ความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ (แบบ 250-2)
บริษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

หน้ า 3 ข้อ 1.1 ภาพรวมการประกอบธุรกิ จ
ข้อความแก้ไขเป็ น
ต่อมาที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ได้อนุ มตั ิการเข้าทารายการซื้อและ
รับโอนกิจการทัง้ หมดของ บริษทั แอสเซท ไฟว์ โฮลดิ้ง จากัด ซึ่งมีผถู้ ือหุ้นใหญ่ คือ นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ และนาง
ไกวซัน ปั ญจทรัพย์ (บุคคลตามมาตรา 258 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ของนายศุภโชค ปั ญจทรัพย์) ถือหุน้ รวมกันร้อยละ
68.67 ของจานวนหุ้นที่ออกและจาหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของ บริษทั แอสเซท ไฟว์ โฮลดิ้ง จากัด ในราคาเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนจะไม่ต่ากว่าหุ้นละ 1.00 บาท โดย ADAM จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจากัด ซึง่ ได้แก่บริษทั
แอสเซท ไฟว์ โฮลดิง้ จากัด ภายหลังจากการชาระบัญชีเพื่อคืนทุนให้แก่ผถู้ อื หุน้ ของ บริษทั แอสเซท ไฟว์ โฮลดิง้ จากัด
แล้ว นายศุภโชค ปั ญจทรัพ ย์ และบุคคลตามมาตรา 258 จะได้มาซึ่งหุ้นของ ADAM จานวนไม่เกิน 516,972,765 หุ้น
หรือคิดเป็ น ไม่เกินร้อยละ 46.04 ของสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของ ADAM และได้อนุ มตั ิรายการจาหน่ ายไปซึ่งสิน ทรัพ ย์
ได้แก่หนุ้ สามัญทัง้ หมดของบริษทั สิทธารมย์ ดีเวลลอปเมนท์ จากัด จานวน 39,998 หุ้น หรือคิดเป็ นร้อยละ 99.99 ของ
จานวนหุ้นที่ออกและจาหน่ ายแล้วทัง้ หมดของ บริษทั สิทธารมย์ ดีเวลลอปเมนท์ จากัด ให้แก่นายเกรียงไกร ศิระวณิ ช
การ ในมูลค่ารวม 129 ล้านบาท
ธุรกรรมการโอนกิจ การทัง้ หมดของบริษ ัท แอสเซท ไฟว์ โฮลดิ้ง จากัด ดาเนิน การแล้วเสร็จ จดทะเบียนเลิก
บริษทั เพื่อ ให้การโอนกิจ การทัง้ หมดเป็ นไปตามเงื่อนไขการยกเว้นภาษีอากรของประมวลรัษ ฎากร ภายหลังจากการ
ชาระบัญชีของบริษทั แอสเซท ไฟว์ โฮลดิง้ จากัด หุน้ ของกิจการ ได้ถูกโอนให้กบั ผูถ้ ือหุ้นของบริษทั แอสเซท ไฟว์ โฮ
ลดิ้ง จากัด ซึ่งทาให้นายศุภโชค ปั ญจทรัพ ย์ และบุคคลตามมาตรา 258 เข้าเป็ นผูถ้ ือหุ้นของกิจการ ในสัดส่วนร้อยละ
46.03
จากการเข้าทารายการดังกล่ าวข้างต้น บริษทั แอสเซท ไฟว์ โฮลดิ้ง จากัด ได้ขอผ่อนผัน การท าคาเสนอซื้อ
หลักทรัพ ย์ทงั ้ หมด ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.12/2554 เรือ่ ง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการใน
การเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการข้อ 11 (5) กรณีมเี หตุจาเป็ นและสมควรประการอื่น โดยหน้าที่การทาคาเสนอ
ซื้อหลักทรัพย์ทงั ้ หมดจะเป็ นของนายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ ผูถ้ ือหุ้นใหญ่ในบริษทั แอสเซท ไฟว์ โฮลดิง้ จากัด และได้รบั
การผ่อนผันตามหนังสือที่ กลต.พษ. 2207/2561 เรือ่ งการผ่อนผันการทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษทั อาดามัส อิน
คอร์ปอเรชั ่น จากัด (มหาชน)
ภายหลังการเข้าทารายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ ปั จจุบนั บริษทั ฯ มีทุนจดทะเบียนทีอ่ อกและเรียก
ชาระเต็มมูลค่าแล้ว จานวน 1,123,000,000 บาท ประกอบด้วยหุน้ สามัญจานวน 1,123,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้ (Par
Value) หุ้นละ 1.00 บาท ประกอบธุรกิจการลงทุน ในบริษ ัทอื่น ในลักษณะ Holding Company มีบริษทั ย่อย 2 แห่ ง คือ
บริษทั แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (“AFD”) ซึง่ เป็ นบริษทั แกน และบริษทั รชยาเรียลเอสเตท จากัด (“RR”) ซึ่ง
ทัง้ 2 บริษทั ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยสามารถสรุปการเปลีย่ นแปลงโครงสร้างกิจการได้ดงั นี้
สรุปโครงสร้างของกิ จการ

หน้า 1

ความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ (แบบ 250-2)
บริษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

โครงสร้างกลุ่มของกิ จการ ก่อนการเข้าทารายการได้มาซึ่งสิ นทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ

โครงสร้างกลุ่มของกิ จการ ภายหลังการเข้าทารายการได้มาซึ่งสิ นทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ฯ และ AFH ดาเนิ นการจดทะเบียนเลิ กบริษทั ของ AFH

หน้า 2

ความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ (แบบ 250-2)
บริษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

โครงสร้างกลุ่มของกิ จการ ภายหลังการเข้าทารายการได้มาซึ่งสิ นทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ฯ และรายการจาหน่ ายไปซึ่งสิ นทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ และ AFH ดาเนิ นการจด
ทะเบียนเลิ กบริษทั ของ AFH

หน้ า 5 สรุปสถานะโครงการของบริ ษทั แอสเซทไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
ข้อความแก้ไขเป็ น
สรุปสถานะโครงการของบริ ษทั แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด

รายการ
โครงการที่พฒ
ั นาแล้วเสร็จ
1. ไวโอ แคราย 1 ห้องชุดพักอาศัย
(ห้องชุดรวม 125 ยูนิต คงเหลือ 22 ยูนิต)
ก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณปี 2558
2. ไวโอ แคราย 2 ห้องชุดพักอาศัย
(ห้องชุดรวม 122 ยูนิต คงเหลือ 50 ยูนิต)
ก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณปี 2559
รวม
โครงการอยูร่ ะหว่างการพัฒนา
1. วนา เรสซิเดนซ์ บ้านพักอาศัย
(บ้านพักอาศัยรวม 69 หลัง อยูร่ ะหว่างพัฒนาพืน้ ที่

หน่วย: ล้านบาท
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
มูลค่าขาย ต้นทุน
มูลค่าที่
โครงการ โครงการ คาดว่าจะ
คงเหลือ คงเหลือ ได้รบั สุทธิ

ต้นทุนที่
มูลค่าขาย ต้นทุนที่
โอนขาย
โครงการ เกิ ดขึน้ แล้ว
แล้ว
319

209

(170)

67

39

28

240

149

(82)

118

67

51

559

358

(252)

185

106

79

1,822

707**

-

1,822

707**

-

หน้า 3

ความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ (แบบ 250-2)
บริษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
หน่วย: ล้านบาท
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
มูลค่าขาย ต้นทุน
มูลค่าที่
โครงการ โครงการ คาดว่าจะ
คงเหลือ คงเหลือ ได้รบั สุทธิ

ต้นทุนที่
มูลค่าขาย ต้นทุนที่
โอนขาย
โครงการ เกิ ดขึน้ แล้ว
แล้ว

รายการ

และก่อสร้างบ้านตัวอย่าง)
- ก่อสร้างแล้วเสร็จ จานวน 5 หลัง
- อยูร่ ะหว่างก่อสร้าง จานวน 38 หลัง
- ยังไม่ได้ก่อสร้าง จานวน 26 หลัง
รวมทัง้ สิ้น
2,381
1,065
(252)
2,007
813
79
หมายเหตุ: *ข้อมูล ณ 31 พฤษภาคม 2561 จากการตรวจสอบสินทรัพย์และหนี้สนิ ของบริษทั ดี ไอ เอ ออดิท จากัด ข้อมูล ณ วันที่ 28
กุมภาพันธ์ 2562 จาก AFD
**ประมาณการต้นทุนทัง้ หมดของโครงการวนา เรสซิเดนซ์ เท่ากับ 1,245 ล้านบาท ไม่รวมต้นทุนทางการเงิน โครงการมี
ต้นทุนที่เกิดขึน้ แล้วจานวน 707 ล้านบาท
***AFD มีท่ดี ินรอการพัฒ นาอยู่จานวน 1 แปลง เนื้อที่รวม 16-0-30.30 ไร่ หรือ 6,430.30 ตารางวา ตัง้ อยู่ท่ี ถนนศรีน คริ
นทน์-ร่มเกล้าตัดใหม่ แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร

ประมาณการยอดโอนกรรมสิทธิ ์
ไตรมาสที่ 1/2562
โครงการ

ยอดโอน
มูลค่า
กรรมสิทธิ ์ (ล้านบาท)
(หลัง)

ว น า เ ร ส ซิ
เดนซ์*

5

ไตรมาสที่ 2/2562

ไตรมาสที่ 3/2562

ไตรมาสที่ 4/2562

ยอดโอน
กรรมสิทธิ ์
(หลัง)

มูลค่า
(ล้านบาท)

ยอดโอน
กรรมสิทธิ ์
(หลัง)

มูลค่า
(ล้านบาท)

ยอดโอน
กรรมสิทธิ ์
(หลัง)

มูลค่า (ล้าน
บาท)

8

214

16

430

16

430

108

หมายเหตุ: *ปั จจุบนั โครงการ วนา เรสซิเดนซ์ มีการทาสัญญาจะซื้อจะขายแล้วจานวน 34 หลัง และเริ่มชาระเงินดาวน์แล้วจานวน 31
หลัง

หน้ า 5 สรุปสถานะโครงการของบริ ษทั รชยาเรียลเอสเตท จากัด
ข้อความแก้ไขเป็ น

มูลค่าขาย ต้นทุนที่
โครงการ เกิดขึน้ แล้ว
โครงการที่พฒ
ั นาแล้วเสร็จ
1. รชยา บ้านช้าง 1 (เป็ นโครงการบ้านพักอาศัย
รวม 91 หลัง ปั จจุบนั คงเหลือ 1 หลัง)

243

โครงการที่ระหว่างพัฒนา

หน้า 4

205

ต้นทุนที่
โอนขายแล้ว

(202)

หน่วย: ล้านบาท
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561
28 กุมภาพันธ์ 2562
มูลค่าขาย
ต้นทุน มูลค่าที่คาด
โครงการ
โครงการ ว่าจะได้รบั
คงเหลือ
คงเหลือ
สุทธิ
2.99

2.97

0.02

ความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ (แบบ 250-2)
บริษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
หน่วย: ล้านบาท
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561
28 กุมภาพันธ์ 2562
มูลค่าขาย ต้นทุนที่
ต้นทุนที่
มูลค่าขาย
ต้นทุน มูลค่าที่คาด
โครงการ เกิดขึน้ แล้ว โอนขายแล้ว
โครงการ
โครงการ ว่าจะได้รบั
คงเหลือ
คงเหลือ
สุทธิ
2. รชยา บ้านช้าง 2 (เป็ นโครงการบ้านพักอาศัย
506
215**
(120)
334
140
194
รวม 161 ห ลั ง ปั จจุ บ ั น อ ยู่ ร ะห ว่ า งพั ฒ น า
โครงการ คงเหลือ 97 หลัง)
รวมทัง้ สิ้น
749
420
(322)
336.99
162.97
194.02
หมายเหตุ: *ข้อมูล ณ 31 พฤษภาคม 2561 จากการตรวจสอบสินทรัพย์และหนี้สินของบริษทั ดี ไอ เอ ออดิท จากัด ข้อมูล ณ วันที่ 28
กุมภาพันธ์ 2562 จาก Rachaya
**ประมาณการต้นทุนทัง้ หมดของโครงการรชยา บ้านช้าง 2 เท่ากับ 355 ล้านบาท ไม่รวมต้นทุนทางการเงิน โครงการมี
ต้นทุนที่เกิดขึน้ แล้วจานวน 215 ล้านบาท
***Rachaya ดาเนินการพัฒนาโครงการ รชยา บ้านช้าง 2 บนเนื้อที่ 134-0-90.10 ไร่ หรือ 56,690.10 ตารางวา ตัง้ อยู่ท่ถี นน
บ้านช้าง ตาบลหมากแข้ง อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

ประมาณการยอดโอนกรรมสิทธิ ์
ไตรมาสที่ 1/2562
โครงการ

รชยา บ้านช้าง 2

ไตรมาสที่ 2/2562

ยอดโอน
มูลค่า
กรรมสิทธิ ์ (ล้านบาท)
(หลัง)
31

90

ไตรมาสที่ 3/2562

ไตรมาสที่ 4/2562

ยอดโอน
กรรมสิทธิ ์
(หลัง)

มูลค่า
(ล้านบาท)

ยอดโอน
กรรมสิทธิ ์
(หลัง)

มูลค่า
(ล้านบาท)

ยอดโอน
กรรมสิทธิ ์
(หลัง)

มูลค่า (ล้าน
บาท)

23

72

23

83

33

120

หน้ า 6 ข้อ 1.2.1 รายชื่อคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ ที่คาดว่าจะเป็ นภายหลังการทาคาเสนอซื้อ
ข้อความแก้ไขเป็ น
ตามที่ระบุในคาเสนอซื้อ หลักทรัพ ย์ร ายชื่อ ของคณะกรรมการของกิจ การจะยัง ไม่มกี ารเปลี่ย นแปลงอย่ างมี
นัยสาคัญ จะไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงหรือเพิ่มจานวนกรรมการของกิจการ โดยปั จจุบนั ผูท้ าคาเสนอซื้อได้ดารงตาแหน่ งเป็ น
กรรมการบริษทั ฯ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จึงได้สะท้อนอานาจการควบคุมจากการถือหุ้นแล้ว เว้นแต่ในกรณีที่ม ี
กรรมการลาออก หรือเสียชีวติ กิจการอาจมีการพิจารณาแต่งตัง้ กรรมการใหม่แทนกรรมการเดิม และอาจมีการพิจารณา
เปลีย่ นแปลงโครงสร้างคณะกรรมการของกิจการตามความเหมาะสมอีกครัง้
อย่ างไรก็ต าม กิจ การจะต้อ งดารงสัด ส่วนกรรมการและพิจ ารณาถึงคุ ณ สมบัติข องผู้ที่จ ะมาดารงต าแหน่ ง
กรรมการให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสานักงาน ก.ล.ต. โดยหากมีการเปลีย่ นแปลงใด ๆ ผูท้ าคา
เสนอซื้อ จะต้อ งปฏิบตั ิ ต ามข้อ บัง คับของกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่ าง ๆ ที่เ กี่ย วข้อ ง นอกจากนี้ ผู้ท าคาเสนอซื้อ ควร
พิจารณาถึงคุณสมบัตขิ องผูท้ จี่ ะมาดารงตาแหน่งต่าง ๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อกิจการและผูถ้ อื หุน้

หน้า 5

ความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ (แบบ 250-2)
บริษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

หน้ า 6 ข้อ 1.3.1 โครงสร้างผูถ้ ือหุ้นของกิ จการก่อนการทาคาเสนอซื้อ
เพิ่ มข้อความท้ ายตารางที่1
หมายเหตุ: รายชื่อผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั แอสเซท ไฟว์ โฮลดิง้ จากัด ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ประกอบด้วย
1. นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์
จานวน
4,513,542 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 62.17
2. นางไกวซัน ปั ญจทรัพย์
จานวน
471,900 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 6.50
3. นายจตุรงค์ ธนะปุระ
จานวน
452,298 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 6.23
4. นายยงเกียรติ ศิรวิ จั นางกูร
จานวน
452,298 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 6.23
5. นายกิตพิ งศ์ ปุรานิธี
จานวน
304,920 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 4.20
6. นายพุฒนิ นั ท์ ภัทรไพบูลย์กจิ จานวน
304,920 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 4.20
7. นายเสรี โอจรัสพร
จานวน
304,920 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 4.20
8. นายสาโรจน์ อัศวพรชัย
จานวน
304,920 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 4.20
9. นายเทิดศักดิ ์ เชิดชูอาไพ
จานวน
150,282 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 2.07

หน้ า 7 ข้อ 1.3.1. โครงสร้างผูถ้ ือหุ้นของกิ จการก่อนการทาคาเสนอซื้อ
ข้อความแก้ไขตารางที่2เป็ น
รายชื่อผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 โดยอ้างอิงจากสมุดทะเบียนรายชื่อผูถ้ ือหุ้น
ล่าสุด หลัง การชาระบัญชีของบริษทั แอสเซท ไฟว์ โฮลดิง้ จากัด
ร้อยละของจานวนหุ้นที่ชาระ
แล้วทัง้ หมดของกิ จการ
468,038,398
41.68
48,934,367
4.36
516,972,765
46.03
325,065,150
28.95
46,901,709
4.18
46,901,709
4.18
31,619,129
2.82
31,619,129
2.82
31,619,129
2.82
31,619,129
2.82
15,583,714
1.39
5,672,900
0.51
39,425,537
3.18 3.51
1,123,000,000
100.00

รายชื่อผูถ้ ือหุ้น
1

จานวนหุ้น

นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์
นางไกวซัน ปั ญจทรัพย์

รวม
2 นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ
3 นายจตุรงค์ ธนะปุระ
4 นายยงเกียรติ ศิรวิ จั นางกูร
5 นายกิตพิ งศ์ ปุรานิธี
6 นายพุฒนิ นั ทน์ ภัทรไพบูลย์กจิ
7 นายเสรี โอจรัสพร
8 นายสาโรจน์ อัศวพรชัย
9 นายเทิดศักดิ ์ เชิดชูอาไพ
10 นายธัญญวัฒน์ เตวชิระ
ผูถ้ อื หุน้ รายอื่น
รวม

หน้า 6

ความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ (แบบ 250-2)
บริษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

หน้ า 12 สรุปอัตราส่วนที่สาคัญ
ข้อความแก้ไขเป็ น
อัตราส่วนทางการเงิน

หน่ วย

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้
ระยะเวลาชาระหนี้

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2560

31 ธันวาคม 2561

เท่า
เท่า
เท่า
วัน
เท่า
วัน

2.38
0.20
-

5.02
0.50
12.12
29.71
1.50
239.39

%
%
%
%

16.65
(7.58)
(7.42)

27.69
(20.07)
(144.14)
(104.87)

%
%
เท่า

-

(18.69)
(5,169.62)
0.13

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาไร
(Profitability Ratio)
อัตรากาไรขัน้ ต้น
อัตรากาไรจากการดาเนินงาน
อัตรากาไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้

อัตราส่วนแสดงประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นงาน
(Efficiency Ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
อัตราหมุนของสินทรัพย์รวม

อัตราส่วนวิ เคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial
Policy Ratio)
อัตราส่วนหนี้สนิ รวมต่อสินทรัพย์รวม
เท่า
0.96
0.70
อัตราส่วนหนี้สนิ รวมต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้
เท่า
22.86
2.34
อัตราส่วนหนี้สนิ ที่มภี าระทางการเงินต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้
18.33
2.11
อัตราส่วนความสามารถในการชาระดอกเบี้ย
(30.64)
2.66
หมายเหตุ : อัตราส่วนในบางรายการที่ไม่สามารถคานวณได้ในปี 2560 เนื่องจากกิจการจัดทางบเสมือนรวมเพื่อเปรียบเทียบเพียงปี 2560 ถึง ปี 2561
จึงทาให้ไม่มขี อ้ มูลของ ณ 31 ธันวาคม 2559 เพื่อมาหาค่าเฉลี่ย

หน้ า 15 ข้อ 3.5 ข้อตกลงหรือสัญญาที่สาคัญอื่นๆ ระหว่างกัน
ข้อความแก้ไขเป็ น
สัญญาซื้อขายกิจการทัง้ หมดระหว่างบริษทั แอสเซท ไฟว์ โฮลดิ้ง จากัด และบริษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชั ่น
จากัด (มหาชน)
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการของกิจการ ครังที
้ ่ 11/2561 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 ได้มมี ติอนุมตั ิการเข้าทา
รายการซื้อและรับโอนกิจการทัง้ หมด ของ AFH รวมทัง้ การลงนามในสัญญาที่เกีย่ วข้อง โดยชาระค่าตอบแทนด้วยหุ้ น
สามัญเพิม่ ทุนของกิจการ จานวน 752,836,413 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 67.04 ของทุนจด
ทะเบียนชาระแล้วทัง้ หมดของกิจการ เป็ นค่าตอบแทนการโอนกิจการทัง้ หมด

