวียน
หนี ้สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ประมาณการหนี ้สินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนีส้ นิ ไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ นิ
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ้น
ทุน จดทะเบี ย น หุ้น สามัญ 160,000 หุ้ น มู ล ค่ า หุ้ น ละ 1,000

- 160,000,000 160,000,000 160,000,000

บาท
ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ 40,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1,000 บาท

40,000,000

ทุนที่ออกและเรี ยกชําระแล้ ว หุ้นสามัญ 160,000 หุ้น มูลค่าหุ้น

-

-

-

- 160,000,000 160,000,000 160,000,000

ละ 1,000 บาท
ทุนที่อ อกและเรี ยกชํ าระแล้ ว หุ้นสามัญ 40,000 หุ้น มู ลค่าหุ้น

40,000,000

-

-

-

4,800,000

4,800,000

4,800,000

4,800,000

ละ 1,000 บาท
กําไร (ขาดทุน)สะสม
จัดสรรแล้ ว
สํารองตามกฎหมาย
หน้ า 6 จาก10

หน่วย : บาท
รายการ

ปรั บปรุ ง สอบทานแล้ ว
การลดทุน *
30/06/61

ยังไม่ได้ จดั สรร

(3,081,400)

รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ นิ และส่ วนของผู้ถือหุ้น

(3,081,400)

ตรวจสอบแล้ ว
31/12/60
31/1259
(594,724)

3,533,413

41,718,600 161,718,600 164,205,276 168,333,413
116,987,472 236,987,472 182,037,065 187,318,456

* STR ลดทุ น จดทะเบี ย น จากเดิ ม 160,000,000 บาท (แบ่ง เป็ นหุ้น สามัญ จํ านวน 160,000 หุ้น มู ล ค่ า หุ้น ละ 1,000 บาท) เป็ น
40,000,000 บาท (แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ จํานวน 40,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1,000 บาท) โดยบริ ษัทได้ จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์
แล้ วเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561

งบกําไรขาดทุน
หน่วย : บาท

รายการ

สอบทานแล้ ว
6 เดือนแรก ปี 2561

ตรวจสอบแล้ ว
ปี 2560
ปี 2559

รายได้
รายได้ จากการขายอสังหาริมทรัพย์

22,440,000

35,770,420

3,552,700

ดอกเบี ้ยรับ

1,772,438

1,036,555

1,205,604

รายได้ อื่น

831,385

287,683

184,521

25,043,823

37,094,658

4,942,825

16,202,827

21,605,738

1,973,581

ค่าใช้ จ่ายในการขาย

3,462,444

6,538,073

1,898,543

ค่าใช้ จ่ายในการบริหาร

6,024,708

12,747,533

9,819,586

ต้ นทุนทางการเงิน

1,840,521

-

-

27,530,500
(2,486,677)

40,891,345
(3,796,687)

13,655,710
(8,712,885)

รวมรายได้
ค่าใช้ จ่าย
ต้ นทุนขายอสังหาริมทรัพย์

รวมค่ าใช้ จ่าย
กําไร (ขาดทุน) สําหรั บปี

สินทรัพย์หลักของ STR มีอยู่ 3 ส่วน ประกอบด้ วย
(1) บ้ า นเดี่ ยว บ้ านแฝด ก่ อสร้ า งแล้ วเสร็ จ 100% ในโครงการสิท ธารมย์ พาร์ ค ไลฟ์ ซอยบ้ า นม่ว งสามัค คี ถนน
ประชาสันติ ตําบลหมากแข้ ง อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ปั จจุบนั คงเหลือ 23 หลัง จากจํานวนทั ้งหมด
ของโครงการที่ 42 หลัง โดยมียอดโอนกรรมสิทธิ์เพียง 19 หลัง คิดเป็ นร้ อยละ 45