หน้า 7

ความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ (แบบ 250-2)
บริษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

หน้ า 17 ข้อ 4.3.1 สถานภาพของกิ จการ
ข้อความแก้ไขเป็ น
ตามที่ระบุไว้ในคาเสนอซื้อหลักทรัพ ย์ (แบบ 247-4) ภายหลังการทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ ในครัง้ นี้ ผู้ทาคา
เสนอซื้อหลักทรัพ ย์ฯ ไม่มวี ตั ถุ ประสงค์ที่จ ะเพิกถอนหุ้นของบริษทั ฯ ออกจากการเป็ นหลักทรัพ ย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ ฯ ในช่วงระยะเวลา 12 เดือ นถัดจากวันสิ้น สุดระยะเวลาการท าคาเสนอซื้อ เว้นแต่กรณี ที่ผู้ท าคาเสนอซื้อ
หลักทรัพ ย์ฯ มีห น้าที่ต้องปฏิบตั ิให้เป็ น ไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและมีผ ลใช้บงั คับใน
ขณะนัน้
คณะกรรมการของกิจการมีความเห็นว่า ผูท้ าคาเสนอซื้อหลักทรัพย์มเี จตนาที่แน่ ชดั ที่จะให้บริษทั ฯ จะยังคงมี
สถานะเป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป โดยบริษทั ฯ และผูถ้ ือหุน้ ของบริษทั ฯ จะไม่ได้รบั ผลกระทบจาก
แผนดังกล่าว อย่างไรก็ตามกิจการยังคงมีความเสีย่ งทีอ่ าจถูกตลาดหลักทรัพย์ฯ เพิกถอนหลักทรัพย์ได้ เนื่องจากกิจการ
จะต้องดาเนิ นการให้ม ีคุณ สมบัติเพื่อกลับมาซื้ อ ขายให้ได้ภายใน 31 มีน าคม 2562 แต่ กิจการยังมีผ ลประกอบการไม่
เป็ น ไปตามหลักเกณฑ์ อย่ างไรก็ต ามกิจ การได้ย่ืน คาขอขยายระยะเวลาอีก 1 ปี ไปเป็ น วัน ที่ 31 มีน าคม 2563 เพื่ อ
ดาเนินการให้มคี ณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนในการกลับมาซื้อขาย โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ อยู่ระหว่างพิจารณาคาขอของกิจการ
ทัง้ นี้กจิ การได้รบั การยกเว้นคุณสมบัติในเรื่องการกระจายการถือหุ้น ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทรัพ ย์
แห่งประเทศไทย เรือ่ งการเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั กิ ารของบริษทั จดทะเบียนในการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึง่ สินทรัพย์
พ.ศ. 2547 ข้อ 23(1) โดยกิจการต้องมีคณ
ุ สมบัตติ ามหลักเกณฑ์การดารงสถานะเป็ นบริษทั จดทะเบียน คือ มีผถู้ ือหุน้ ราย
ย่อยถือหุน้ รวมกันไม่น้อยกว่า ร้อยละ 15 ของทุนชาระแล้ว และมีผถู้ อื หุ้นรายย่อยไม่น้อยกว่า 150 ราย กิจการจึงไม่ได้รบั
ผลกระทบด้านคุณสมบัตใิ นเรือ่ งการกระจายการถือหุน้ หากมีผถู้ ือหุ้นตอบรับคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครัง้ นี้เป็ นจานวน
มาก จนทาให้บริษทั ฯ มีจานวนผูถ้ ือหุ้นรายย่อยลดลงจนต่ ากว่า 150 ราย อาจทาให้บริษทั ฯ มีความเสีย่ งด้านคุณสมบัติ
การดารงสถานะเป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการกระจายการถือหุ้นของผูถ้ ือหุน้ สามัญรายย่อย อาจ
ทาให้บริษทั ฯ มีภาระต้องชาระค่าธรรมเนียมรายปี ให้แก่ตลาดหลักทรัพ ย์ฯ เพิ่มเติม อย่ างไรก็ตาม ตามที่ระบุไว้ในคา
เสนอซื้อหลักทรัพย์ ผูท้ าคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ อาจพิจารณาขายหลักทรัพย์ห รือโอนหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ เพื่ อให้
เป็ น ไปตามกฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของสานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มผี ลบังคับใช้ใน
ขณะนัน้ ซึ่งในกรณีที่ผทู้ าคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ พิจารณาจาหน่ ายหุ้นของบริษทั ฯ ออกบางส่วน เช่น จาหน่ ายให้แก่
พันธมิตรทางธุรกิจของบริษทั ฯ ที่มไิ ด้เป็ นบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันกับผูท้ าคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ หรือบุคคลทีจ่ ะไม่ใช้สทิ ธิ
ออกเสียงไปในทิศทางเดียวกับผูท้ าคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ เพื่อควบคุมกิจการร่วมกัน (Acting in Concert) เป็ นต้น ก็
อาจช่วยให้บริษทั ฯ สามารถรักษาคุณสมบัติการกระจายการถือหุ้นของผูถ้ ือ หุ้นรายย่อยให้เป็ น ไปตามหลักเกณฑ์ของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป
หน้ า 18 แผนการจาหน่ ายทรัพย์สินหลักของกิ จการหรือบริ ษทั ย่อย
ข้อความแก้ไขเป็ น
ผูท้ าคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ ไม่มแี ผนที่จะจาหน่ ายทรัพย์สนิ หลักของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อยอย่างมีนยั สาคัญ
ยกเว้นเป็ นการขายอสังหาริมทรัพย์ซงึ่ เป็ นธุรกิจปกติของบริษทั ย่อย
คณะกรรมการของกิจการมีความเห็นว่า ผูถ้ อื หลักทรัพย์จะไม่ได้รบั ผลกระทบจากแผนดังกล่าว
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ความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ (แบบ 250-2)
บริษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

หน้ า 18 แผนโครงสร้างองค์กรและทรัพยากรบุคคล
ข้อความแก้ไขเป็ น
ผูท้ าคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ ฯ เป็ นกรรมการและผูบ้ ริหารใน AFD และ Rachaya ก่อนการรับโอนกิจการทัง้ หมด
ระหว่างกิจการ กับ AFH จึงไม่มแี ผนจะเปลีย่ นแปลงโครงสร้างองค์กร อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มกี ารเปลี่ยนแปลงอย่างมี
นัยสาคัญของสถานภาพทางการเงินหรือสภาวะทางธุรกิจของบริษทั ฯ หรือการเปลี่ยนแปลงทีจ่ าเป็ นอื่น ๆ หากมีความ
จาเป็ น ผู้ท าคาเสนอซื้อ หลักทรัพ ย์ ฯ อาจพิ จารณาทบทวนและปรับปรุง องค์ กรและทรัพ ยากรบุคคล เพื่อ ให้ ม ีความ
เหมาะสม เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพและศักยภาพในการแข่งขันในอนาคต
คณะกรรมการของกิจการมีความเห็นว่า ผูถ้ อื หลักทรัพย์จะไม่ได้รบั ผลกระทบจากแผนดังกล่าว
หน้ า 19 แผนโครงสร้างทางการเงิ น
ข้อความแก้ไขเป็ น
ผูท้ าคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ อาจปรับโครงสร้างทางการเงินเพื่อให้เหมาะสมตามการประกอบธุรกิจ และฐานะ
การเงินของบริษทั ฯ ในอนาคต โดยบริษทั ฯ อาจจะต้องกูย้ มื เงินมากขึน้ เพื่อนาไปลงทุนในโครงการต่าง ๆ รวมถึงอาจมี
การเพิม่ ทุนจดทะเบียนในบริษทั ฯ เพื่อเสริมสภาพคล่อง เพื่อปรับอัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุ้น และเป็ นเงินทุนใน
การลงทุนในโครงการต่าง ๆ หรือนาหุ้นเพิ่มทุนแลกกับหุ้นสามัญ (Share Swap) ของสินทรัพย์ที่บริษทั ฯ ได้มา เพื่อให้
ได้มาซึง่ สินทรัพย์ในการดาเนินกิจการ และเป็ นการปรับโครงสร้างเงินทุน
สาหรับบริษทั ต้นสน ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด ซึ่งผูท้ าคาเสนอซื้อถือหุ้นจานวน 1,472,500 หุ้น คิดเป็ นสัดส่วน
ร้อยละ 47.50 ของทุนที่ออกและช าระแล้ว ปั จจุบนั ผูท้ าคาเสนอซื้ออยู่ระหว่างดาเนินการขายหุ้น ของ TONSON ให้แ ก่
บุคคลภายนอก ขณะนี้อยู่ระหว่างดาเนิน การขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพื่อนามาซื้อ เงินลงทุนดังกล่าวแต่ในกรณี ที่
บุคคลภายนอกเปลี่ยนแปลงความต้องการ หรือมีเหตุทาให้ไม่สามารถขายหุ้นได้ กิจการอาจเข้าซื้อหุ้นของ TONSON
ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผูท้ าคาเสนอซื้อ ร้อยละ 47.50 ของทุนที่ออกและชาระแล้ว โดยวิธีการแลกหุ้นกับหุ้นสามัญ
ของกิจการ ทาให้สดั ส่วนการถือหุ้นในกิจการของผูท้ าคาเสนอซื้อเพิ่มขึ้นเกินกว่าร้อยละ 50 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้
แล้ ว ทัง้ หมดของกิจ การ เป็ นผลท าให้ ผู้ท าค าเสนอซื้ อ มีห น้ าที่ ต้ อ งท าค าเสนอซื้ อ หลัก ทรัพ ย์ ท ัง้ หมดของกิจ การ
(Mandatory Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุ นที่ ทจ.12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อ นไข และ
วิธกี ารในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ (รวมทัง้ ที่ได้มกี ารแก้ไขเพิ่มเติม) กรณีบคุ คลได้มาซึง่ หุน้ หรือเป็ นผูถ้ ือ
หุน้ ของกิจการเพิม่ ขึน้ จนถึงหรือข้ามร้อยละ 50 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกิจการ บุคคลดังกล่าวต้อ งทา
คาเสนอซื้อหลักทรัพย์ทงั ้ หมดของกิจการ
คณะกรรมการของกิจการมีความเห็น ว่า จากการพิจ ารณาจากแผนการดาเนิน ธุรกิจ ของบริษทั ฯ ซึ่งจะมีการ
พัฒนาโครงการเพิ่มเติมในอนาคต ประกอบกับฐานะการเงินของบริษทั ฯ ภายหลังการรับโอนกิจการจาก AFH กิจการมี
หนี้สนิ เพิ่มขึ้นมา ดังนัน้ มีความเป็ นไปได้สงู ทีบ่ ริษทั ฯ จะดาเนินการกูย้ ืมเงินมากขึ้น และเพิ่มทุนจดทะเบียน เพื่อนาเงิน
มาพัฒนาโครงการตามแผน ซึ่งจะส่งผลกระทบให้ผถู้ อื หลักทรัพย์อาจต้องใส่เงินเพิม่ ทุนเพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุ้นของ
กิจการ
หน้ า 19 แผนการทาให้กิจการมีคณ
ุ สมบัติตามเกณฑ์การรับหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์
ข้อความแก้ไขเป็ น
ปั จจุบนั กิจการอยู่ระหว่างการดาเนินการแก้ไขคุณสมบัติตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง
การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2542 ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เวลาจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 โดยบริษทั ฯ
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ความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ (แบบ 250-2)
บริษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

สามารถขอขยายระยะเวลาสาหรับช่วงดาเนินการให้มคี ุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขายได้ 1 ครัง้ เป็ นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี
หรือภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 โดยบริษทั ฯ จะต้องมีคณ
ุ สมบัตหิ ลัก ดังนี้
1. มีส่วนของผู้ถือหุ้น ไม่ต่ ากว่า 50 ล้านบาท ส าหรับการจดทะเบีย นซื้อ ขายในตลาดหลักทรัพ ย์ เอ็ม เอไอ
หรือไม่ต่ากว่า 300 ล้านบาท สาหรับการจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ
2. มีกาไรสุทธิจากธุรกิจหลักเป็ นระยะเวลา 1 ปี หรือติดต่อกัน 4 ไตรมาส ไม่ต่ากว่า 10.00 ล้านบาท สาหรับ
การจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ หรือไม่ต่ากว่า 30.00 ล้านบาท สาหรับการจดทะเบียน
ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ
3. ผูถ้ ือหุ้นรายย่อยถือหุน้ รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของทุนชาระแล้ว และมีผถู้ ือหุ้นรายย่อยไม่น้อยกว่า
150 ราย
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 งบการเงินของกิจการทีผ่ า่ นการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี ปรากฏส่วนของผูถ้ ือ
หุ้นมีค่าต่ ากว่าศูนย์ และกิจการมีสนิ ทรัพย์ ทงั ้ หมดหรือเกือบทัง้ หมด ในรูปแบบเงินสดหรือหลักทรัพย์ ระยะสัน้ ( Cash
Company) ทางตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ประกาศให้หุ้นสามัญของกิจการเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็ นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนตามข้อ 9(6) (ง) และข้อ 9 (13) ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือ่ ง การเพิกถอนหลักทรัพย์จด
ทะเบีย น พ.ศ. 2542 อย่างไรก็ตามกิจการได้ดาเนินการแก้ไขเหตุแห่งการเพิกถอนดังกล่าวข้างต้นเรียบร้อยแล้ว ตาม
หนังสือที่ บจ. 413/2561 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ของตลาดหลักทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษทั ฯ มีส่วนของผูถ้ อื หุ้น 480.81 491.37 ล้านบาท และมีผลขาดทุนสาหรับงวดปี
2561 จานวน 289.71 ล้านบาท ซึง่ ยังไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์สาหรับการกลับเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างไรก็
ตาม ในงวดปี 2562 โครงการวนา เรสซิเดนซ์ จะเริม่ รับรูร้ ายได้ และโครงการบ้านรชยา บ้านช้าง 2 จะรับรูร้ ายได้มากขึน้
ทัง้ นี้ ผูท้ าคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ ฯ จะเร่งพัฒ นาโครงการอสังหาริมทรัพ ย์ให้บริษ ัท ฯ มีกาไรสุท ธิเป็ นไปตาม
เกณฑ์พน้ เหตุแห่งการเพิกถอนโดยเร็วทีส่ ดุ เพื่อให้หลักทรัพย์ของบริษทั ฯ กลับมาทาการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้
อีกครัง้ โดยมีตารางเวลาโดยประมาณดังนี้
รายการ
ช่วงเวลา
รับรูร้ ายได้จากสินทรัพย์ใหม่ ที่จะสร้างกาไรสุทธิปีละไม่ต่ ากว่า 30 ล้าน ตัง้ แต่ไตรมาสที่ 1 ปี 2562 เป็ นต้นไป
บาท ซึง่ เป็ นไปตามเกณฑ์พน้ เหตุแห่งการเพิกถอน
ยื่นคาขอพ้นเหตุเพิกถอนหลักทรัพย์ โดยบริษทั ฯ มีคุณสมบัตติ ามเกณฑ์
ไตรมาสที่ 1 ปี 2563
รับหุน้ สามัญของบริษทั เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
อย่างไรก็ต ามกิจการ จะต้องมีคุณ สมบัติ ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพ ย์แ ห่งประเทศไทย เกณฑ์การรับหุ้น
สามัญหรือหุน้ บุรมิ สิทธิเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน หรือเกณฑ์การเพิกถอนหลักทรัพย์ จดทะเบียน พ.ศ.2542 เพื่อกลับมา
ซื้อขายกรณีท ั ่วไป ซึ่งเกณฑ์การรับหุ้นสามัญหรือหุน้ บุรมิ สิทธิเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน เป็ นเกณฑ์ทมี่ เี งือ่ นไขที่สงู กว่า
และมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
เกณฑ์การรับหุน้ สามัญหรือหุน้ บุรมิ สิทธิเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
คุณสมบัติ
เรือ่ ง
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ
คุณสมบัตทิ สี่ าคัญ
1. ทุนชาระแล้ว
ไม่น้อยกว่า 300 ล้านบาท
ไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท
คุณสมบัตขิ องกิจการ ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 491.37 ล้านบาท ถือว่าผ่าน
เกณฑ์การจดทะเบียนการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ
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คุณสมบัติ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ
2.ผลการดาเนิ น งาน มีกาไรสุท ธิในระยะเวลา 2 ปี หรือ 3 ปี ล่าสุดก่อ น มีกาไรสุทธิในปี ล่าสุดก่อนยื่นคาขอไม่
(เกณฑ์กาไรสุทธิ)
ยื่นคาขอรวมกันไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท โดยในปี น้อยกว่า 10 ล้านบาท และมีกาไรสุทธิ
ล่าสุดก่อนยื่นคาขอมีกาไรสุทธิไม่น้อยกว่า 30 ล้าน ในงวดสะสมก่อนยื่นคาขอ
บาท และมีกาไรสุทธิในงวดสะสมก่อนยื่นคาขอ
คุณสมบัตขิ องกิจการ จากการคาดการณ์ ผ ลประกอบการของกิจ การ กิจ การจะมีกาไรสุท ธิเ ป็ น ไปตามเกณฑ์
ดัง กล่ า วในปี 2562 จากการรับ รู้ร ายได้ ใ นงวดปี 2562 ของโครงการวนา เรสซิ เ ดนซ์
โครงการบ้านรชยา บ้านช้าง 2 โครงการไวโอ แคราย และโครงการไวโอ แคราย 2
3. การกระจายการถือ กรณี ทุน ชาระอยู่ร ะหว่าง 300 ล้านบาท ถึง 3,000 กรณีทุนชาระอยู่ระหว่าง 50 ล้านบาท
หุน้ รายย่อย*
ล้านบาท ผูถ้ อื หุน้ รายย่อยถือหุน้ รวมกันไม่น้อยกว่า ถึง 3,000 ล้านบาท ผูถ้ ือหุ้นรายย่อ ย
ร้อยละ 25 ของทุนชาระแล้ว และมีผถู้ อื หุน้ รายย่อย ถือหุ้น รวมกัน ไม่น้ อยกว่า ร้อ ยละ 25
ไม่น้อยกว่า 1,000 ราย
ของทุ น ช าระแล้ว และมีผู้ถือ หุ้น ราย
ย่อยไม่น้อยกว่า 300 ราย
คุณสมบัตขิ องกิจการ กิจการได้รบั การยกเว้นคุณสมบัติในเรือ่ งการกระจายการถือหุ้น ตามประกาศคณะกรรมการ
ตลาดทรัพ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย เรื่อ งการเปิ ดเผยข้อ มู ล และการปฏิบ ัติก ารของบริษ ัท จด
ทะเบีย นในการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึ่ งสิน ทรัพย์ พ.ศ. 2547 ข้อ 23(1) โดยกิจการต้องมี
คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การดารงสถานะเป็ นบริษทั จดทะเบียน คือ มีผถู้ ือหุ้นรายย่อยถือ
หุน้ รวมกันไม่น้อยกว่า ร้อยละ 15 ของทุนชาระแล้ว และมีผถู้ ือหุ้นรายย่อยไม่น้อยกว่า 150
ราย
ปั จจุบนั กิจการมีผถู้ อื หุ้นรายย่อยถือหุน้ รวมกัน ร้อยละ 20.841 และมีผถู้ อื หุน้ รายย่อยจานวน
ประมาณ 900 ราย ซึง่ เป็ นไปตามเกณฑ์ดงั กล่าว
หมายเหตุ: 1การคานวณสัดส่วนการถือหุ้น ของผูถ้ ือหุ้น รายย่อ ย ไม่รวมสัดส่วนการถือหุ้น
ของ
1) นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ และบุคคลตามมาตรา 258 ร้อยละ 46.03
2) นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ ร้อยละ 28.95
3) นายยงเกียรติ ศิรวิ จั นางกูร ดารงตาแหน่งกรรมการ ร้อยละ 4.18
สัดส่วนการถือหุน้ รวมทัง้ สิน้ ร้อยละ 79.16
ในกรณีที่ผถู้ ือหุ้นที่ไม่ได้แสดงเจตนาไม่ขายหุ้นสามัญของกิจการได้ขายหุ้นให้ผทู้ าคาเสนอ
ซื้อทัง้ หมด กิจการจะมีผถู้ ือ หุ้นรายย่ อยเหลือ จานวน 8 ราย ถือหุ้นสามัญ ของกิจการรวม
198,634,839 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 17.69 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้วของกิจการ ซึง่ จะทาให้
กิจการขาดคุณสมบัติตามเกณฑ์เรือ่ งการกระจายการถือหุ้นรายย่อย โดยกิจการต้องมีผถู้ ือ
หุน้ รายย่อยถือหุน้ รวมกันไม่น้อยกว่า ร้อยละ 15 ของทุนชาระแล้ว และมีผถู้ ือหุน้ รายย่อยไม่
น้ อ ยกว่า 150 ราย หากกิจ การขาดคุ ณ สมบัติ ต ามเกณฑ์ ดงั กล่ าว ผู้ท าค าเสนอซื้ อ จะ
ดาเนินการให้ผถู้ อื หุน้ ที่แสดงเจตนาไม่ขายหุ้น จานวน 11 ราย ดาเนินการกระจายหุ้นให้แก่
ผูถ้ อื หุน้ รายย่อยอื่น เพื่อให้มคี ณ
ุ สมบัตเิ ป็ นตามเกณฑ์ดงั กล่าว
คุณสมบัตอิ ่นื ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
4. การบริหารงาน
4.1 มีกรรมการ ผูบ้ ริหารและผูม้ อี านาจควบคุมทีม่ คี ณ
ุ สมบัติ ดังต่อไปนี้
เรือ่ ง
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ความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ (แบบ 250-2)
บริษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