หน้ า 7 จาก10

โครงการสิทธารมย์ พาร์ ค ไลฟ์ ได้ ดําเนินการมาแล้ วกว่า 2 ปี แต่ด้วยต้ นทุนที่สงู ทําให้ บริษัทฯ ตั ้งราคาขายไว้ สงู
ตาม ขณะที่ทําเลที่ตั ้งที่ไม่โดดเด่น ไม่มีสโมสรส่วนกลางให้ บริ การ และด้ วยขนาดโครงการที่เล็ก ทําให้ ต้องเรียก
เก็บค่าใช้ จ่ายส่วนกลางสูง เป็ นผลให้ การขาย เป็ นไปด้ วยความล่าช้ า
(2) ที่ดินเปล่า 12-2-41 ไร่ ติดถนนติดถนนสายเลีย่ งเมืองอุดรธานี (ทล.216) บริเวณกิโลเมตรที่ 25+300
ด้ วยราคาที่ดินที่สงู เนื่องจากติดถนนใหญ่ เดิมบริษัทฯ มีโครงการจัดทําเป็ นที่อยู่อาศัยระดับหรูหรา แต่เนื่องด้ วย
ตลาดระดับบนของจังหวัดอุดรธานี มีผ้ ปู ระกอบการรายใหญ่ จากกรุ งเทพฯ เข้ าไปเปิ ดโครงการหลายแห่ง ทําให้
การแข่ งขันสูง บริ ษัท ฯ จึงได้ ล้มเลิกโครงการไป ปั จจุบัน บริ ษั ทฯ มี แผนที่จะขายหรื อให้ เช่ าที่ดิ นแปลงนี ้ เพื่ อ
ประกอบกิจการเชิงพาณิชย์
(3) อาคารสํานักงานและคลับเฮ้ าส์ สูง 2 ชัน้ พร้ อมสระว่ายนํ ้า เลขที่ 343 หมู่บ้ านสิทธารมย์ ถนนสายเลี่ยงเมือ ง
อุด รธานี ตํ า บลหมากแข้ ง อํ าเภอเมื อ งอุด รธานี จังหวัด อุด รธานี พื น้ ที่ ดิ น 0-3-40.7 ไร่ พื น้ ที่ใ ช้ สอย 750.84
ตารางเมตร ซึ่ง โครงการดัง กล่าวได้ จํ าหน่ า ยได้ แ ล้ ว 100% แต่ บ ริ ษั ท ฯ ยังคงมี ห น้ าที่ ให้ บ ริ ก ารคลับ เฮ้ า ส์ แ ก่
ลูกบ้ านอยู่ ซึง่ ในส่วนคลับเฮ้ าส์นี ้มีสภาพทรุดโทรม ต้ องลงทุนปรับปรุ งใหม่ในเร็ว ๆ นี ้ เพื่ออํานวยความสะดวก
แก่ลกู บ้ าน ในส่วนงานนี ้มีรายได้ ตํ่ากว่ารายจ่ายมาตลอดระยะเวลาหลายปี
5. มูลค่ ารวมของสิ่งตอบแทน
129,000,000 บาท โดยชําระเป็ นเงินสด 49,000,000 บาท และหักกลบหนี ้ที่นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ เป็ นเจ้ าหนี ้
บริษัทฯ อยู่ 80,000,000 บาท
6. มูลค่ าของสินทรั พย์ ท่ ีจาํ หน่ ายไป
หุ้นสามัญจํานวน 39,998 หุ้น คิดเป็ นสัดส่วนการถือหุ้นร้ อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของ STR คิดเป็ นจํานวนเงิน
รวม 129,000,000 บาท เงิน ลงทุ น ดัง กล่า วมี มูลค่ า ทางบั ญ ชี ต ามงบเฉพาะกิ จ การ ณ วัน ที่ 30 มิ ถุน ายน 2561
จํานวน 231,657,849 บาท ภายหลังการลดทุน 120,000,000 บาท มูลค่าทางบัญชีจะปรับลดลงเป็ น 111,657,849
บาท
7. เกณฑ์ ท่ ีใช้ ในการกําหนดมูลค่ าสิ่งตอบแทน
อ้ างอิงจากราคาประเมินราคาทรัพย์สนิ ของผู้ประเมินราคาอิสระ
8. ผลประโยชน์ ท่ ีคาดว่ าบริ ษัทจะได้ รับจากการจําหน่ ายไปซึ่งสินทรั พย์
(1) ไม่ต้องรับรู้ผลขาดทุนจาก STR อีกต่อไป
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(2) มีเงินทุนเพียงพอรองรับการชําระหนี ้สินของบริษัทฯ ที่จะถึงกําหนดชําระในช่วงต้ นเดือนมกราคม 2562 จํานวน
48,000,000 บาท และเงินกู้ยืมจากกรรมการอีกจํานวน 80,000,000 บาท
(3) ไม่ต้องจัดหาเงินทุนสําหรับการชําระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินของ STR ซึ่งจะต้ องเริ่ มชําระคืนเงินต้ นใน
เดือนพฤศจิกายน 2561 โดยหนี ้สินที่มีต่อสถาบันการเงินมีจํานวนรวม 52,000,000 บาท
(4) ลดภาระค่าใช้ จ่ายที่จะเกิดขึ ้นในการดําเนินกิจการในอนาคต
9. แผนการใช้ เงินที่ได้ รับจากการจําหน่ ายสินทรั พย์
บริษัทฯ จะนําเงินที่ได้ จากการจําหน่ายเงินลงทุนทั ้งหมดไปใช้ เป็ นเงินชําระหนี ้สินของบริษัทฯ
10. เงื่อนไขในการเข้ าทํารายการ
(1) การเข้ าทํารายการดังกล่าวต้ องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ด้ วยคะแนนเสียงไม่ตํ่ากว่า 3 ใน 4
ของจํานวนเสียงทั ้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มี
ส่วนได้ เสีย
(2) ก่อนวันที่ 25 ธันวาคม 2561 หากมีบุคคลอื่นใดที่ประสงค์ จะซื ้อหุ้นของ STR ด้ วยราคาที่ดีกว่าหรื อเท่ากับที่นาย
เกรียงไกร ศิระวณิชการ เสนอ คณะกรรมการบริษัทจะขายหุ้นให้ แก่บุคคลดังกล่าว
(3) ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นอนุมตั ิการรับโอนกิจการทั ้งหมดของ บริ ษัท แอสเซท ไฟว์ โฮลดิ ้ง จํากัด และการโอน
กิจการเป็ นผลสําเร็จ
(4) STR จะว่าจ้ างให้ บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย เป็ นผู้ดําเนินการขายบ้ านที่เหลืออยู่ในโครงการ โดยได้ รับค่าตอบแทน
ร้ อยละ 6 ของราคาขายบ้ าน
11. รายชื่อกรรมการที่มีส่วนได้ เสียและไม่ มีสิทธิออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
ชื่อ

ตําแหน่ ง

นายเกรี ยงไกร ศิระวณิชการ

ประธานกรรมการบริษัท

ทั ้งนี ้ การประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครั ้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 ในวาระการพิจารณาเรื่ องการเข้ า
ทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ ซึ่งเป็ นกรรมการบริ ษัทที่มีสว่ นได้ เสียไม่ได้ เข้ าร่ วมประชุม และ
ไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
12. ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัทเกี่ยวกับการเข้ าทํารายการ
คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีสว่ นได้ เสียกับการเข้ าทํารายการ) มีความเห็นว่าเนื่องจาก บริ ษัทย่อยมีผล
ประกอบการขาดทุน ตัง้ แต่ ปี 2559 ถึงปั จ จุบัน และการดํ าเนิ น โครงการสิท ธารมย์ พาร์ ค ไลฟ์ ต่ อ จะส่งผลให้ เกิ ด
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ค่าใช้ จ่ายและผลขาดทุนเพิ่มขึ ้น อีกทั ้งบริษัทฯ ต้ องการระดมเงินเพื่อชําระหนี ้สินของบริ ษัทฯ ทีจ่ ะครบกําหนด ดังนั ้น
การจําหน่ายหุ้นสามัญของ STR มีความสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
13. ความเห็ น ของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรื อ กรรมการของบริ ษั ท ที่ แ ตกต่ างจากความเห็ น ของ
คณะกรรมการบริ ษัทตามข้ อ 12 ข้ างต้ น
ไม่มี
บริษัทฯ รับรองว่าข้ อมูลสารสนเทศในแบบรายงานนี ้มีความถูกต้ องและครบถ้ วนทุกประการ
ขอแสดงความนับถือ
บริ ษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

ลงชื่อ

_______________________________________
(นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ)
ประธานกรรมการบริษัท
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