คุณสมบัติ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ
1) ไม่เป็ นบุคคลทีม่ ลี กั ษณะต้องห้ามตามหรือลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสม
ทีจ่ ะได้รบั ความไว้วางใจให้บริหารกิจการ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลัก ทรัพ ย์ ห รือ ตามหลั ก เกณฑ์ ที่ ค ณะกรรมการก ากับ หลั ก ทรัพ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์กาหนด
2) ไม่เป็ นบุคคลที่ฝ่าฝื นข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่อาจมีผลกระทบร้ายแรงต่อ
สิท ธิประโยชน์ หรือการตัดสิน ใจของผู้ถือ หุ้นและผู้ลงทุน หรือ การเปลี่ย นแปลงใน
ราคาของหลักทรัพย์
4.2 มีการกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่ข องคณะกรรมการบริษ ัทอย่างชัดเจน และเป็ น ไป
ตามหลักเกณฑ์ทกี่ าหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
4.3 มีผู้ร บั ผิด ชอบสูง สุ ดสายงานบัญ ชีแ ละการเงิน และผู้ควบคุ ม ดูแ ลการท าบัญ ชี ที่ ม ี
คุณสมบัตติ ามหลักเกณฑ์ทกี่ าหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
5. ก า ร ก า กั บ ดู แ ล มีร ะบบการกากับดูแลกิจการที่ดี มีกรรมการอิสระซึ่ง มีอ งค์ประกอบและคุณ สมบัติต ามที่
กิ จ ก าร แ ล ะ ก าร กาหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับ ตลาดทุ น และมีค ณะกรรมการตรวจสอบซึ่ ง มี
ควบคุมภายใน
องค์ประกอบ คุณ สมบัติ และขอบเขตการด าเนิ น งานตามที่ ต ลาดหลักทรัพ ย์ ฯ ก าหนด
รวมถึงการจัดให้มรี ะบบการควบคุม ภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพตามหลักเกณฑ์ที่
กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
6. ความขัดแย้งทาง ไม่มคี วามขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตามหลักเกณฑ์ทกี่ าหนดในประกาศคณะกรรมการกากับ
ผลประโยชน์
ตลาดทุน
เรือ่ ง

หมายเหตุ: * กิจการได้รับการยกเว้น คุณสมบัต ิในเรื่องการกระจายการถือหุ้น ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการ
เปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั กิ ารของบริษทั จดทะเบียนในการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ข้อ 23(1) โดยกิจการต้องมี
คุณสมบัต ิตามหลักเกณฑ์การดารงสถานะเป็ น บริษทั จดทะเบียน คือ มีผถู้ ือหุ้นรายย่อยถือหุ้นรวมกัน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 15 ของทุน
ชาระแล้ว และมีผถู้ อื หุน้ รายย่อยไม่น้อยกว่า 150 ราย

คณะกรรมการของกิจการมีความเห็นว่า มีความเป็ นไปได้สงู ที่ผทู้ าคาเสนอซื้อจะปฏิบตั ติ ามแผนงานดังกล่าวได้
เนื่องจากปั จจุบนั กิจการมีสว่ นของผูถ้ อื หุ้น 480.81 491.37 ล้านบาท มีการกระจายการถือหุน้ รายย่อยมากกว่าร้อยละ 15
และมากกว่า 150 ราย และในปี น้ีกจิ การจะรับรูร้ ายได้มากขึน้ จากการโอนกรรมสิทธิ ์ในโครงการต่าง ๆ ที่ได้ลงทุนเอาไว้
ซึง่ จะทาให้ผลประกอบการตัง้ แต่ปี 2562 เป็ นต้นไป มีกาไรสุทธิเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
หน้ า 20 แผนการขายหุ้นของกิ จการ
ข้อความแก้ไขเป็ น
ผูท้ าคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ ไม่มคี วามประสงค์ที่จะขายหลักทรัพย์หรือโอนหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ที่จะรับซื้อ
จากการท าคาเสนอซื้อ ในครัง้ นี้ ให้ แ ก่บุ คคลอื่น ในจ านวนที่ม ีนั ย ส าคัญ ในช่ว งระยะเวลา 12 เดือ น นับ จากวัน สิ้น สุ ด
ระยะเวลารับซื้อ เว้นแต่
1. ขายหลักทรัพย์หรือโอนหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ให้แก่หุ้นส่วนทางธุรกิจ หรือบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกันของผูท้ า
คาเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ ตามมาตรา 258 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ หรือ
2. ขายหลักทรัพย์หรือโอนหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ เพื่อให้เป็ นไปตามกฎระเบียบและข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้องของ
สานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทีม่ ผี ลบังคับใช้ในขณะนัน้
หน้า 12

ความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ (แบบ 250-2)
บริษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

อย่างไรก็ตาม หากเกิดการขายหุ้นดังกล่าวข้างต้น จะเป็ นจานวนไม่มาก และไม่มผี ลกระทบต่ออานาจควบคุม
ซึ่งบุคคลที่จ ะมาซื้อหลักทรัพ ย์จ ากผู้ทาคาเสนอซื้อ หลักทรัพ ย์ฯ จะต้องไม่มเี จตนาที่จะใช้สทิ ธิออกเสีย งไปในทิศทาง
เดียวกันกับผูท้ าคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ เพื่อควบคุมกิจการร่วมกัน (acting in concert)
ในกรณีทผี่ ถู้ อื หุ้นทีไ่ ม่ได้แสดงเจตนาไม่ขายหุ้นสามัญของกิจการได้ขายหุน้ ให้ผทู้ าคาเสนอซื้อทัง้ หมด กิจการจะ
มีผถู้ ือหุ้นรายย่อยเหลือ จานวน 8 ราย ถือหุ้นสามัญของกิจการรวม 198,634,839 หุ้น คิดเป็ นร้อยละ 17.69 ของทุนจด
ทะเบียนชาระแล้วของกิจการ ซึง่ จะทาให้กจิ การขาดคุณสมบัตติ ามเกณฑ์เรือ่ งการกระจายการถือหุ้นรายย่อย โดยกิจการ
ต้องมีผถู้ อื หุน้ รายย่อยถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า ร้อยละ 15 ของทุนชาระแล้ว และมีผถู้ อื หุ้นรายย่อยไม่น้อยกว่า 150 ราย
หากกิจการขาดคุณสมบัติตามเกณฑ์ดงั กล่าวข้างต้น ผูท้ าคาเสนอซื้อ จะดาเนินการให้ผถู้ ือหุ้นที่แสดงเจตนาไม่ขายหุ้น
จานวน 11 ราย ดาเนินการกระจายหุน้ ให้แก่ผถู้ อื หุน้ รายย่อยอื่น เพื่อให้มคี ณ
ุ สมบัตเิ ป็ นไปตามเกณฑ์ดงั กล่าว
คณะกรรมการของกิจการมีความเห็น ว่า ผู้ถือหลักทรัพ ย์ จะไม่ได้ร บั ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอ านาจ
ควบคุมในบริษทั ฯ เนื่องจากผูท้ าคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ ไม่มคี วามประสงค์ที่จ ะขายหลักทรัพย์หรือโอนหลักทรัพย์ของ
บริษ ัท ฯ ที่จ ะรับซื้อ จากการท าคาเสนอซื้อ ในครัง้ นี้ ให้แก่บุคคลอื่น ในจานวนที่ม ีนัย สาคัญ และในกรณี ที่มกี ารขายหุ้น
ดังกล่าวข้างต้น จะเป็ นจานวนไม่มาก และไม่มผี ลกระทบต่ออานาจควบคุม
หน้ า 20 ข้อ 4.3.3 รายการระหว่างกัน
ข้อความแก้ไขเป็ น
ตามที่ระบุไว้ในคาเสนอซื้อหลักทรัพ ย์ ปั จจุบนั ผู้ทาคาเสนอซื้อ หลักทรัพ ย์ฯ กับ บริษทั ฯ ไม่มกี ารทารายการ
ระหว่างกันกับบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ
ทัง้ นี้ ผูท้ าคาเสนอซื้อ หลักทรัพ ย์ฯ เป็ นผูถ้ ือหุ้นใหญ่และกรรมการผูม้ อี านาจลงนามใน TONSON ซึ่งประกอบ
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยถือหุน้ จานวน 1,472,500 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 47.50 ของทุนทีอ่ อกและชาระแล้ว
ปั จจุบนั ผูท้ าคาเสนอซื้อ หลักทรัพย์ฯ ได้เข้าทาสัญญาจาหน่ ายเงินลงทุนดังกล่าวแก่บุคคลภายนอกแล้ว และ
ขณะนี้อยู่ระหว่างดาเนินการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพื่อนามาซื้อเงินลงทุนดังกล่าว แต่ในกรณีที่บุคคลภายนอก
เปลีย่ นแปลงความต้องการ หรือมีเหตุให้ไม่สามารถขายหุน้ ได้ บริษทั ฯ อาจมีการทารายการระหว่างกัน คือ บริษทั ฯ จะ
ซื้อ หุ้น ของ TONSON จากผู้ท าคาเสนอซื้อหลักทรัพ ย์ฯ โดยบริษ ัทฯ อาจเข้าซื้อ หุ้น ของผู้ท าคาเสนอซื้อ หลักทรัพ ย์ ฯ
จานวน 1,472,500 หุ้น คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 47.50 ของทุนที่ออกและชาระแล้ว โดยวิธกี ารแลกหุ้นสามัญกับหุ้นสามัญ
ของบริษทั ฯ ตามมูลค่าทีต่ ราไว้ 100 บาทต่อหุน้ หรือคิดเป็ นขนาดรายการเท่ากับ 147,250,000 บาท
ปั จ จุบนั TONSON ถือ ครองที่ดนิ จานวน 1 แปลง พื้น ที่ 385.30 ตารางวา ตัง้ อยู่ที่ซ อยต้น สน ถนนเพลิน จิต
แขวงลุม พินี เขตปทุม วัน กรุงเทพมหานคร มูลค่า 886,200,000 บาท ประเมิน โดยผูป้ ระเมิน ราคาอิส ระ บริษ ัท เรีย ล
เอสเตท แอพเพรสซัล จากัด ทาการประเมินเมือ่ วันที่ 27 มิถุนายน 2561
ภายหลังการทาคาเสนอซื้อแล้ว เสร็จ บริษ ัทฯ อาจมีการทารายการระหว่างกัน โดยซื้อหุ้นของ TONSON ซึ่ง
ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จากผูท้ าคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ (ซึ่งปั จจุบนั ผูท้ าคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ ดารง
ตาแหน่งผูถ้ อื หุน้ ใหญ่และกรรมการผูม้ อี านาจลงนามของ TONSON)
ทัง้ นี้ หากมีรายการดังกล่าวเกิดขึน้ ผูท้ าคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ จะพิจารณาดาเนินการตามกฎหมาย ประกาศ
และ/หรือ ข้อบังคับของสานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือ ระเบียบของหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง นอกจากนี้
การกาหนดเงือ่ นไขต่าง ๆ จะเป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้าปกติ และ/หรือ ราคาตลาดซึง่ สามารถอ้างอิงหรือเปรียบเทียบ
ได้กบั ราคาทีเ่ กิดขึน้ กับบุคคลภายนอก
การทารายการระหว่างกันใด ๆ ระหว่างผูท้ าคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ และบริษทั ฯ ในอนาคต จะกระทาเสมือน
กับการทารายการกับบุคคลภายนอก (arm’s length basis)
หน้า 13

ความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ (แบบ 250-2)
บริษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

คณะกรรมการของกิจการมีความเห็นว่า หากบริษทั ฯ การเข้าซื้อสินทรัพย์ของ TONSON ซึ่งคือทีด่ นิ เปล่า หรือ
ซื้อหุ้นของ TONSON ซึ่งประกอบธุ รกิจพัฒ นาอสังหาริม ทรัพ ย์ จากผูท้ าคาเสนอซื้อหลักทรัพ ย์ฯ อาจมีผลกระทบต่ อ
บริษทั ฯ โดยบริษทั ฯ ควรดาเนินการศึกษาความเป็ นไปได้ของโครงการ โดยการสารวจสภาวการณ์ ของตลาด สภาวะการ
แข่งขัน ตลอดจนความต้องการของลูกค้าในพื้นทีเ่ ป้ าหมายทีจ่ ะดาเนินโครงการ เพื่อลดความเสีย่ งในการพัฒนาโครงการ
ของบริษทั ฯ และเนื่องจากผูท้ าคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ จะกาหนดเงือ่ นไขต่าง ๆ ให้เป็ นไปตามเงือ่ นไขทางการค้าปกติ
และ/หรือ ราคาตลาดซึ่ง สามารถอ้างอิง หรือ เปรีย บเทีย บได้กบั ราคาที่เกิดขึ้น กับบุคคลภาย นอก การเข้าท ารายการ
ดัง กล่ าวจะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ บริษ ัท ฯ เนื่ อ งจากจะช่ว ยลดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ จ ากการที่ผู้ท าคาเสนอซื้ อ
หลักทรัพย์ฯ เป็ นทัง้ ผูถ้ อื หุ้นใหญ่และกรรมการในบริษทั ฯ และ TONSON อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่บริษทั ฯ ไม่ได้เข้าทา
รายการซื้อสินทรัพย์ ของ TONSON หรือซื้อหุ้นของ TONSON ผูท้ าคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ ฯ ควรชะลอการเริม่ ดาเนิ น
ธุรกิจของ TONSON
ในส่ว นของรายการระหว่างกัน อื่น ๆ ที่ อ าจเกิดขึ้น ในอนาคต กิจ การมีห น้ าที่ ต้อ งปฏิบ ัติต ามหลักเกณฑ์ ที่
เกีย่ วข้อง เช่น ประกาศรายการเกีย่ วโยงกันฯ ดังนัน้ บริษทั ฯ จะต้องได้รบั การอนุ มตั จิ ากบุคคลในระดับต่าง ๆ ขึน้ อยู่กบั
ความมีนัยสาคัญของรายการ เช่น ฝ่ ายจัดการ คณะกรรมการบริษทั ฯ และทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุ้น โดยบุคคลที่มสี ว่ นได้เสีย เช่น
ผูท้ าคาเสนอซื้อหลักทรัพ ย์ฯ จะไม่มสี ทิ ธิในการออกเสียงเกีย่ วกับรายการดังกล่าว ซึ่งจะช่วยป้ องกันความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ อีกทัง้ ผู้ท าคาเสนอซื้อ หลักทรัพ ย์ ฯ ระบุ ว่าการท ารายการระหว่างกัน ใด ๆ ระหว่างผู้ท าคาเสนอซื้ อ
หลักทรัพย์ฯ และบริษทั ฯ ในอนาคต จะกระทาเสมือนกับการทารายการกับบุคคลภายนอก (arm’s length basis) ดังนัน้
บริษทั ฯ จะไม่ได้รบั ผลกระทบจากการทารายการระหว่างกันดังกล่าวอย่างมีนยั สาคัญ
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ – ฉบับแก้ไขเพิม่ เติม

บริษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

1.

แก้ไขข้อความในส่วนที่ 2 หน้า 1
ข้อความเดิ ม
ทีป่ รึกษาฯ ได้พจิ ารณาและศึกษาข้อมูลคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ของบริษทั ฯ โดยนายศุภโชค ปั ญจ
ทรัพย์ และเอกสารอื่นๆ ที่เกีย่ วข้อง การสัมภาษณ์ ฝ่ายบริหาร และข้อมูลที่เผยแพร่ต่อสาธารณชนทั ่วไป รวมถึงข้อมูล
อื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ รวมถึง แต่ไม่จากัดเพียง
1. คาเสนอซื้อ หลักทรัพ ย์ ข องกิจ การ (แบบ 247-4) จากผู้ท าคาเสนอซื้อ หลักทรัพ ย์ ฯ ฉบับลงวัน ที่ 25
กุมภาพันธ์ 2562
ข้อความใหม่
ทีป่ รึกษาฯ ได้พจิ ารณาและศึกษาข้อมูลคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ของบริษทั ฯ โดยนายศุภโชค ปั ญจ
ทรัพย์ และเอกสารอื่นๆ ที่เกีย่ วข้อง การสัมภาษณ์ ฝ่ายบริหาร และข้อมูลที่เผยแพร่ต่อสาธารณชนทั ่วไป รวมถึงข้อมูล
อื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ รวมถึง แต่ไม่จากัดเพียง
1. คาเสนอซื้อ หลักทรัพ ย์ ข องกิจ การ (แบบ 247-4) จากผู้ท าคาเสนอซื้อ หลักทรัพ ย์ ฯ ฉบับลงวัน ที่ 25
กุมภาพันธ์ 2562 และฉบับแก้ไขเพิม่ เติมฉบับลงวันที่ 18 มีนาคม 2562
2.

แก้ไขข้อความในส่วนที่ 3 หน้า 2 ข้อ 3.1.2 บริษทั ที่มวี ตั ถุประสงค์ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดย
ผูท้ าคาเสนอซื้อและบุคคลตามมาตรา 258 เป็ นกรรมการบริษทั และ/หรือ ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่
ข้อความเดิ ม
(1) บริษทั ต้นสน ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
วันทีจ่ ดทะเบียน
: วันที่ 3 เมษายน 2561
ประวัตคิ วามเป็ นมา
: บริษทั จัดตัง้ ขึน้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อประกอบกิจการให้เช่าและการ
ดาเนินการเกีย่ วกับอสังหาริมทรัพย์
ทีอ่ ยู่
: เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อิน ฟิ นิ ท วัน บิส ซิเ นส ชัน้ 19 ห้อ ง 1901
ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900
ทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ว : 310,000,000 บาท
ลักษณะการประกอบธุรกิจบริษทั : ดาเนินกิจการให้เช่า และดาเนินการเกีย่ วกับอสังหาริมทรัพย์
ปั จจุบนั ถือครองที่ดนิ รอการพัฒนา 1 แปลง พื้นที่ 385.30 ตารางวา
ตั ง้ อยู่ ที่ ซ อยต้ น สน ถนนเพลิ น จิ ต แขวงลุ ม พิ นี เขตปทุ ม วั น
กรุงเทพมหานคร
รายชือ่ คณะกรรมการบริษทั
: 1. นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์
2. นายฐิตวิ ฒั น์ คูวจิ ติ รสุวรรณ
3. Mr. Yu Kwan Kin Daniel
รายชือ่ ผูถ้ อื หุน้
: 1. นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์
47.50%
2. บริษทั แกรนด์คงิ จากัด
25.00%
3. นายฐิตวิ ฒั น์ คูวจิ ติ รสุวรรณ
12.50%
4. นายวันนิวตั กิตเิ รียงลาภ
12.50%
5. นายตัน ชิน กวาง จอห์นสัน
2.50%
หมายเหตุ :
ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั แกรนด์คงิ จากัด ประกอบด้วย
1. Mr. Yu Chi Ming Gabriel ถือหุน้ จานวน 1 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 50
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2. Miss Chan Lai Ngor Teresa ถือหุน้ จานวน 1 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 50
คณะกรรมการบริษทั ของบริษทั แกรนด์คงิ จากัด ประกอบด้วย
1. Mr. Yu Chi Ming Gabriel
2. Miss Chan Lai Ngor Teresa
3. Mr. Yu Kwan Kin Daniel

ข้อความใหม่
(1) บริษทั ต้นสน ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
วันทีจ่ ดทะเบียน
: วันที่ 3 เมษายน 2561
ประวัตคิ วามเป็ นมา
: บริษทั จัดตัง้ ขึน้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อประกอบกิจการให้เช่าและการ
ดาเนินการเกีย่ วกับอสังหาริมทรัพย์
ทีอ่ ยู่
: เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อิน ฟิ นิ ท วัน บิส ซิเ นส ชัน้ 19 ห้อ ง 1901
ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900
ทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ว : 310,000,000 บาท
ลักษณะการประกอบธุรกิจบริษทั : ดาเนินกิจการให้เช่า และดาเนินการเกีย่ วกับอสังหาริมทรัพย์
ปั จจุบนั ถือครองที่ดนิ รอการพัฒนา 1 แปลง พื้นที่ 385.30 ตารางวา
ตั ง้ อยู่ ที่ ซ อยต้ น สน ถนนเพลิ น จิ ต แขวงลุ ม พิ นี เขตปทุ ม วั น
กรุงเทพมหานคร
รายชือ่ คณะกรรมการบริษทั
: 1. นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์
2. นายฐิตวิ ฒั น์ คูวจิ ติ รสุวรรณ
3. Mr. Yu Kwan Kin Daniel
กรรมการผูม้ อี านาจลงนาม
: กรรมการ 2 คน ลงลายมือชือ่ ร่วมกัน
รายชือ่ ผูถ้ อื หุน้
: 1. นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์
47.50%
2. บริษทั แกรนด์คงิ จากัด
25.00%
3. นายฐิตวิ ฒั น์ คูวจิ ติ รสุวรรณ
12.50%
4. นายวันนิวตั กิตเิ รียงลาภ
12.50%
5. นายตัน ชิน กวาง จอห์นสัน
2.50%
หมายเหตุ :
ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั แกรนด์คงิ จากัด ประกอบด้วย
1. Mr. Yu Chi Ming Gabriel ถือหุน้ จานวน 1 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 50
2. Miss Chan Lai Ngor Teresa ถือหุน้ จานวน 1 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 50
คณะกรรมการบริษทั ของบริษทั แกรนด์คงิ จากัด ประกอบด้วย
1. Mr. Yu Chi Ming Gabriel
2. Miss Chan Lai Ngor Teresa
3. Mr. Yu Kwan Kin Daniel

3.

แก้ไขข้อความในส่วนที่ 4 หน้า 2 ข้อ 4.2 วิธปี รับปรุงมูลค่าทางบัญชี
ข้อความเดิ ม
หมายเหตุ : 1 ตามรายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ผูป้ ระเมินทรัพย์สนิ ได้ประเมินห้องชุดจานวน 22 ห้อง โดยมี
ราคาประเมินเท่ากับ 50.84 ล้านบาท หรือเฉลีย่ ห้องละ 2.31 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โครงการ
ไวโอ แคราย มีจานวนห้องชุดทีย่ งั ไม่ได้โอน จานวน 24 หลัง ดังนัน้ ที่ปรึกษาฯ จึงพิจารณาปรับปรุง มูลค่าประเมินตาม
สัดส่วนห้องชุดที่เหลืออยู่จริงภายใต้สมมติฐานที่หอ้ งชุดแต่ละห้องมีราคาประเมินเท่ากันที่ 2.31 ล้านบาท ดังนัน้ จะได้
ราคาประเมินห้องชุดจานวน 24 ห้อง เท่ากับ 55.46 ล้านบาท
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ข้อความใหม่
หมายเหตุ : 1 ตามรายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ผูป้ ระเมินทรัพย์สนิ ได้ประเมินห้องชุดจานวน 22 ห้อง ณ
วันที่ 7 มกราคม 2562 (ณ วันที่ 7 มกราคม 2562 โครงการไวโอ แคราย มีจานวนห้องชุดทีย่ งั ไม่ได้โอน จานวน 22 ห้อง)
โดยมีราคาประเมินเท่ากับ 50.84 ล้านบาท หรือเฉลี่ยห้องละ 2.31 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
โครงการไวโอ แคราย มีจานวนห้องชุดทีย่ งั ไม่ได้โอน จานวน 24 หลัง ห้อง ดังนัน้ ทีป่ รึกษาฯ จึงพิจารณาปรับปรุงมูล ค่า
ประเมินตามสัดส่วนห้องชุดที่เหลืออยู่จริงภายใต้สมมติฐานที่ห้องชุดแต่ละห้ องมีราคาประเมินเท่ากันที่ 2.31 ล้านบาท
ดังนัน้ จะได้ราคาประเมินห้องชุดจานวน 24 ห้อง เท่ากับ 55.46 ล้านบาท
4.

แก้ไ ขข้อ ความในส่ว นที่ 4 หน้ า 7 ข้อ 4.5.1 วิธีมูล ค่าปั จ จุบนั สุทธิของกระแสเงิน สดจากโครงการและน าไป
ปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี
ข้อความเดิ ม
การประเมินมูลค่ายุตธิ รรมด้วยวิธีมลู ค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสดจากโครงการและนาไปปรับปรุงมูลค่าทาง
บัญชี เป็ นการประเมินมูลค่าโดยคานึงถึงความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดในอนาคตของโครงการ โดยทีป่ รึกษาฯ
จะปรับปรุงกระแสเงินสดด้วยภาษีจ่าย เพื่อให้ได้กระแสเงินสดอิ สระของโครงการในส่วนของผูถ้ ือหุ้น หลังจากนัน้ ที่
ปรึกษาฯ จะทาการคิดลดกระแสเงินสดอิสระของโครงการในส่วนของผูถ้ ือหุน้ ด้วยอัตราผลตอบแทนที่ผถู้ ือหุน้ คาดหวัง
เพื่อให้ได้มูลค่าปั จจุบนั สุทธิของโครงการ ซึ่งภายหลังจากที่ทราบมูลค่าปั จจุบนั สุทธิของโครงการแล้ว ที่ปรึกษาฯ จะนา
มูลค่าปั จจุบนั สุทธิที่ได้ไปปรับปรุงกับมูลค่าทางบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สนิ ซึ่งอยู่ในประมาณการทางการเงิน ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561 ของโครงการ ในงบการเงินรวมของบริษทั ฯ เพื่อให้มลู ค่าของโครงการสะท้อนมูลค่ายุตธิ รรม
ในการประมาณการกระแสเงินสดอิส ระของโครงการ ที่ปรึกษาฯ ได้จดั ทาประมาณการทางการเงิน โดยการ
สัมภาษณ์ฝ่ายบริหารของบริษทั ฯ เกีย่ วกับโครงสร้างการลงทุน แผนการลงทุน แผนการดาเนินงาน และพิจารณาข้อ มูล
ภาวะอุตสาหกรรม และข้อมูลสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศประกอบ รวมถึงเอกสารต่างๆ ที่เกีย่ วข้อง ทัง้ นี้ ที่
ปรึกษาฯ ได้ทาการศึกษาและวิเคราะห์ถึงความน่ าเชื่อถือและความสมเหตุสมผลของสมมติฐานต่างๆ ที่ได้รบั จากการ
สัมภาษณ์ฝ่ายบริหารของบริษทั ฯ และปรับปรุงสมมติฐานบางรายการให้เป็ นไปตามหลักความระมัดระวัง
ทัง้ นี้ สาเหตุที่ที่ปรึกษาฯ ไม่พิจารณาใช้กระแสเงินสดอิส ระทัง้ หมดของบริษ ัท เนื่องจากที่ปรึกษาฯ เห็น ว่า
กระแสเงินสดอิสระในอนาคตของบริษทั ที่ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัย จะขึน้ อยู่กบั จานวนโครงการ
ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาและทีด่ นิ รอการพัฒนา ซึ่งที่ปรึกษาฯ เห็นว่า ในกรณีที่จะพิจารณาใช้กระแสเงินสดอิสระทัง้ หมด
ของบริษทั จะต้องเป็ นกิจการทีม่ กี ารดาเนินกิจการต่อเนื่อง (going concern) และสามารถคาดการณ์ได้ อย่างไรก็ตาม ใน
กรณีของบริษทั ทีป่ ระกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัย ทีป่ รึกษาฯ จะสามารถคาดการณ์ได้เฉพาะโครงการที่
อยู่ระหว่างการพัฒนาหรือโครงการทีร่ อการพัฒนา โดยทีป่ รึกษาฯ เห็นว่าค่าใช้จ่ายในการบริหารส่วนกลาง มีลกั ษณะเป็ น
ค่าใช้จ่ายที่จะก่อให้เกิดโครงการส่วนเพิ่มในอนาคต ดังนัน้ การที่จะนาค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่เกีย่ วข้องกับโครงการ เช่น
ค่าใช้จ่ายของฝ่ ายบริหาร และค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับพนักงานสายงานสนับสนุน เป็ นต้น มาใส่ไว้ในประมาณการ อาจส่งผลให้
มูลค่าของโครงการต่ากว่าความเป็ นจริง จากการทีม่ คี า่ ใช้จ่ายทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับโครงการมาหักลดกระแสเงินสดทีค่ าดว่าจะ
ได้รบั
ข้อความใหม่
การประเมินมูลค่ายุตธิ รรมด้วยวิธีมลู ค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสดจากโครงการและนาไปปรับปรุงมูลค่าทาง
บัญชี เป็ นการประเมินมูลค่าโดยคานึงถึงความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดในอนาคตเฉพาะในส่วนของโครงการ
โดยที่ปรึกษาฯ จะปรับปรุงกระแสเงินสดด้วยภาษีจ่าย เพื่อให้ได้กระแสเงินสดอิสระของโครงการในส่วนของผู้ถื อ หุ้น
หลังจากนัน้ ทีป่ รึกษาฯ จะทาการคิดลดกระแสเงินสดอิสระของโครงการในส่วนของผูถ้ ือหุน้ ด้วยอัตราผลตอบแทนที่ผถู้ ือ
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หุ้นคาดหวัง เพื่อให้ได้มูลค่าปั จจุบนั สุทธิของโครงการ ซึ่งภายหลังจากที่ทราบมูลค่าปั จจุบนั สุทธิของโครงการแล้ว ที่
ปรึกษาฯ จะนามูลค่าปั จจุบนั สุทธิที่ได้ไปปรับปรุงกับมู ลค่าทางบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สนิ ซึ่งอยู่ในประมาณการทาง
การเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของโครงการ ในงบการเงินรวมของบริษทั ฯ เพื่อให้มลู ค่าของโครงการสะท้อนมูล ค่า
ยุตธิ รรม
ในการประมาณการกระแสเงินสดอิส ระของโครงการ ที่ปรึกษาฯ ได้จดั ทาประมาณการทางการเงิน โดยการ
สัมภาษณ์ฝ่ายบริหารของบริษทั ฯ เกีย่ วกับโครงสร้างการลงทุน แผนการลงทุน แผนการดาเนินงาน และพิจารณาข้อ มูล
ภาวะอุตสาหกรรม และข้อมูลสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศประกอบ รวมถึงเอกสารต่างๆ ที่เกีย่ วข้อง ทัง้ นี้ ที่
ปรึกษาฯ ได้ทาการศึกษาและวิเคราะห์ถึงความน่ าเชื่อถือและความสมเหตุสมผลของสมมติฐานต่างๆ ที่ได้รบั จากการ
สัมภาษณ์ฝ่ายบริหารของบริษทั ฯ และปรับปรุงสมมติฐานบางรายการให้เป็ นไปตามหลักความระมัดระวัง
ทัง้ นี้ สาเหตุที่ที่ปรึกษาฯ ไม่พิจารณาใช้กระแสเงินสดอิส ระทัง้ หมดของบริษ ัท เนื่องจากที่ปรึ กษาฯ เห็น ว่า
กระแสเงินสดอิสระในอนาคตของบริษทั ที่ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัย จะขึน้ อยู่กบั จานวนโครงการ
ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาและทีด่ นิ รอการพัฒนา ซึ่งที่ปรึกษาฯ เห็นว่า ในกรณีที่จะพิจารณาใช้กระแสเงินสดอิสระทัง้ หมด
ของบริษทั จะต้องเป็ นกิจการทีม่ กี ารดาเนินกิจการต่อเนื่อง (going concern) และสามารถคาดการณ์ได้ อย่างไรก็ตาม ใน
กรณีของบริษทั ทีป่ ระกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัย ทีป่ รึกษาฯ จะสามารถคาดการณ์ได้เฉพาะโครงการที่
อยู่ระหว่างการพัฒนาหรือโครงการทีร่ อการพัฒนา ซึง่ ในการประมาณการครังนี
้ ้ ทีป่ รึกษาฯ พิจารณาประมาณการเฉพาะ
โครงการที่ม ีอ ยู่ ณ ปั จ จุ บนั โดยไม่ไ ด้คานึ ง ถึง โครงการส่ว นเพิ่ม ที่อ าจเกิดขึ้น ในอนาคต ซึ่ง วิธีการดัง กล่ าวมีความ
คล้ายคลึงกับการประเมินโดยผูป้ ระเมินทรัพย์สนิ ซึ่งจะพิจารณาเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกีย่ วข้องกับโครงการเท่านัน้ ทัง้ นี้ โดย
ที่ปรึกษาฯ เห็นว่าค่าใช้จ่ายในการบริหารส่วนกลางที่ไม่เกีย่ วข้องกับโครงการในปั จจุบนั มีลกั ษณะเป็ นค่าใช้จ่ายที่จ ะ
ก่อให้เกิดโครงการส่วนเพิ่มในอนาคต เช่น ค่าใช้จ่ายของฝ่ ายบริหาร และค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับพนักงานสายงานสนับสนุน
เป็ นต้น ดังนัน้ การทีจ่ ะนาค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับโครงการ เช่น ค่าใช้จ่ายของฝ่ ายบริหาร และค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับ
พนักงานสายงานสนับสนุน เป็ นต้น มาใส่ไว้ในประมาณการ อาจส่งผลให้มลู ค่าของโครงการต่ากว่าความเป็ นจริง จากการ
ทีม่ คี า่ ใช้จ่ายทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับโครงการมาหักลดกระแสเงินสดทีค่ าดว่าจะได้รบั
5.

แก้ไ ขข้อ ความในส่ว นที่ 4 หน้ า 8 ข้อ 4.5.1 วิธีมูล ค่าปั จ จุบนั สุทธิของกระแสเงิน สดจากโครงการและน าไป
ปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี
ข้อความเดิ ม
ทีป่ รึกษาฯ ได้พจิ ารณาข้อมูลทีไ่ ด้รบั จากฝ่ ายบริหารของบริษทั ฯ เกีย่ วกับข้อมูลราคาขายของโครงการไวโอ แค
ราย โดยทีป่ รึกษาฯ ได้ปรับปรุงมูลค่าโครงการคงเหลือให้สอดคล้องกับราคาห้องที่มกี ารจาหน่ายให้แก่ลูกค้าจริง พบว่ามี
จานวนห้องทีย่ งั ไม่ได้ขาย ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 จานวน 7 ห้อง และมีมลู ค่าขาย (หลังปรับปรุงตามสมมติฐานของ
ทีป่ รึกษาฯ) จานวน 26.80 ล้านบาท หรือเฉลีย่ ห้องละ 3.83 ล้านบาท
ข้อความใหม่
ทีป่ รึกษาฯ ได้พจิ ารณาข้อมูลทีไ่ ด้รบั จากฝ่ ายบริหารของบริษทั ฯ เกีย่ วกับข้อมูลราคาขายของโครงการไวโอ แค
ราย โดยทีป่ รึกษาฯ ได้ปรับปรุงมูลค่าโครงการคงเหลือให้สอดคล้องกับราคาห้องที่มกี ารจาหน่ายให้แก่ลูกค้าจริง พบว่ามี
จานวนห้องที่ยงั ไม่ได้ขาย ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 จานวน 7 ห้อง (ไม่รวมห้องที่ขายแล้วแต่ยงั ไม่ได้โอน) และมี
มูลค่าขาย (หลังปรับปรุงตามสมมติฐานของทีป่ รึกษาฯ) จานวน 26.80 ล้านบาท หรือเฉลีย่ ห้องละ 3.83 ล้านบาท
6.

แก้ไ ขข้อ ความในส่ว นที่ 4 หน้ า 9 ข้อ 4.5.1 วิธีมูล ค่าปั จ จุบนั สุทธิของกระแสเงิน สดจากโครงการและน าไป
ปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี
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ข้อความเดิ ม
ทีป่ รึกษาฯ ได้พจิ ารณาข้อมูลทีไ่ ด้รบั จากฝ่ ายบริหารของบริษทั ฯ เกีย่ วกับข้อมูลราคาขายของโครงการไวโอ แค
ราย 2 โดยทีป่ รึกษาฯ ได้ปรับปรุงมูลค่าโครงการคงเหลือให้สอดคล้องกับราคาห้องที่มกี ารจาหน่ายให้แก่ลูกค้าจริง พบว่า
มีจานวนห้องทีย่ งั ไม่ได้ขาย ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 จานวน 37 ห้อง และมีมลู ค่าขาย (หลังปรับปรุงตามสมมติฐาน
ของทีป่ รึกษาฯ) จานวน 79.95 ล้านบาท หรือเฉลีย่ ห้องละ 2.16 ล้านบาท
ข้อความใหม่
ทีป่ รึกษาฯ ได้พจิ ารณาข้อมูลทีไ่ ด้รบั จากฝ่ ายบริหารของบริษทั ฯ เกีย่ วกับข้อมูลราคาขายของโครงการไวโอ แค
ราย 2 โดยทีป่ รึกษาฯ ได้ปรับปรุงมูลค่าโครงการคงเหลือให้สอดคล้องกับราคาห้องที่มกี ารจาหน่ายให้แก่ลูกค้าจริง พบว่า
มีจานวนห้องทีย่ งั ไม่ได้ขาย ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 จานวน 37 ห้อง (ไม่รวมห้องทีข่ ายแล้วแต่ยงั ไม่ได้โอน) และมี
มูลค่าขาย (หลังปรับปรุงตามสมมติฐานของทีป่ รึกษาฯ) จานวน 79.95 ล้านบาท หรือเฉลีย่ ห้องละ 2.16 ล้านบาท
7.

แก้ไขข้อความในส่วนที่ 4 หน้า 11 ข้อ 4.5.1 วิธีมูลค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสดจากโครงการและน าไป
ปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี
ข้อความเดิ ม
ทีป่ รึกษาฯ ได้พจิ ารณาข้อมูลทีไ่ ด้รบั จากฝ่ ายบริหารของบริษทั ฯ เกีย่ วกับข้อมูลราคาขายของโครงการวนา เรส
ซิเดนซ์ โดยที่ปรึกษาฯ ได้ปรับปรุงมูลค่าโครงการคงเหลือ ให้ส อดคล้อ งกับราคาห้องที่ม ีการจ าหน่ ายให้แก่ลู กค้าจริง
พบว่ามีจานวนห้องที่ยงั ไม่ไ ด้ขาย ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 จานวน 36 ห้อง และมีมูลค่าขาย (หลังปรับปรุงตาม
สมมติฐานของทีป่ รึกษาฯ) จานวน 784.53 ล้านบาท หรือเฉลีย่ ห้องละ 21.79 ล้านบาท
ข้อความใหม่
ทีป่ รึกษาฯ ได้พจิ ารณาข้อมูลทีไ่ ด้รบั จากฝ่ ายบริหารของบริษทั ฯ เกีย่ วกับข้อมูลราคาขายของโครงการวนา เรส
ซิเดนซ์ โดยทีป่ รึกษาฯ ได้ปรับปรุงมูลค่าโครงการคงเหลือให้สอดคล้องกับราคาห้องบ้านที่มกี ารจาหน่ ายให้แก่ลูกค้าจริง
พบว่ามีจานวนห้องบ้านที่ยงั ไม่ได้ขาย ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 จานวน 36 ห้องหลัง (ไม่รวมบ้านที่ขายแล้วแต่ยงั
ไม่ได้โอน) และมีมลู ค่าขาย (หลังปรับปรุงตามสมมติฐานของทีป่ รึกษาฯ) จานวน 784.53 ล้านบาท หรือเฉลีย่ ห้องหลังละ
21.79 ล้านบาท
8.

แก้ไขข้อความในส่วนที่ 4 หน้า 13 ข้อ 4.5.1 วิธีมูลค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสดจากโครงการและน าไป
ปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี
ข้อความเดิ ม
ที่ปรึกษาฯ ได้พิจ ารณาข้อ มูล ที่ไ ด้ร บั จากฝ่ ายบริห ารของบริษ ัท ฯ เกี่ย วกับข้อ มูล ราคาขายของโครงการ
บ้านรชยา บ้านช้าง 2 โดยทีป่ รึกษาฯ ได้ปรับปรุงมูลค่าโครงการคงเหลือให้สอดคล้องกับราคาบ้านทีม่ กี ารจาหน่ ายให้แ ก่
ลู กค้าจริง พบว่ามีจ านวนบ้านที่ย ัง ไม่ไ ด้ข าย ณ วัน ที่ 28 กุม ภาพัน ธ์ 2562 จ านวน 72 หลัง และมีมูล ค่าขาย (หลัง
ปรับปรุงตามสมมติฐานของทีป่ รึกษาฯ) จานวน 197.29 ล้านบาท หรือเฉลีย่ หลังละ 2.74 ล้านบาท
ข้อความใหม่
ที่ปรึกษาฯ ได้พิจ ารณาข้อ มูล ที่ไ ด้ร บั จากฝ่ ายบริห ารของบริษ ัท ฯ เกี่ย วกับข้อ มูล ราคาขายของโครงการ
บ้านรชยา บ้านช้าง 2 โดยทีป่ รึกษาฯ ได้ปรับปรุงมูลค่าโครงการคงเหลือให้สอดคล้องกับราคาบ้านทีม่ กี ารจาหน่ ายให้แ ก่
ลูกค้าจริง พบว่ามีจานวนบ้านทีย่ งั ไม่ได้ขาย ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 จานวน 72 หลัง (ไม่รวมบ้านทีข่ ายแล้วแต่ยงั
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ไม่ได้โอน) และมีมลู ค่าขาย (หลังปรับปรุงตามสมมติฐานของทีป่ รึกษาฯ) จานวน 197.29 ล้านบาท หรือเฉลีย่ หลังละ 2.74
ล้านบาท
9.

แก้ไขข้อความในส่วนที่ 4 หน้า 17 ข้อ 4.5.1 วิธีมูลค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสดจากโครงการและน าไป
ปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี
ข้อความเดิ ม
อัตราคิ ดลด
การเปลี่ยนแปลงของราคาขาย เพิ่ ม / (ลด) จากกรณี ฐาน
เพิ่ ม / (ลด) จากกรณี ฐาน
(5.00%)
(2.50%)
0.00%
2.50%
5.00%
(1.00%)
366.85
385.61
404.37
423.14
441.90
(0.50%)
363.54
382.18
400.81
419.45
438.09
397.29
0.00%
360.26
378.78
415.81
434.33
0.50%
357.03
375.42
393.82
412.21
430.61
1.00%
353.82
372.10
390.38
408.65
426.94

หมายเหตุ : ที่ปรึกษาฯ เลือกใช้ช่วงระยะห่าง โดยเปลี่ยนแปลงอัตราคิดลดที่รอ้ ยละ 0.50 และเปลี่ยนแปลงราคาขายที่รอ้ ยละ 2.50 เนื่องจากที่ปรึกษาฯ
เห็นว่าเป็ นเหตุการณ์ท่อี าจเกิดขึ้น ภายใต้สภาวการณ์ท่อี าจเปลี่ยนแปลงไปในปั จจุบนั และครอบคลุมความผันผวนที่อาจจะเกิดขึ้น อย่างไร
ก็ตาม ผลกระทบที่แท้จริงย่อมขึ้นอยู่กบั ภาวะอุตสาหกรรม เงื่อนไขทางเศรษฐกิจ และปั จจัยอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบ ในอนาคต

ข้อความใหม่
อัตราคิ ดลด
เพิ่ ม / (ลด) จากกรณี ฐาน
(1.00%)
(0.50%)
0.00%
0.50%
1.00%

(5.00%)
366.85
363.54
360.26
357.03
353.82

การเปลี่ยนแปลงของราคาขาย เพิ่ ม / (ลด) จากกรณี ฐาน
(2.50%)
0.00%
2.50%
385.61
404.37
423.14
382.18
400.81
419.45
397.29
378.78
415.81
375.42
393.82
412.21
372.10
390.38
408.65

5.00%
441.90
438.09
434.33
430.61
426.94

หมายเหตุ : ที่ปรึกษาฯ เลือกใช้ช่วงระยะห่าง โดยเปลี่ยนแปลงอัตราคิดลดที่รอ้ ยละ 0.50 และเปลี่ยนแปลงราคาขายที่รอ้ ยละ 2.50 เนื่องจากที่ปรึกษาฯ
เห็นว่าเป็ นเหตุการณ์ท่อี าจเกิดขึ้น ภายใต้สภาวการณ์ท่อี าจเปลี่ยนแปลงไปในปั จจุบนั และครอบคลุมความผันผวนที่อาจจะเกิดขึ้น อย่างไร
ก็ต าม ผลกระทบที่แท้จริงย่อมขึ้นอยู่กับภาวะอุตสาหกรรม เงื่อนไขทางเศรษฐกิจ และปั จจัยอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบ ในอนาคต ทัง้ นี้ ที่
ปรึกษาฯ เห็นว่ามีโอกาสที่บริษทั ฯ จะสามารถปรับราคาขายเพิม่ ได้ ในกรณีท่คี วามก้าวหน้าในการขาย เร็วกว่าแผนการที่วางไว้

10.

แก้ไขข้อความในส่วนที่ 5 หน้า 1 ข้อ 5.1 เหตุผลที่ควรตอบรับ และ/หรือ เหตุผลที่สมควรปฏิเสธคาเสนอซื้อ
หลักทรัพย์
ข้อความเดิ ม
ที่ปรึกษาฯ ได้พิจารณาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ฉบับลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 รวมทัง้ ข้อมูล
ประกอบอื่นๆ และมีความเห็นว่า ผูถ้ ือหุ้นควรพิ จารณาตอบรับคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครัง้ นี้ เนื่องจากราคาเสนอ
ซื้อหุ้นสามัญฯ ในครัง้ นี้มคี วามเหมาะสม โดยที่ปรึกษาฯ ได้ทาการประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยวิธีต่างๆ 5 วิธี ได้แก่ ได้แก่ 1) วิธีมูลค่าทางบัญชี 2) วิธีปรับปรุงมูล ค่าทางบัญชี 3) วิธี
เปรียบเทียบราคาตลาดของหุ้นสามัญ 4) วิธีเปรียบเทียบอัตราส่วนตลาด และ 5) วิธีผลรวมมูลค่าของแต่ละธุรกิจ และมี
รายละเอียดผลการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ดังนี้
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ข้อความใหม่
ที่ปรึกษาฯ ได้พิจารณาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ฉบับลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 และฉบับแก้ไข
เพิม่ เติมฉบับลงวันที่ 18 มีนาคม 2562 รวมทัง้ ข้อมูลประกอบอื่นๆ และมีความเห็นว่า ผูถ้ ือหุ้นควรพิ จารณาตอบรับคา
เสนอซื้อหลักทรัพย์ในครังนี
้ ้ เนื่องจากราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญฯ ในครัง้ นี้มคี วามเหมาะสม โดยที่ปรึกษาฯ ได้ทาการ
ประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยวิธตี ่างๆ 5 วิธี ได้แก่ ได้แก่ 1) วิธมี ลู ค่า
ทางบัญชี 2) วิธีปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี 3) วิธีเปรียบเทียบราคาตลาดของหุ้นสามัญ 4) วิธีเปรียบเทียบอัตราส่วนตลาด
และ 5) วิธผี ลรวมมูลค่าของแต่ละธุรกิจ และมีรายละเอียดผลการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ดังนี้
11.

แก้ไขข้อความในส่วนที่ 5 หน้า 2 ข้อ 5.2 ประโยชน์หรือผลกระทบจากแผนงานและนโยบายตามทีผ่ ทู้ าคาเสนอ
ซื้อระบุไว้ในคาเสนอซื้อ รวมทัง้ ความเป็ นไปได้ของแผนงานและนโยบายดังกล่าว
ข้อความเดิ ม
ทีป่ รึกษาฯ ได้พจิ ารณาแผนธุรกิจและนโยบายทีผ่ ทู้ าคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ ได้ระบุไว้ในคาเสนอซื้อหลักทรัพย์
(แบบ 247-4) ฉบับลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 รวมถึงการสัมภาษณ์ ผบู้ ริหารของบริษทั ฯ โดยที่ปรึกษาฯ มีความเห็น
เกีย่ วกับประโยชน์หรือผลกระทบจากแผนงานและนโยบายของผูท้ าคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ ดังนี้
ข้อความใหม่
ทีป่ รึกษาฯ ได้พจิ ารณาแผนธุรกิจและนโยบายทีผ่ ทู้ าคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ ได้ระบุไว้ในคาเสนอซื้อหลักทรัพย์
(แบบ 247-4) ฉบับลงวัน ที่ 25 กุม ภาพัน ธ์ 2562 และฉบับแก้ไ ขเพิ่ม เติม ฉบับลงวัน ที่ 18 มีน าคม 2562 รวมถึง การ
สัมภาษณ์ผบู้ ริหารของบริษทั ฯ โดยทีป่ รึกษาฯ มีความเห็นเกีย่ วกับประโยชน์หรือผลกระทบจากแผนงานและนโยบายของ
ผูท้ าคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ ดังนี้
12.

แก้ไขข้อความในส่วนที่ 5 หน้า 4 ข้อ 5.2.2.2 แผนการจาหน่ายทรัพย์สนิ หลักของกิจการหรือบริษทั ย่อย
ข้อความเดิ ม
ตามทีร่ ะบุไว้ในคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิน้ สุดระยะเวลาการ
ทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ผูท้ าคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ ไม่มแี ผนทีจ่ ะจาหน่ายทรัพย์สนิ หลักของบริษทั ฯ หรือ
บริษทั ย่อยอย่างมีนยั สาคัญ ยกเว้นเป็ นการขายอสังหาริมทรัพย์ซงึ่ เป็ นธุรกิจปกติของบริษทั ย่อย
ความเห็นของทีป่ รึกษาฯ
บริษทั ฯ จะไม่ได้รบั ผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญจากแผนการจาหน่ ายทรัพย์สนิ หลักของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
เนื่องจากผูท้ าคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ ไม่มแี ผนทีจ่ ะจาหน่ ายทรัพย์สนิ หลักของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อยอย่างมีนยั ส าคัญ
ยกเว้นเป็ นการขายอสังหาริมทรัพย์ซงึ่ เป็ นธุรกิจปกติของบริษทั ย่อย
ข้อความใหม่
ตามทีร่ ะบุไว้ในคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิน้ สุดระยะเวลาการ
ทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ผูท้ าคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ ไม่มแี ผนทีจ่ ะจาหน่ายทรัพย์สนิ หลักของบริษทั ฯ หรือ
บริษทั ย่อยอย่างมีนยั สาคัญ ยกเว้นเป็ นการขายอสังหาริมทรัพย์ซงึ่ เป็ นธุรกิจปกติของบริษทั ย่อย
ความเห็นของทีป่ รึกษาฯ
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บริษทั ฯ จะไม่ได้รบั ผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญจากแผนการจาหน่ ายทรัพย์สนิ หลักของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
เนื่องจากผูท้ าคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ ไม่มแี ผนทีจ่ ะจาหน่ ายทรัพย์สนิ หลักของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อยอย่างมีนยั ส าคัญ
ยกเว้นเป็ นการขายอสังหาริมทรัพย์ซงึ่ เป็ นธุรกิจปกติของบริษทั ย่อย
13.

แก้ไขข้อความในส่วนที่ 5 หน้า 5 ข้อ 5.2.2.4 แผนโครงสร้างองค์กรและทรัพยากรบุคคล
ข้อความเดิ ม
ตามที่ระบุไว้ในคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ผูท้ าคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ ยังไม่มแี ผนจะเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างองค์กร อย่างไรก็ตาม ในกรณีทมี่ กี ารเปลีย่ นแปลงอย่างมีนยั สาคัญของสถานภาพทางการเงินหรือสภาวะทาง
ธุรกิจของบริษทั ฯ หรือการเปลี่ยนแปลงที่จ าเป็ น อื่น ๆ หากมีความจ าเป็ นผู้ทาคาเสนอซื้อหลักทรัพ ย์ฯ อาจพิจ ารณา
ทบทวนและปรับปรุงองค์กรและทรัพยากรบุคคล เพื่อให้มคี วามเหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการ
แข่งขันในอนาคต
นอกจากนี้ ภายหลังการทาคาเสนอซื้อ รายชื่อของคณะกรรมการบริษทั ฯ จะยังไม่มกี ารเปลี่ยนแปลงอย่างมี
นัย ส าคัญ เว้น แต่ ใ นกรณี ที่ม ีกรรมการลาออก หรือ เสีย ชีว ิ ต บริษ ัท ฯ อาจมีการพิจ ารณาแต่ ง ตัง้ กรรมการใหม่แ ทน
กรรมการเดิม และอาจมีการพิจารณาเปลีย่ นแปลงโครงสร้างคณะกรรมการบริษทั ฯ ตามความเหมาะสมอีกครัง้ ทัง้ นี้ หาก
มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ผูท้ าคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ จะดาเนินการตามความเหมาะสมเพื่อให้เป็ นไปตามข้อบังคับของ
บริษทั ฯ กฎระเบียบ และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องในประเทศไทย
ความเห็นของทีป่ รึกษาฯ
เนื่องจากผูท้ าคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ ยังไม่มแี ผนจะเปลีย่ นแปลงโครงสร้างองค์กร ดังนัน้ บริษทั ฯ จะไม่ได้รบั
ผลกระทบจากแผนโครงสร้างองค์กรและทรัพยากรบุคคล อย่างไรก็ตาม ในกรณีทมี่ กี ารเปลีย่ นแปลงอย่างมีนยั สาคัญของ
สถานภาพทางการเงินหรือสภาวะทางธุรกิจของบริษทั ฯ หรือการเปลี่ยนแปลงที่จาเป็ นอื่นๆ หากมีความจาเป็ นผูท้ าคา
เสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ อาจพิจารณาทบทวนและปรับปรุงองค์กรและทรัพยากรบุคคล ซึง่ การดาเนินการดังกล่าวเป็ นไปเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการแข่งขันในอนาคต ซึ่งที่ปรึกษาฯ เห็นว่าในกรณีที่มคี วามจาเป็ น เมื่อพิจารณาจาก
ปั จจัยต่างๆ เช่น ขนาดของบริษทั ฯ และภาวะอุตสาหกรรม เป็ นต้น บริษทั ฯ ก็อาจมีการพิจารณาปรับโครงสร้างองค์กร
ของบริษทั ฯ เพื่อให้มคี วามเหมาะสมและสอดคล้องกับการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ในช่วงเวลาดังกล่าว
นอกจากนี้ เนื่องจากผูท้ าคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ มิได้มแี ผนที่จะเปลีย่ นแปลงรายชื่อกรรมการบริษทั ฯ อย่างมี
นัยสาคัญ เว้นแต่ในกรณีที่มกี รรมการลาออก หรือเสียชีวติ ดังนัน้ คณะกรรมการบริษทั ฯ ส่วนใหญ่จะยังคงเป็ น ชุดเดิม
และไม่ได้รบั ผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มกี ารเปลี่ยนแปลงโครงสร้างคณะกรรมการบริษทั ฯ ที่
ปรึกษาฯ เห็นว่าบริษทั ฯ จะไม่ได้รบั ผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญเนื่องจาก ณ ปั จจุบนั ผูท้ าคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ ก็เป็ นผู้
มีอานาจควบคุมของบริษทั ฯ อยู่แล้ว และมีคะแนนเสียงเพียงพอที่จ ะแต่งตัง้ บุคคลเพื่อเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการของ
บริษ ัท ฯ อีกทัง้ ผู้ท าคาเสนอซื้อ หลักทรัพย์ ฯ ก็จ ะดาเนิ น การตามข้อ บัง คับของบริษ ัทฯ กฎระเบีย บ และกฎหมายที่
เกีย่ วข้องในประเทศไทย
ข้อความใหม่
ตามทีร่ ะบุไว้ในคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ผูท้ าคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ เป็ นกรรมการและผูบ้ ริห ารใน
AFD และ RR ก่อนการรับโอนกิจการทัง้ หมดระหว่างบริษทั ฯ กับ AFH ดังนัน้ ผูท้ าคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ ยังไม่มแี ผน
จะเปลีย่ นแปลงโครงสร้างองค์กร อย่างไรก็ตาม ในกรณีทมี่ กี ารเปลีย่ นแปลงอย่างมีนยั สาคัญของสถานภาพทางการเงิน
หรือสภาวะทางธุรกิจของบริษทั ฯ หรือการเปลีย่ นแปลงทีจ่ าเป็ นอื่นๆ หากมีความจาเป็ นผูท้ าคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ อาจ
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พิจารณาทบทวนและปรับปรุงองค์กรและทรัพยากรบุคคล เพื่อให้มคี วามเหมาะสม เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพและศักยภาพใน
การแข่งขันในอนาคต
นอกจากนี้ ภายหลังการทาคาเสนอซื้อ จะไม่มกี ารเปลี่ยนแปลงหรือเพิม่ จานวนกรรมการของบริษทั ฯ รายชื่อ
ของคณะกรรมการบริษทั ฯ จะยังไม่มกี ารเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญ เว้นแต่ในกรณีที่มกี รรมการลาออก หรือเสียชีวติ
บริษ ัท ฯ อาจมีการพิจ ารณาแต่ง ตัง้ กรรมการใหม่แ ทนกรรมการเดิม และอาจมีการพิจารณาเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
คณะกรรมการบริษทั ฯ ตามความเหมาะสมอีกครัง้ ทัง้ นี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ผูท้ าคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ จะ
ดาเนินการตามความเหมาะสมเพื่อให้เป็ นไปตามข้อบังคับของบริษทั ฯ กฎระเบียบ และกฎหมายที่เกีย่ วข้องในประเทศ
ไทย ทัง้ นี้ มีกรรมการของบริษทั ฯ ที่เป็ นตัวแทนของผูท้ าคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ จานวน 1 ราย ได้แก่ ผูท้ าคาเสนอซื้อ
หลักทรัพย์ฯ
ความเห็นของทีป่ รึกษาฯ
เนื่องจากผูท้ าคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ ยังไม่มแี ผนจะเปลีย่ นแปลงโครงสร้างองค์กร ดังนัน้ บริษทั ฯ จะไม่ได้รบั
ผลกระทบจากแผนโครงสร้างองค์กรและทรัพยากรบุคคล อย่างไรก็ตาม ในกรณีทมี่ กี ารเปลีย่ นแปลงอย่างมีนยั สาคัญของ
สถานภาพทางการเงินหรือสภาวะทางธุรกิจของบริษทั ฯ หรือการเปลี่ยนแปลงที่จาเป็ นอื่นๆ หากมีความจาเป็ นผูท้ าคา
เสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ อาจพิจารณาทบทวนและปรับปรุงองค์กรและทรัพยากรบุคคล ซึง่ การดาเนินการดังกล่าวเป็ นไปเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการแข่งขันในอนาคต ซึ่งที่ปรึกษาฯ เห็นว่าในกรณีที่มคี วามจาเป็ น เมื่อพิจารณาจาก
ปั จจัยต่างๆ เช่น ขนาดของบริษทั ฯ และภาวะอุตสาหกรรม เป็ นต้น บริษทั ฯ ก็อาจมีการพิจารณาปรับโครงสร้างองค์กร
ของบริษทั ฯ เพื่อให้มคี วามเหมาะสมและสอดคล้องกับการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ในช่วงเวลาดังกล่าว
นอกจากนี้ เนื่องจากผูท้ าคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ จะไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงหรือเพิม่ จานวนกรรมการของบริษทั ฯ
มิได้มแี ผนที่จะเปลีย่ นแปลงรายชื่อกรรมการบริษทั ฯ อย่างมีนัยสาคัญ เว้นแต่ในกรณีที่มกี รรมการลาออก หรือเสียชีวติ
ดังนัน้ คณะกรรมการบริษทั ฯ ส่วนใหญ่จะยังคงเป็ นชุดเดิม และไม่ได้รบั ผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญ อย่างไรก็ตาม ใน
กรณี ที่ม ีการเปลี่ย นแปลงโครงสร้างคณะกรรมการบริษ ัทฯ ที่ปรึกษาฯ เห็น ว่าบริษ ัท ฯ จะไม่ไ ด้ร บั ผลกระทบอย่ างมี
นัยสาคัญเนื่องจาก ณ ปั จจุบนั ผูท้ าคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ ก็เป็ นผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ฯ อยู่แล้ว และมีคะแนน
เสียงเพียงพอที่จะแต่งตัง้ บุคคลเพื่อเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการของบริษทั ฯ อีกทัง้ ผูท้ าคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ ก็จะ
ดาเนินการตามข้อบังคับของบริษทั ฯ กฎระเบียบ และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องในประเทศไทย
14.

แก้ไขข้อความในส่วนที่ 5 หน้า 5 ข้อ 5.2.2.5 แผนโครงสร้างทางการเงิน
ข้อความเดิ ม
ตามทีร่ ะบุไว้ในคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิน้ สุดระยะเวลาการ
ทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ผูท้ าคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ อาจปรับโครงสร้างทางการเงินเพื่อให้เหมาะสมตาม
การประกอบธุรกิจ และฐานะการเงินของบริษทั ฯ ในอนาคต โดยบริษทั ฯ อาจจะต้องกูย้ มื เงินมากขึ้น เพื่อนาไปลงทุ นใน
โครงการต่างๆ รวมถึงอาจมีการเพิม่ ทุนจดทะเบียนในบริษทั ฯ เพื่อเสริมสภาพคล่อง เพื่อปรับอัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของ
ผูถ้ อื หุน้ และเป็ นเงินทุนในการลงทุนในโครงการต่างๆ หรือนาหุน้ เพิม่ ทุนแลกกับหุน้ สามัญ (Share Swap) ของสินทรัพย์
ทีบ่ ริษทั ฯ ได้มา เพื่อให้ได้มาซึง่ สินทรัพย์ในการดาเนินกิจการ และเป็ นการปรับโครงสร้างเงินทุน
ความเห็นของทีป่ รึกษาฯ
จากการพิจารณาจากแผนการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ซึง่ จะมีการพัฒนาโครงการเพิม่ เติมในอนาคต ประกอบ
กับฐานะการเงินของบริษทั ฯ ภายหลังการรับโอนกิจการจาก AFH ที่ปรึกษาฯ เห็นว่ามีความเป็ นไปได้สูงที่บริษทั ฯ จะ
ดาเนินการกูย้ มื เงินมากขึ้นเพื่อพัฒนาโครงการ เนื่องจากในการรับโอนกิจการจาก AFH บริษทั ฯ ได้มกี ารออกหุ้นสามัญ
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เพิม่ ทุนจานวน 752,836,413 หุน้ ทีร่ าคาเสนอขายหุน้ ละ 1.00 บาท ซึง่ ทาให้สว่ นของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ เพิม่ ขึน้ อย่างมี
นัยสาคัญ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษทั ฯ มีอตั ราส่วนหนี้สนิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ 2.11 เท่า
อย่างไรก็ตาม ในระยะยาวบริษทั ฯ อาจต้องมีการระดมทุนโดยการเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ หากบริษทั ฯ
มีการขยายธุรกิจอย่างก้าวกระโดด หรือมีความต้องการเงินทุนเพื่อรองรับการดาเนินธุรกิจ หรืออาจมีการออกหุน้ สามัญ
เพิม่ ทุนเพื่อแลกกับทรัพย์สนิ เพื่อให้ได้มาซึง่ สินทรัพย์ในการดาเนินกิจการ ซึง่ ในกรณีดงั กล่าว บริษทั ฯ จะต้องได้รบั การ
อนุ มตั ิจากทีประชุมผูถ้ ือหุ้นด้วยคะแนนเสียงของไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียง เนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ฯ จะต้องได้รบั การ
อนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสียงตามหลักเกณฑ์ขา้ งต้น ซึ่งในกรณีดงั กล่าวผูถ้ ือหุ้นของบริษทั ฯ จะมีสทิ ธิในการพิจารณาความ
เหมาะสมของการดาเนินการดังกล่าว อีกทัง้ ในกรณีทเี่ ป็ นการออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนเพื่อแลกกับทรัพย์สนิ ซึง่ ส่วนใหญ่จะ
เป็ นการเสนอขายหุน้ ต่อบุคคลในวงจากัด ดังนัน้ ในกรณีทบี่ คุ คลในวงจากัดเป็ นบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันตามประกาศรายการ
ทีเ่ กีย่ วโยงกันฯ บุคคลดังกล่าวก็จะถือเป็ นผูม้ สี ว่ นได้เสียและไม่มสี ทิ ธิในการออกเสียงลงคะแนนในวาระทีต่ นมีสว่ นได้เสีย
ข้อความใหม่
ตามทีร่ ะบุไว้ในคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิน้ สุดระยะเวลาการ
ทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ผูท้ าคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ อาจปรับโครงสร้างทางการเงินเพื่อให้เหมาะสมตาม
การประกอบธุรกิจ และฐานะการเงินของบริษทั ฯ ในอนาคต โดยบริษทั ฯ อาจจะต้องกูย้ มื เงินมากขึ้น เพื่อนาไปลงทุ นใน
โครงการต่างๆ รวมถึงอาจมีการเพิม่ ทุนจดทะเบียนในบริษทั ฯ เพื่อเสริมสภาพคล่อง เพื่อปรับอัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของ
ผูถ้ อื หุน้ และเป็ นเงินทุนในการลงทุนในโครงการต่างๆ หรือนาหุน้ เพิม่ ทุนแลกกับหุน้ สามัญ (Share Swap) ของสินทรัพย์
ทีบ่ ริษทั ฯ ได้มา เพื่อให้ได้มาซึง่ สินทรัพย์ในการดาเนินกิจการ และเป็ นการปรับโครงสร้างเงินทุน
สาหรับ TONSON ซึ่งผูท้ าคาเสนอซื้อ หลักทรัพย์ฯ ถือหุ้นจานวน 1,472,500 หุ้น คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 47.50
ของทุนที่ออกและชาระแล้ว ปั จจุบนั ผูท้ าคาเสนอซื้อ หลักทรัพย์ฯ อยู่ระหว่างดาเนินการขายหุ้นของ TONSON ให้แก่
บุคคลภายนอก ขณะนี้อยู่ระหว่างดาเนินการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพื่อนามาซื้อเงินลงทุนดังกล่าวแต่ในกรณีที่
บุคคลภายนอกเปลีย่ นแปลงความต้องการ หรือมีเหตุทาให้ไม่สามารถขายหุ้นได้ บริษทั ฯ อาจเข้าซื้อหุน้ ของ TONSON
ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผูท้ าคาเสนอซื้อ หลักทรัพย์ฯ ที่รอ้ ยละ 47.50 ของทุนที่ออกและชาระแล้ว โดยวิธีการแลกหุน้
กับหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ทาให้สดั ส่วนการถือหุน้ ในบริษทั ฯ ของผูท้ าคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ เพิม่ ขึน้ เกินกว่าร้อยละ 50
ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ เป็ นผลทาให้ผทู้ าคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ มีหน้าทีต่ อ้ งทาคาเสนอซื้อ
หลักทรัพย์ทงั ้ หมดของบริษทั ฯ (Mandatory Tender Offer) ตามประกาศเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการฯ กรณี
บุคคลได้มาซึ่งหุ้นหรือเป็ นผูถ้ อื หุน้ ของกิจการเพิม่ ขึน้ จนถึงหรือข้ามร้อยละ 50 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ ายได้แล้วทัง้ หมด
ของกิจการ บุคคลดังกล่าวต้องทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ทงั ้ หมดของกิจการ
ความเห็นของทีป่ รึกษาฯ
จากการพิจารณาจากแผนการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ซึง่ จะมีการพัฒนาโครงการเพิม่ เติมในอนาคต ประกอบ
กับฐานะการเงินของบริษทั ฯ ภายหลังการรับโอนกิจการจาก AFH ที่ปรึกษาฯ เห็นว่ามีความเป็ นไปได้สูงที่บริษทั ฯ จะ
ดาเนินการกูย้ มื เงินมากขึ้นเพื่อพัฒนาโครงการ เนื่องจากในการรับโอนกิจการจาก AFH บริษทั ฯ ได้มกี ารออกหุ้นสามัญ
เพิม่ ทุนจานวน 752,836,413 หุน้ ทีร่ าคาเสนอขายหุน้ ละ 1.00 บาท ซึง่ ทาให้สว่ นของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ เพิม่ ขึน้ อย่างมี
นัยสาคัญ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษทั ฯ มีอตั ราส่วนหนี้สนิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ 2.11 เท่า
อย่างไรก็ตาม ในระยะยาวบริษทั ฯ อาจต้องมีการระดมทุนโดยการเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ หากบริษทั ฯ
มีการขยายธุรกิจอย่างก้าวกระโดด หรือมีความต้องการเงินทุนเพื่อรองรับการดาเนินธุรกิจ หรืออาจมีการออกหุน้ สามัญ
เพิม่ ทุนเพื่อแลกกับทรัพย์สนิ เพื่อให้ได้มาซึง่ สินทรัพย์ในการดาเนินกิจการ ซึง่ ในกรณีดงั กล่าว บริษทั ฯ จะต้องได้รบั การ
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อนุ มตั ิจากทีประชุมผูถ้ ือหุ้นด้วยคะแนนเสียงของไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียง เนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ฯ จะต้องได้รบั การ
อนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสียงตามหลักเกณฑ์ขา้ งต้น ซึ่งในกรณีดงั กล่าวผูถ้ ือหุ้นของบริษทั ฯ จะมีสทิ ธิในการพิจารณาความ
เหมาะสมของการดาเนินการดังกล่าว อีกทัง้ ในกรณีทเี่ ป็ นการออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนเพื่อแลกกับทรัพย์สนิ ซึง่ ส่วนใหญ่จะ
เป็ นการเสนอขายหุน้ ต่อบุคคลในวงจากัด ดังนัน้ ในกรณีทบี่ คุ คลในวงจากัดเป็ นบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันตามประกาศรายการ
ทีเ่ กีย่ วโยงกันฯ บุคคลดังกล่าวก็จะถือเป็ นผูม้ สี ว่ นได้เสียและไม่มสี ทิ ธิในการออกเสียงลงคะแนนในวาระทีต่ นมีสว่ นได้เสีย
ทัง้ นี้ ที่ปรึกษาฯ เห็นว่าในกรณีที่บริษทั ฯ จะเข้าซื้อหุ้นสามัญของ TONSON จากผูท้ าคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ
อาจมีผลกระทบต่อบริษทั ฯ โดยบริษทั ฯ ควรดาเนินการศึกษาความเป็ นไปได้ของโครงการ โดยการสารวจสภาวการณ์
ของตลาด สภาวะการแข่งขัน ตลอดจนความต้องการของลูกค้าในพื้นทีเ่ ป้ าหมายทีจ่ ะดาเนินโครงการ เพื่อลดความเสี่ยง
ในการพัฒนาโครงการของบริษทั ฯ และเนื่องจากผูท้ าคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ จะกาหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็ นไปตาม
เงื่อนไขทางการค้าปกติ และ/หรือ ราคาตลาดซึ่งสามารถอ้างอิงหรือเปรียบเทียบได้กบั ราคาทีเ่ กิดขึน้ กับบุคคลภายนอก
ดังนัน้ ราคาและเงือ่ นไขทีค่ าดว่าจะเกิดขึ้นหากมีการเข้าทารายการ จึงมีความเหมาะสม นอกจากนี้ ในกรณีทกี่ ารพัฒนา
โครงการบน TONSON มีความเหมาะสม ที่ปรึกษาฯ เห็นว่าการเข้าท ารายการดัง กล่ าวจะเป็ น ประโยชน์ ต่อ บริษ ัท ฯ
เนื่ อ งจากจะช่ว ยลดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ จ ากการที่ผู้ท าคาเสนอซื้อ หลักทรัพ ย์ ฯ เป็ น ทัง้ ผู้ถือ หุ้น ใหญ่ แ ละ
กรรมการในบริษทั ฯ และ TONSON อย่างไรก็ตาม ในกรณีทบี่ ริษทั ฯ ไม่ได้เข้าทารายการซื้อหุ้นสามัญของ TONSON ที่
ปรึกษาฯ เห็นว่าบริษทั ฯ และผูท้ าคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ ควรมีการกาหนดมาตรการต่างๆ เพื่อลดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ ที่เกิดขึ้น เช่น ดาเนินการให้ TONSON ขายที่ดนิ ภายในบริษทั ให้แก่บุคคลภายนอก หรือหยุ ดการดาเนิน
ธุรกิจของ TONSON เป็ นต้น
และที่ปรึกษาฯ คาดว่ารายการดังกล่าวจะเข้าข่ายรายการที่เกีย่ วโยงกันตามประกาศรายการที่เกีย่ วโยงกัน ฯ
โดยอ้างอิงจากข้อมูลขนาดรายการที่ระบุในคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ที่ 147.25 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเทียบกับ
สินทรัพย์ที่มตี วั ตนสุท ธิของบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งเท่ากับ 465.85 ล้านบาท จะมีขนาดรายการตาม
ประกาศรายการที่เกีย่ วโยงกันฯ ร้อยละ 31.61 ซึ่งมากกว่าร้อยละ 3.00 ของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทมี่ ตี วั ตนสุทธิ
ของบริษทั ฯ และมากกว่า 20.00 ล้านบาท ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงมีหน้าทีต่ อ้ งเปิ ดเผยสารสนเทศการเข้าทารายการต่อตลาด
หลักทรัพย์ฯ ทันที แต่งตัง้ ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกีย่ วกับการเข้าทารายการ และดาเนินการให้ม ีการ
ประชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อขออนุมตั ิการเข้าทารายการ โดยจะต้องได้รบั การอนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้ อย
กว่าสามในสีข่ องจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผูถ้ ือหุ้นที่
มีสว่ นได้เสีย ดังนัน้ ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ จะมีสทิ ธิในการพิจารณาความเหมาะสมของการดาเนินการดังกล่าว นอกจากนี้
ในกรณีทมี่ กี ารแลกหุน้ สามัญ ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ อาจได้รบั ผลกระทบจากการลดลงของอานาจควบคุม (control dilution)
และส่วนแบ่งกาไร (earning dilution) อย่างไรก็ตาม การเข้าทารายการดังกล่าว อาจเป็ นผลให้ผทู้ าคาเสนอซื้อหลักทรัพย์
ฯ ได้มาซึ่งหุ้นสามัญของบริษ ัทฯ เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามร้อยละ 50 ของจานวนหุ้นทีจ่ าหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ
ซึ่งผูท้ าคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ จะต้องทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์อกี ครัง้ หนึ่ง ดังนัน้ ผูถ้ ือหุ้นรายย่อยอาจมีโอกาสในการ
จาหน่ายหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ผ่านการทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ได้ ในกรณีทเี่ กิดเหตุการณ์ดงั กล่าว
15.

แก้ไขข้อความในส่วนที่ 5 หน้า 6 ข้อ 5.2.2.6 แผนการทาให้กจิ การมีคณ
ุ สมบัตติ ามเกณฑ์การรับหลักทรัพย์ของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
ข้อความเดิ ม
ตามทีร่ ะบุไว้ในคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ปั จจุบนั บริษทั ฯ อยู่ระหว่างการดาเนินการแก้ไขคุณสมบัติ
ตามข้อ บัง คับ ตลาดหลักทรัพ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย เรื่อ ง การเพิกถอนหลักทรัพ ย์ จ ดทะเบีย น พ.ศ. 2542 ซึ่ง ตลาด
หลักทรัพย์ฯ ให้เวลาจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 โดยบริษทั ฯ สามารถขอขยายระยะเวลาสาหรับช่วงดาเนินการให้ม ี
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คุณสมบัตเิ พื่อกลับมาซื้อขายได้ 1 ครัง้ เป็ นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี หรือภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 โดยบริษทั ฯ จะต้อง
มีคณ
ุ สมบัตหิ ลัก ดังนี้
1. มีส่วนของผูถ้ ือหุ้นไม่ต่ ากว่า 50 ล้านบาท สาหรับการจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ ม เอไอ
หรือไม่ต่ากว่า 300 ล้านบาท สาหรับการจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ
2. มีกาไรสุทธิจากธุรกิจหลักเป็ นระยะเวลา 1 ปี หรือติดต่อกัน 4 ไตรมาส ไม่ต่ากว่า 10.00 ล้านบาท สาหรับ
การจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ หรือไม่ต่ากว่า 30.00 ล้านบาท สาหรับการจดทะเบียน
ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ
3. ผูถ้ อื หุน้ รายย่อยถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของทุนชาระแล้ว และมีผถู้ อื หุน้ รายย่อยไม่น้ อยกว่า
150 ราย
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 บริษทั ฯ มีส่วนของผูถ้ ือหุ้น 4.35 ล้านบาท และมีผลขาดทุนสาหรับงวดเก้าเดือ น
จานวน 23.35 ล้านบาท ซึ่งไม่เป็ นไปตามคุณสมบัติต ามเกณฑ์ร บั หลักทรัพย์ ใหม่ อย่างไรก็ตาม ภายหลังการรับโอน
กิจการจาก AFH บริษทั ฯ จะมีส่วนของผูถ้ ือหุ้นมากกว่า 300 ล้านบาท โดยพิจารณาจากส่วนของผูถ้ ือหุ้นของ AFH ณ
วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ภายหลังปรับปรุงทุนชาระแล้วจานวน 319.00 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับ 501.22 ล้านบาท และ
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์สาหรับการกลับเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่คาดว่าบริษทั ฯ ยังคงมีผลการดาเนิ น งาน
ขาดทุนสาหรับงวดปี ส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ส าหรับการกลับเข้าซื้อขายในตลาด
หลักทรัพย์ฯ อย่างไรก็ตาม ในงวดปี 2562 โครงการวนา เรสซิเดนซ์ จะเริม่ รับรูร้ ายได้ และโครงการบ้านรชยา บ้านช้าง 2
จะรับรูร้ ายได้มากขึน้
ทัง้ นี้ ผูท้ าคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ จะเร่งพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ให้บริษทั ฯ มีกาไรสุทธิเป็ นไปตาม
เกณฑ์พน้ เหตุแห่งการเพิกถอนโดยเร็วทีส่ ดุ เพื่อให้หลักทรัพย์ของบริษทั ฯ กลับมาทาการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้
อีกครัง้ โดยมีตารางเวลาโดยประมาณดังนี้
รายการ
ช่วงเวลา
รับรูร้ ายได้จากสินทรัพย์ใหม่ ที่จะสร้างกาไรสุทธิปีละไม่ต่ ากว่า 30 ล้าน ตัง้ แต่ไตรมาสที่ 1 ปี 2562 เป็ นต้นไป
บาท ซึง่ เป็ นไปตามเกณฑ์พน้ เหตุแห่งการเพิกถอน
ยื่นคาขอพ้นเหตุเพิกถอนหลักทรัพย์ โดยบริษทั ฯ มีคณ
ุ สมบัตติ ามเกณฑ์
ไตรมาสที่ 1 ปี 2563
รับหุน้ สามัญของบริษทั เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
โดยเกณฑ์คณ
ุ สมบัตทิ สี่ าคัญของการรับหุน้ สามัญเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ มีดงั นี้
1. ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ไม่น้อยกว่า 300 ล้านบาท
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ภายหลังรับโอนกิจการทัง้ หมดของ AFH จะมีสว่ นของผูถ้ อื หุน้ มากกว่า 300
ล้านบาท โดยพิจารณาจากส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของ AFH ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ภายหลังปรับปรุงทุน
ชาระแล้วจานวน 319.00 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับ 501.22 ล้านบาท ถือว่าผ่านเกณฑ์การจดทะเบียนการซื้อ
ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ
2. กาไรสุทธิจากการดาเนินงานเป็ นระยะเวลา 1 ปี หรือติดต่อกัน 4 ไตรมาส ไม่ต่ ากว่า 30 ล้านบาท และมี
กาไรสุทธิในงวดสะสมก่อนยื่นคาขอ
จากการคาดการณ์ ผลประกอบการของบริษทั ฯ บริษทั ฯ จะมีกาไรสุทธิเป็ นไปตามเกณฑ์ดงั กล่ า วในปี
2562 จากการรับรูร้ ายได้ในงวดปี 2562 ของโครงการวนา เรสซิเดนซ์ โครงการบ้านรชยา บ้านช้าง 2
โครงการไวโอ แคราย และโครงการไวโอ แคราย 2
3. ผูถ้ ือหุ้นรายย่อยถือหุน้ รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของทุนชาระแล้ว และมีผถู้ อื หุน้ รายย่อยไม่น้อยกว่า
150 ราย
หน้า 12

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ – ฉบับแก้ไขเพิม่ เติม

บริษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

ปั จจุบนั บริษทั ฯ มีผถู้ ือหุ้นรายย่อยถือหุน้ รวมกัน ร้อยละ 20.84 และมีผถู้ ือหุน้ รายย่อยจานวน ประมาณ
900 ราย ซึ่งเป็ นไปตามเกณฑ์ดงั กล่าว โดยการคานวณสัดส่ วนการถือหุ้นของผูถ้ ือหุ้นรายย่อย ไม่รวม
สัดส่วนการถือหุน้ ของ
1. นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ และบุคคลตามมาตรา 258 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ร้อยละ 46.03
2. นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ ร้อยละ 28.95
3. นายยงเกียรติ ศิรวิ จั นางกูร ร้อยละ 4.18
รวมสัดส่วนการถือหุน้ ทัง้ สิน้ ร้อยละ 79.16
ความเห็นของทีป่ รึกษาฯ
จากการพิจารณาแผนการทาให้บริษทั ฯ มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การรับหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งมี
กาหนดการทีส่ าคัญดังนี้
รายการ
ช่วงเวลา
รับรูร้ ายได้จากสินทรัพย์ใหม่ ที่จะสร้างกาไรสุทธิปีละไม่ต่ากว่า 30 ล้าน ตัง้ แต่ไตรมาสที่ 1 ปี 2562 เป็ นต้นไป
บาท ซึง่ เป็ นไปตามเกณฑ์พน้ เหตุแห่งการเพิกถอน
วัน สิ้น สุด ช่ว งด าเนิ น การให้ม ีคุ ณ สมบัติเ พื่อ กลับ มาซื้ อ ขาย (resume
วันที่ 31 มีนาคม 2562
stage)
ยื่นคาขอพ้นเหตุเพิกถอนหลักทรัพย์ โดยบริษทั ฯ มีคณ
ุ สมบัตติ ามเกณฑ์
ไตรมาสที่ 1 ปี 2563
รับหุน้ สามัญของบริษทั เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
วันสิน้ สุดการขยายระยะเวลาช่วงดาเนินการให้มคี ณ
ุ สมบัตเิ พื่อกลับมาซื้อ
วันที่ 31 มีนาคม 25631
ขาย (resume stage)
หมายเหตุ : 1 ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลัก ทรัพย์ฯ บริษัทฯ สามารถขอยื่น ขยายระยะเวลาช่วงด าเนิ น การให้มีคุณ สมบัต ิเพื่อ กลับมาซื้อ ขาย
(resume stage) ได้ 1 ปี โดยบริษัทฯ ได้ย่นื ขอขยายระยะเวลาต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว และอยู่ระหว่างการพิจารณาของตลาด
หลักทรัพย์ฯ

และจากการพิจ ารณาหลักเกณฑ์ต ามแนวทางดาเนิน การต่อ บริษ ัทจดทะเบียนที่ม ีการดาเนิ นงานหรือ ฐานะ
การเงินทีเ่ ข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทีป่ รึกษาฯ มีความเห็นเกีย่ วกับคุณสมบัตขิ องบริษทั ฯ ในแต่ละ
หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
1. มีสว่ นของผูถ้ อื หุน้ (ภายหลังปรับปรุงความเห็นของผูส้ อบบัญชี) ดังนี้
 ไม่ต่ากว่า 50 ล้านบาท กรณีจะซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ
 ไม่ต่ากว่า 300 ล้านบาท กรณีจะซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ความเห็น: ทีป่ รึกษาฯ เห็นว่าบริษทั ฯ สามารถปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวได้ เนื่องจากบริษทั ฯ มีสว่ น
ของผู้ถือ หุ้น 491.37 ล้านบาท ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2561 โดยอ้างอิง จากงบการเงินรวมของบริษทั ฯ
สาหรับงวดปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
2. มีกาไรสุทธิจากการดาเนินงานตามปกติทเี่ กิดจากธุรกิจหลักซึง่ จะดาเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่องในอนาคต
ภายใต้การจัดการของผูบ้ ริหารส่วนใหญ่กลุ่มเดียวกันมาอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี ก่อนยื่นคาขอ โดย
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะพิจารณาจากงบการเงินประจาปี หรืองบการเงิน 4 ไตรมาสทีผ่ า่ นการตรวจสอบจาก
ผูส้ อบบัญชี ดังนี้
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มีกาไรสุทธิไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท และมีกาไรสุทธิในงวดสะสมก่อนยื่นคาขอ กรณีจะซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ
 มีกาไรสุทธิไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาท และมีกาไรสุทธิในงวดสะสมก่อนยื่นคาขอ กรณีจะซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
ความเห็น: จากประมาณการทางการเงินของทีป่ รึกษาฯ พบว่าบริษทั ฯ จะมีรายได้ ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
และกาไรสุทธิ จากการโอนขายบ้านหรือห้องชุดของแต่ละโครงการในปี 2562 และปี 2563 ดังนี้
หน่ วย : บาท
2562
2563
รายได้
โครงการไวโอ แคราย
61.30
โครงการไวโอ แคราย 2
62.88
41.05
โครงการวนา เรสซิเดนซ์
999.19
653.77
โครงการบ้านรชยา บ้านช้าง 2
102.18
167.54
รวม
1,225.55
862.37
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
โครงการไวโอ แคราย
โครงการไวโอ แคราย 2
โครงการวนา เรสซิเดนซ์
โครงการบ้านรชยา บ้านช้าง 2
ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง1
ภาษีเงินได้
รวม
กาไรสุทธิ

(47.48)
(47.94)
(810.93)
(80.30)
(21.57)
(30.61)
(1,038.83)

(28.09)
(590.75)
(119.33)
(21.57)
(20.52)
(780.28)

186.72

82.10

หมายเหตุ : 1 ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับโครงการ เช่น ค่าใช้จ่ายพนักงานธุรการ และค่าสอบบัญชี เป็ นต้น โดยที่ปรึกษาฯ
อ้างอิงจากค่าใช้จ่ายดังกล่าวที่เกิดขึ้นจริงในงวดปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

จากตารางข้างต้น จะเห็นว่าบริษทั ฯ อาจปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวได้ โดยตามประมาณการของที่
ปรึกษาฯ คาดว่าบริษทั ฯ จะมีกาไรสุทธิในงวดปี 2562 และงวดปี 2563 เท่ากับ 186.72 ล้านบาท และ
82.10 ล้านบาท ตามลาดับ โดยผลการดาเนินงานดังกล่าวเกิดการบริหารจัดการภายใต้ผบู้ ริหารกลุ่ม ใหม่
ไม่น้อยกว่า 1 ปี อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ มีปัจจัยความเสีย่ งทีส่ าคัญ คือ การโอนบ้านหรือห้องชุดไม่เป็ นไป
ตามแผนทีว่ างไว้ และการควบคุมค่าใช้จ่าย ซึง่ ปั จจัยดังกล่าวอาจส่งผลให้บริษทั ฯ ไม่สามารถมีกาไรสุทธิ
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวได้
3. ปรับโครงสร้างหนี้ ไ ด้ม ากกว่าร้อ ยละ 75 ของมูล หนี้ ท งั ้ หมดของบริษ ัท จดทะเบีย น โดยในช่ว งเวลาที่
พิจารณาผลการดาเนินงาน บริษทั จดทะเบียนสามารถจ่ายชาระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้สถาบันการเงิน ได้ต าม
กาหนดเวลา และแผนปรับโครงสร้างหนี้คานึงถึงสิทธิประโยชน์ ของผูถ้ ือหุ้นรายย่อย กล่าวคือ ไม่ทาให้
สัดส่วนของผูถ้ อื หุน้ เดิมน้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนชาระแล้วภายหลังดาเนินการ
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ความเห็น: บริษทั ฯ ไม่เข้าข่ายต้องปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว เนื่องจากบริษทั ฯ ไม่ได้ปรับโครงสร้าง
หนี้
4. ตลาดหลักทรัพย์ฯ เห็นว่าบริษทั จดทะเบียนมีฐานะการเงินและผลการดาเนินงานที่ม ั ่นคงตามสภาพธุ ร กิจ
ของบริษ ัท จดทะเบีย นไปอย่ างต่ อ เนื่ อ ง โดยพิจ ารณากระแสเงิน สดและผลขาดทุ น สะสมของกิจ การ
ประกอบด้วย
ความเห็น: ที่ปรึกษาฯ เห็นว่าบริษทั ฯ อาจปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวได้ ซึ่งหากพิจารณาจากฐานะ
การเงินพบว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษทั ฯ มีส่วนของผูถ้ ือหุน้ 491.37 ล้านบาท และมีอตั ราส่วน
หนี้สนิ ที่มภี าระดอกเบี้ยต่อส่วนของผูถ้ ือหุ้น 2.11 เท่า ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษทั ฯ มีฐานะทางการเงิน ที่
มั ่นคง ในขณะทีผ่ ลการดาเนินงานก็มแี นวโน้มทีเ่ ติบโตขึน้ อย่างมีนัยสาคัญ (ตามรายละเอียดในข้อ 2)
ทัง้ นี้ หากพิจารณาจากกระแสเงินสดพบว่าบริษทั ฯ จะมีกระแสเงินสดเพิ่มขึน้ อย่างมีนยั สาคัญ โดยอ้างอิง
จากประมาณการของที่ปรึกษาฯ ซึง่ พบว่าบริษทั ฯ จะมีกระแสเงินสดจากการจาหน่ ายบ้านหรือห้องชุดของ
แต่ละโครงการในปี 2562 และปี 2563 ดังนี้
หน่ วย : บาท
2562
2563
กระแสเงิ นสดรับ
โครงการไวโอ แคราย
61.22
โครงการไวโอ แคราย 2
62.87
41.03
โครงการวนา เรสซิเดนซ์
999.89
598.20
โครงการบ้านรชยา บ้านช้าง 2
109.71
161.50
รวม
1,233.68
800.74
กระแสเงิ นสดจ่าย
โครงการไวโอ แคราย
โครงการไวโอ แคราย 2
โครงการวนา เรสซิเดนซ์
โครงการบ้านรชยา บ้านช้าง 2
รวม

(44.82)
(4.09)
(1,123.40)
(165.75)
(1,338.07)

(2.85)
(35.61)
(145.62)
(184.08)

กระแสเงิ นสดสุทธิ

(104.38)

616.66

หมายเหตุ : กระแสเงินสดของโครงการเท่านัน้

5. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การดารงสถานะเป็ นบริษทั จดทะเบียนก่อนยื่นคาขอ โดยต้องมีการ
กระจายการถือหุน้ รายย่อยไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 และมีผถู้ อื หุน้ รายย่อยไม่น้อยกว่า 150 ราย
ความเห็น: ทีป่ รึกษาฯ เห็นว่าบริษทั ฯ สามารถปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวได้ โดยพิจารณาจากข้อ มูล
ในคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ซึง่ ปั จจุบนั บริษทั ฯ มีผถู้ อื หุน้ รายย่อยถือหุน้ รวมกัน ร้อยละ 20.84
และมีผถู้ อื หุน้ รายย่อยจานวน ประมาณ 900 ราย โดยการคานวณสัดส่วนการถือหุ้นของผูถ้ อื หุ้นรายย่อย
ไม่รวมสัดส่วนการถือหุน้ ของ
1. นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ และบุคคลตามมาตรา 258 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ร้อยละ 46.03
2. นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ ร้อยละ 28.95
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3. นายยงเกียรติ ศิรวิ จั นางกูร ร้อยละ 4.18
รวมสัดส่วนการถือหุน้ ทัง้ สิน้ ร้อยละ 79.16
6. สาหรับบริษทั จดทะเบียนทีฟ่ ้ื นฟู กจิ การตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย บริษทั จดทะเบียนต้องออกจากการ
ฟื้ นฟูกจิ การทีผ่ า่ นความเห็นชอบจากศาล
ความเห็น: บริษทั ฯ ไม่เข้าข่ายต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว เนื่องจากบริษทั ฯ ไม่ได้ฟ้ื นฟู กจิ การ
ตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย
จากการพิจารณาถึงแผนโดยรวม ที่ปรึกษาฯ เห็นว่ามีความเป็ น ไปได้ที่บริษทั ฯ จะสามารถมีคุณสมบัติต าม
หลักเกณฑ์การรับหุ้นสามัญเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีปัจจัยความเสีย่ งทีส่ าคัญ คือ การโอน
บ้านหรือห้องชุดไม่เป็ นไปตามแผนทีว่ างไว้ และการควบคุมค่าใช้จ่าย ซึง่ ปั จจัยดังกล่าวอาจส่งผลให้บริษทั ฯ ไม่สามารถมี
กาไรสุทธิเป็ นไปตามหลักเกณฑ์การรับหุน้ สามัญเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันที่ 31 มีนาคม
2563 (ในกรณีทมี่ กี ารยื่นขอขยายระยะเวลาช่วงดาเนินการให้มคี ณ
ุ สมบัตเิ พื่อกลับมาซื้อขาย (resume stage)) ซึง่ ในกรณี
ดังกล่าว ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก็จะดาเนินการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ นอกจากนี้ จากการพิจารณาข่าวของบริษทั ฯ บนเว๊ปไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ พบว่าบริษทั ฯ
ไม่สามารถส่งงบการเงินได้ทนั ตามกาหนดการ ซึง่ บริษทั ฯ ได้นาส่งในวันที่ 6 มีนาคม 2562 ในขณะทีก่ าหนดการคือวันที่
28 กุมภาพันธ์ 2562 โดยตลอดระยะเวลาที่บริษทั ฯ ยังไม่ได้สง่ งบการเงิน หุน้ สามัญของบริษทั ฯ จะถูกตลาดหลักทรัพ ย์
พักการซื้อขายโดยขึน้ เครื่องหมาย SP (Suspend) และในกรณีที่บริษทั ฯ ไม่สามารถส่งงบการเงินได้ภายใน 6 เดือนนับ
จากวันครบกาหนดก็จะทาให้บริษทั ฯ เข้าข่ายทีอ่ าจถูกเพิกถอนจากการเป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอ
ไอ และมีหน้าทีท่ จี่ ะต้องดาเนินการเพื่อแก้ไขเหตุแห่งการเพิกถอนและการดาเนินการให้มคี ุณสมบัตเิ พื่อกลับมาซื้อขายอีก
ครังหนึ
้ ่ง
ข้อความใหม่
ตามทีร่ ะบุไว้ในคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ปั จจุบนั บริษทั ฯ อยู่ระหว่างการดาเนินการแก้ไขคุณสมบัติ
ตามข้อ บัง คับ ตลาดหลักทรัพ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย เรื่อ ง การเพิกถอนหลักทรัพ ย์ จ ดทะเบีย น พ.ศ. 2542 ซึ่ง ตลาด
หลักทรัพย์ฯ ให้เวลาจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 โดยบริษทั ฯ สามารถขอขยายระยะเวลาสาหรับช่วงดาเนินการให้ม ี
คุณสมบัตเิ พื่อกลับมาซื้อขายได้ 1 ครัง้ เป็ นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี หรือภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 โดยบริษทั ฯ จะต้อง
มีคณ
ุ สมบัตหิ ลัก ดังนี้
1. มีส่วนของผูถ้ ือหุ้นไม่ต่ ากว่า 50 ล้านบาท สาหรับการจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ ม เอไอ
หรือไม่ต่ากว่า 300 ล้านบาท สาหรับการจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ
2. มีกาไรสุทธิจากธุรกิจหลักเป็ นระยะเวลา 1 ปี หรือติดต่อกัน 4 ไตรมาส ไม่ต่ากว่า 10.00 ล้านบาท สาหรับ
การจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ หรือไม่ต่ ากว่า 30.00 ล้านบาท สาหรับการจดทะเบียนซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
3. ผูถ้ อื หุน้ รายย่อยถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของทุนชาระแล้ว และมีผถู้ อื หุน้ รายย่อยไม่น้ อยกว่า
150 ราย
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 บริษทั ฯ มีส่วนของผูถ้ ือหุ้น 4.35 ล้านบาท และมีผลขาดทุนสาหรับงวดเก้าเดือ น
จานวน 23.35 ล้านบาท ซึ่งไม่เป็ นไปตามคุณสมบัติต ามเกณฑ์ร บั หลักทรัพย์ ใหม่ อย่างไรก็ตาม ภายหลังการรับโอน
กิจการจาก AFH บริษทั ฯ จะมีส่วนของผูถ้ ือหุ้นมากกว่า 300 ล้านบาท โดยพิจารณาจากส่วนของผูถ้ ือหุ้นของ AFH ณ
วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ภายหลังปรับปรุงทุนชาระแล้วจานวน 319.00 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับ 501.22 ล้านบาท และ
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เป็ นไปตามหลักเกณฑ์สาหรับการกลับเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่คาดว่าบริษทั ฯ ยังคงมีผลการดาเนิ น งาน
ขาดทุนสาหรับงวดปี ส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ส าหรับการกลับเข้าซื้อขายในตลาด
หลักทรัพย์ฯ อย่างไรก็ตาม ในงวดปี 2562 โครงการวนา เรสซิเดนซ์ จะเริม่ รับรูร้ ายได้ และโครงการบ้านรชยา บ้านช้าง 2
จะรับรูร้ ายได้มากขึน้
ทัง้ นี้ ผูท้ าคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ จะเร่งพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ให้บริษทั ฯ มีกาไรสุทธิเป็ นไปตาม
เกณฑ์พน้ เหตุแห่งการเพิกถอนโดยเร็วทีส่ ดุ เพื่อให้หลักทรัพย์ของบริษทั ฯ กลับมาทาการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้
อีกครัง้ โดยมีตารางเวลาโดยประมาณดังนี้
รายการ
ช่วงเวลา
รับรูร้ ายได้จากสินทรัพย์ใหม่ ที่จะสร้างกาไรสุทธิปีละไม่ต่ ากว่า 30 ล้าน ตัง้ แต่ไตรมาสที่ 1 ปี 2562 เป็ นต้นไป
บาท ซึง่ เป็ นไปตามเกณฑ์พน้ เหตุแห่งการเพิกถอน
ยื่นคาขอพ้นเหตุเพิกถอนหลักทรัพย์ โดยบริษทั ฯ มีคณ
ุ สมบัตติ ามเกณฑ์
ไตรมาสที่ 1 ปี 2563
รับหุน้ สามัญของบริษทั เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
โดยเกณฑ์คณ
ุ สมบัตทิ สี่ าคัญของการรับหุน้ สามัญเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ มีดงั นี้
คุณสมบัติ
เรื่อง
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ
คุณสมบัตทิ สี่ าคัญ
1. ทุนชาระแล้ว
ไม่น้อยกว่า 300 ล้านบาท
ไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท
คุณสมบัตขิ องบริษทั ฯ
ส่วนของผูถ้ ือหุ้นของบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 491.37 ล้านบาท ถือว่า
ผ่านเกณฑ์การจดทะเบียนการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ
2. ผลการดาเนินงาน
มีกาไรสุทธิในระยะเวลา 2 ปี หรือ 3 ปี ล่าสุด มีกาไรสุทธิใ นปี ล่ าสุดก่อนยื่น คาขอไม่ น้ อ ย
(เกณฑ์กาไรสุทธิ)
ก่อ นยื่น คาขอรวมกัน ไม่น้ อ ยกว่า 50 ล้าน กว่ า 10 ล้ า นบาท และมีก าไรสุ ท ธิ ใ นงวด
บาท โดยในปี ล่าสุดก่อนยื่นคาขอมีกาไรสุทธิ สะสมก่อนยื่นคาขอ
ไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาท และมีกาไรสุทธิใน
งวดสะสมก่อนยื่นคาขอ
คุณสมบัตขิ องบริษทั ฯ
จากการคาดการณ์ ผลประกอบการของบริษทั ฯ บริษทั ฯ จะมีกาไรสุทธิเป็ นไปตามเกณฑ์
ดัง กล่ าวในปี 2562 จากการรับรู้ร ายได้ใ นงวดปี 2562 ของโครงการวนา เรสซิเ ดนซ์
โครงการบ้านรชยา บ้านช้าง 2 โครงการไวโอ แคราย และโครงการไวโอ แคราย 2
3. การกระจายการถือหุน้ กรณีทุนชาระอยู่ระหว่าง 300 ล้านบาท ถึง กรณี ทุ น ช าระอยู่ ร ะหว่าง 50 ล้านบาท ถึง
รายย่อย
3,000 ล้ า นบาท ผู้ ถื อ หุ้ น รายย่ อ ยถื อ หุ้ น 3,000 ล้ า นบาท ผู้ ถื อ หุ้ น รายย่ อ ยถื อ หุ้ น
รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของทุนชาระ รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของทุนชาระ
แล้ ว และมี ผู้ ถื อ หุ้ น รายย่ อ ยไม่ น้ อ ยกว่ า แล้ว และมีผถู้ ือหุ้นรายย่อยไม่น้อยกว่า 300
1,000 ราย
ราย
คุณสมบัตขิ องบริษทั ฯ
บริษทั ฯ ได้รบั การยกเว้นคุณสมบัติในเรื่องการกระจายการถือหุ้นตามประกาศได้มาหรือ
จาหน่ายไปฯ ข้อ 23 (1) โดยบริษทั ฯ ต้องมีคณ
ุ สมบัตติ ามหลักเกณฑ์การดารงสถานะเป็ น
บริษทั จดทะเบียน คือ มีผถู้ อื หุน้ รายย่อยถือหุน้ รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของทุนชาระ
แล้ว และมีผถู้ อื หุน้ รายย่อยไม่น้อยกว่า 150 ราย
ปั จจุบนั บริษทั ฯ มีผถู้ ือหุ้นรายย่อยถือหุ้นรวมกัน ร้อยละ 20.841 และมีผถู้ ือหุ้นรายย่อย
จานวนประมาณ 900 ราย ซึง่ เป็ นไปตามเกณฑ์ดงั กล่าว
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คุณสมบัติ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ
1
หมายเหตุ: การคานวณสัดส่วนการถือหุ้นของผูถ้ อื หุน้ รายย่อย ไม่รวมสัดส่วนการถือหุน้
ของ
1) นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ และบุคคลตามมาตรา 258 ร้อยละ 46.03
2) นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ ร้อยละ 28.95
3) นายยงเกียรติ ศิรวิ จั นางกูร ดารงตาแหน่งกรรมการ ร้อยละ 4.18
สัดส่วนการถือหุน้ รวมทัง้ สิน้ ร้อยละ 79.16
ในกรณีที่ผถู้ ือหุ้นที่ไม่ได้แสดงเจตนาไม่ข ายหุ้นสามัญของบริษทั ฯ ได้ขายหุ้นให้ผู้ท าคา
เสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ ทัง้ หมด บริษทั ฯ จะมีผถู้ ือหุ้นรายย่อยเหลือ จานวน 8 ราย ถือหุ้น
สามัญของบริษทั ฯ รวม 198,634,839 หุ้น คิดเป็ นร้อยละ 17.69 ของทุนจดทะเบียนชาระ
แล้วของบริษทั ฯ ซึง่ จะทาให้บริษทั ฯ ขาดคุณสมบัติตามเกณฑ์เรือ่ งการกระจายการถือหุ้น
รายย่อย โดยบริษทั ฯ ต้องมีผถู้ ือหุ้นรายย่อยถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของทุน
ชาระแล้ว และมีผถู้ ือหุ้นรายย่อยไม่น้อ ยกว่า 150 ราย หากบริษทั ฯ ขาดคุณสมบัติต าม
เกณฑ์ดงั กล่าว ผูท้ าคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ จะดาเนินการให้ผถู้ อื หุน้ ทีแ่ สดงเจตนาไม่ข าย
หุน้ จานวน 11 ราย ดาเนินการกระจายหุน้ ให้แก่ผถู้ อื หุน้ รายย่อยอื่นเพื่อให้มคี ุณสมบัติเ ป็ น
ตามเกณฑ์ดงั กล่าว

คุณสมบัตอิ ่นื ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
4. การบริหารงาน
4.1 มีกรรมการ ผูบ้ ริหาร และผูม้ อี านาจควบคุม ทีม่ คี ณ
ุ สมบัตดิ งั ต่อไปนี้
1) ไม่ เ ป็ นบุ ค คลที่ ม ีล ัก ษณะต้อ งห้ า มตามหรือ ลัก ษณะที่ แ สดงถึ ง การขาดความ
เหมาะสมที่ จ ะได้ร ับ ความไว้ว างใจให้ บ ริห ารกิจ การ ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
หลักทรัพ ย์ แ ละตลาดหลักทรัพ ย์ หรือ ตามหลักเกณฑ์ที่ ค ณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด
2) ไม่เป็ นบุคคลที่ฝ่าฝื นข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่อาจมีผลกระทบร้ายแรง
ต่อสิทธิประโยชน์ หรือการตัดสินใจของผูถ้ ือหุ้นและผูล้ งทุนหรือการเปลีย่ นแปลง
ในราคาของหลักทรัพย์
4.2 มีการกาหนดขอบเขตอานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริษทั อย่างชัดเจน และเป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ทกี่ าหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
4.3 มีผู้ร บั ผิดชอบสูง สุดสายงานบัญ ชีแ ละการเงิน และผู้ควบคุม ดูแ ลการท าบัญ ชี ที่ม ี
คุณสมบัตติ ามหลักเกณฑ์ทกี่ าหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
5. การกากับดูแลกิจการ 5.1 มีระบบการกากับดูแลกิจ การที่ดี มีกรรมการอิส ระซึ่ง มีองค์ประกอบและคุณ สมบัติ
และการควบคุมภายใน
ตามทีก่ าหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน และมีคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งมีองค์ประกอบ คุณสมบัติ และขอบเขตการดาเนิ นงานตามที่ตลาดหลักทรัพ ย์ ฯ
กาหนด รวมถึงการ
5.2 จัดให้ม ีร ะบบการควบคุม ภายในที่เ พีย งพอและมีประสิท ธิ ภ าพตามหลักเกณฑ์ ที่
กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
6. ความขัดแย้งทาง
ไม่มคี วามขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการ
ผลประโยชน์
กากับตลาดทุน
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1. ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ไม่น้อยกว่า 300 ล้านบาท
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ภายหลังรับโอนกิจการทัง้ หมดของ AFH จะมีสว่ นของผูถ้ อื หุน้ มากกว่า 300
ล้านบาท โดยพิจารณาจากส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของ AFH ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ภายหลังปรับปรุงทุน
ชาระแล้วจานวน 319.00 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับ 501.22 ล้านบาท ถือว่าผ่านเกณฑ์การจดทะเบียนการซื้อ
ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ
2. กาไรสุทธิจากการดาเนินงานเป็ นระยะเวลา 1 ปี หรือติดต่อกัน 4 ไตรมาส ไม่ต่ ากว่า 30 ล้านบาท และมี
กาไรสุทธิในงวดสะสมก่อนยื่นคาขอ
จากการคาดการณ์ ผลประกอบการของบริษทั ฯ บริษทั ฯ จะมีกาไรสุทธิเป็ นไปตามเกณฑ์ดงั กล่ า วในปี
2562 จากการรับรูร้ ายได้ในงวดปี 2562 ของโครงการวนา เรสซิเดนซ์ โครงการบ้านรชยา บ้านช้าง 2
โครงการไวโอ แคราย และโครงการไวโอ แคราย 2
3. ผูถ้ ือหุ้นรายย่อยถือหุน้ รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของทุนชาระแล้ว และมีผถู้ อื หุน้ รายย่อยไม่น้อยกว่า
150 ราย
ปั จจุบนั บริษทั ฯ มีผถู้ ือหุ้นรายย่อยถือหุน้ รวมกัน ร้อยละ 20.84 และมีผถู้ ือหุน้ รายย่อยจานวน ประมาณ
900 ราย ซึ่งเป็ นไปตามเกณฑ์ดงั กล่าว โดยการคานวณสัดส่วนการถือหุ้นของผูถ้ ือหุ้นรายย่อย ไม่รวม
สัดส่วนการถือหุน้ ของ
1. นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ และบุคคลตามมาตรา 258 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ร้อยละ 46.03
2. นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ ร้อยละ 28.95
3. นายยงเกียรติ ศิรวิ จั นางกูร ร้อยละ 4.18
รวมสัดส่วนการถือหุน้ ทัง้ สิน้ ร้อยละ 79.16
ความเห็นของทีป่ รึกษาฯ
จากการพิจารณาแผนการทาให้บริษทั ฯ มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การรับหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งมี
กาหนดการทีส่ าคัญดังนี้
รายการ
ช่วงเวลา
รับรูร้ ายได้จากสินทรัพย์ใหม่ ที่จะสร้างกาไรสุทธิปีละไม่ต่ากว่า 30 ล้าน ตัง้ แต่ไตรมาสที่ 1 ปี 2562 เป็ นต้นไป
บาท ซึง่ เป็ นไปตามเกณฑ์พน้ เหตุแห่งการเพิกถอน
วัน สิ้น สุด ช่ว งด าเนิ น การให้ม ีคุ ณ สมบัติเ พื่อ กลับ มาซื้ อ ขาย (resume
วันที่ 31 มีนาคม 2562
stage)
ยื่นคาขอพ้นเหตุเพิกถอนหลักทรัพย์ โดยบริษทั ฯ มีคณ
ุ สมบัตติ ามเกณฑ์
ไตรมาสที่ 1 ปี 2563
รับหุน้ สามัญของบริษทั เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
วันสิน้ สุดการขยายระยะเวลาช่วงดาเนินการให้มคี ณ
ุ สมบัตเิ พื่อกลับมาซื้อ
วันที่ 31 มีนาคม 25631
ขาย (resume stage)
หมายเหตุ : 1 ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลัก ทรัพย์ฯ บริษัทฯ สามารถขอยื่น ขยายระยะเวลาช่วงด าเนิ น การให้มีคุณ สมบัต ิเพื่อ กลับมาซื้อ ขาย
(resume stage) ได้ 1 ปี โดยบริษัทฯ ได้ย่นื ขอขยายระยะเวลาต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว และอยู่ระหว่างการพิจารณาของตลาด
หลักทรัพย์ฯ

และจากการพิจารณาหลักเกณฑ์ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือ่ ง การรับหุน้ สามัญหรือหุ้น
บุรมิ สิทธิเป็ นหลักทรัพย์จ ดทะเบีย น พ.ศ. 2558 ฉบับลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (รวมทัง้ ที่มกี ารแก้ไขเพิ่ม เติม) ที่
ปรึกษาฯ มีความเห็นเกีย่ วกับคุณสมบัตขิ องบริษทั ฯ ในแต่ละหลักเกณฑ์ทสี่ าคัญดังต่ อไปนี้
1. ทุนชาระแล้ว
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ความเห็น: ทีป่ รึกษาฯ เห็นว่าบริษทั ฯ สามารถปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวได้ เนื่องจากบริษทั ฯ มีทุน
ชาระแล้ว 1,123.00 ล้านบาท และส่วนของผูถ้ ือหุ้น 491.37 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดย
อ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษทั ฯ สาหรับงวดปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
2. ผลการดาเนินงาน
ความเห็น: จากประมาณการทางการเงินของที่ปรึกษาฯ พบว่าบริษทั ฯ จะมีรายได้ ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
และกาไรสุทธิ จากการโอนขายบ้านหรือห้องชุดของแต่ละโครงการในปี 2562 และปี 2563 ดังนี้
หน่ วย : บาท
2562
2563
รายได้
โครงการไวโอ แคราย
61.30
โครงการไวโอ แคราย 2
62.88
41.05
โครงการวนา เรสซิเดนซ์
999.19
653.77
โครงการบ้านรชยา บ้านช้าง 2
102.18
167.54
รวม
1,225.55
862.37
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
โครงการไวโอ แคราย
โครงการไวโอ แคราย 2
โครงการวนา เรสซิเดนซ์
โครงการบ้านรชยา บ้านช้าง 2
ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง1
ภาษีเงินได้
รวม
กาไรสุทธิ

(47.48)
(47.94)
(810.93)
(80.30)
(21.57)
(30.61)
(1,038.83)

(28.09)
(590.75)
(119.33)
(21.57)
(20.52)
(780.28)

186.72

82.10

หมายเหตุ : 1 ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับโครงการ เช่น ค่าใช้จ่ายพนักงานธุรการ และค่าสอบบัญชี เป็ นต้น โดยที่ปรึกษาฯ
อ้างอิงจากค่าใช้จ่ายดังกล่าวที่เกิดขึ้นจริงในงวดปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

จากตารางข้างต้น จะเห็นว่าบริษทั ฯ อาจปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวได้ โดยตามประมาณการของที่
ปรึกษาฯ คาดว่าบริษทั ฯ จะมีกาไรสุทธิในงวดปี 2562 และงวดปี 2563 เท่ากับ 186.72 ล้านบาท และ
82.10 ล้านบาท ตามลาดับ อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ มีปัจจัยความเสีย่ งทีส่ าคัญ คือ การโอนบ้านหรือห้องชุด
ไม่เป็ นไปตามแผนทีว่ างไว้ และการควบคุมค่าใช้จ่าย ซึง่ ปั จจัยดังกล่าวอาจส่งผลให้บริษทั ฯ ไม่สามารถมี
กาไรสุทธิเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวได้
3. การกระจายการถือหุน้ รายย่อย
ความเห็น: ทีป่ รึกษาฯ เห็นว่าบริษทั ฯ สามารถปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวได้ โดยพิจารณาจากข้อ มูล
ในคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ซึง่ ปั จจุบนั บริษทั ฯ มีผถู้ อื หุน้ รายย่อยถือหุน้ รวมกัน ร้อยละ 20.84
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และมีผถู้ อื หุน้ รายย่อยจานวน ประมาณ 900 ราย โดยการคานวณสัดส่วนการถือหุ้นของผูถ้ อื หุ้นรายย่อย
ไม่รวมสัดส่วนการถือหุน้ ของ
1. นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ และบุคคลตามมาตรา 258 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ร้อยละ 46.03
2. นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ ร้อยละ 28.95
3. นายยงเกียรติ ศิรวิ จั นางกูร ร้อยละ 4.18
รวมสัดส่วนการถือหุน้ ทัง้ สิน้ ร้อยละ 79.16
นอกจากนี้ ทีป่ รึกษาฯ เห็นว่าในกรณีทผี่ ถู้ อื หุน้ ทีไ่ ม่ได้แสดงเจตนาไม่ขายหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ได้ขายหุน้
ให้ผู้ท าคาเสนอซื้อ หลักทรัพ ย์ฯ ทัง้ หมด มีความเป็ น ไปได้ที่ผู้ท าคาเสนอซื้อ หลักทรัพ ย์ฯ จะสามารถ
ดาเนินการให้ผถู้ ือหุน้ ทีแ่ สดงเจตนาไม่ขายหุน้ ดาเนินการกระจายหุ้นให้แก่ผถู้ ือหุ้นรายย่อยอื่น เพื่อให้ม ี
คุณสมบัตเิ ป็ นไปตามเกณฑ์ดงั กล่าว เนื่องจากนางไกวซัน ปั ญจทรัพย์ เป็ นบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั ผูท้ า
คาเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ โดยมีฐานะเป็ นภรรยาของผูท้ าคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ อย่างไรก็ตาม การตอบ
รับคาเสนอซื้ออาจเป็ นทางเลือกให้กบั ผูถ้ อื หุน้ รายย่อยในการลดความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้
4. การบริหารงาน
ความเห็น: ทีป่ รึกษาฯ มีความเห็นดังต่อไปนี้
4.1 ที่ปรึกษาฯ ไม่ได้รบั เอกสารที่จะสามารถสอบทานคุณสมบัติของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และผูม้ อี านาจ
ควบคุมได้ อย่างไรก็ตาม จากการพิจารณาข้อมูลของกรรมการและผูบ้ ริหารในระบบข้อมูลรายชื่อ
กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ที่ออกหลักทรัพย์พบว่ากรรมการและผูบ้ ริหารทุกท่านมีรายชื่อใน
ระบบดังกล่าวแล้ว
4.2 บริษทั ฯ มีการกาหนดกฎบัตรคณะกรรมการบริษทั ฯ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร และมีการกาหนดหน้ าที่
และความรับผิดชอบตามแนวทางของหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
4.3 จากการสอบทานประวัตขิ องผูร้ บั ผิดชอบสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน ทีป่ รึกษาฯ ไม่พบว่าบุคคล
ดังกล่าว ได้ผ่านการอบรมที่แสดงถึงการเตรีย มความพร้อ มทางบัญชีและการเงินหรือ การพัฒ นา
ความรูต้ ่อเนื่ องด้านบัญ ชี ตามที่สานักงาน ก.ล.ต. กาหนดไว้ ที่ปรึกษาฯ จึงเห็นว่าบริษทั ฯ ควร
ดาเนินการให้บคุ คลดังกล่าวเข้าอบรมตามหลักสูตรที่กาหนดไว้เพื่อให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ทัง้ นี้ ที่
ปรึกษาฯ ไม่ไ ด้ร บั ประวัติข องผู้ควบคุม ดูแ ลการท าบัญ ชี จึง ไม่ส ามารถให้ความเห็น ต่ อ ประเด็น
ดังกล่าวได้
5. การกากับดูแลกิจการและการควบคุมภายใน
ความเห็น: ทีป่ รึกษาฯ มีความเห็นดังต่อไปนี้
5.1 บริษทั ฯ มีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจ จานวน 3 ท่าน ซึ่งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ และมีการ
กาหนดกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยมีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบตาม
แนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ
5.2 จากการสัมภาษณ์ผบู้ ริหารพบว่า บริษทั ฯ อยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในเพื่อ ให้ม ี
ความเหมาะสมและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทบี่ งั คับใช้กบั บริษทั จดทะเบียน
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6. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ความเห็น: ที่ปรึกษาฯ เห็นว่าบริษทั ฯ ยังคงมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จากการที่ผทู้ าคาเสนอซื้อ
หลักทรัพย์ฯ เป็ นกรรมการและผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของ TONSON
จากการพิจารณาถึงแผนโดยรวม ทีป่ รึกษาฯ เห็นว่ามีความเสีย่ งค่อนข้างสูงทีบ่ ริษทั ฯ จะไม่สามารถปฏิบตั ิต าม
หลักเกณฑ์ได้ โดยมีปัจจัยความเสีย่ งทีส่ าคัญ ได้แก่
1. การโอนบ้านหรือห้องชุดไม่เป็ นไปตามแผนที่วางไว้ และการควบคุมค่าใช้จ่าย ซึง่ ปั จจัยดังกล่าวอาจส่ง ผล
ให้บริษทั ฯ ไม่สามารถมีกาไรสุทธิเป็ นไปตามหลักเกณฑ์
2. การดาเนินการให้มรี ะบบการควบคุมภายในทีเ่ พียงพอและมีประสิทธิภาพ
3. การดาเนินการขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ซึ่งปั จจัยดังกล่าวอาจส่งผลให้บริษทั ฯ ไม่สามารถปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ได้ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 (ใน
กรณีทมี่ กี ารยื่นขอขยายระยะเวลาช่วงดาเนินการให้มคี ุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย (resume stage)) ซึง่ ในกรณีดงั กล่าว
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก็จะดาเนินการเพิกถอนหลักทรัพ ย์ของบริษ ัทฯ ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จ ดทะเบีย นในตลาด
หลักทรัพย์เอ็มเอไอ นอกจากนี้ จากการพิจารณาข่าวของบริษทั ฯ บนเว๊ปไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ พบว่าบริษทั ฯ ไม่
สามารถส่งงบการเงินได้ทนั ตามกาหนดการ ซึง่ บริษทั ฯ ได้นาส่งในวันที่ 6 มีนาคม 2562 ในขณะทีก่ าหนดการคือวันที่ 28
กุมภาพันธ์ 2562 โดยตลอดระยะเวลาที่บริษทั ฯ ยังไม่ได้สง่ งบการเงิน หุน้ สามัญของบริษทั ฯ จะถูกตลาดหลักทรัพย์ พัก
การซื้อขายโดยขึ้นเครื่องหมาย SP (Suspend) และในกรณีทบี่ ริษทั ฯ ไม่สามารถส่งงบการเงินได้ภายใน 6 เดือนนับจาก
วันครบกาหนดก็จะทาให้บริษทั ฯ เข้าข่ายที่อาจถูกเพิกถอนจากการเป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ
และมีหน้าที่ที่จะต้องดาเนินการเพื่อแก้ไขเหตุแห่งการเพิกถอนและการดาเนินการให้มคี ุณสมบัติเพื่อกลั บมาซื้อขายอีก
ครังหนึ
้ ่ง
และจากการพิจ ารณาหลักเกณฑ์ต ามแนวทางดาเนิน การต่อ บริษ ัทจดทะเบียนที่ม ีการดาเนิ นงานหรือ ฐานะ
การเงินทีเ่ ข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทีป่ รึกษาฯ มีความเห็นเกีย่ วกับคุณสมบัตขิ องบริษทั ฯ ในแต่ละ
หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
1. มีสว่ นของผูถ้ อื หุน้ (ภายหลังปรับปรุงความเห็นของผูส้ อบบัญชี) ดังนี้
 ไม่ต่ากว่า 50 ล้านบาท กรณีจะซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ
 ไม่ต่ากว่า 300 ล้านบาท กรณีจะซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ความเห็น: ทีป่ รึกษาฯ เห็นว่าบริษทั ฯ สามารถปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวได้ เนื่องจากบริษทั ฯ มีสว่ น
ของผู้ถือ หุ้น 491.37 ล้านบาท ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2561 โดยอ้างอิง จากงบการเงินรวมของบริษทั ฯ
สาหรับงวดปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
2. มีกาไรสุทธิจากการดาเนินงานตามปกติทเี่ กิดจากธุรกิจหลักซึง่ จะดาเนิ นการต่อไปอย่างต่อเนื่องในอนาคต
ภายใต้การจัดการของผูบ้ ริหารส่วนใหญ่กลุ่มเดียวกันมาอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี ก่อนยื่นคาขอ โดย
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะพิจารณาจากงบการเงินประจาปี หรืองบการเงิน 4 ไตรมาสทีผ่ า่ นการตรวจสอบจาก
ผูส้ อบบัญชี ดังนี้
 มีกาไรสุทธิไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท และมีกาไรสุทธิในงวดสะสมก่อนยื่นคาขอ กรณีจะซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ
 มีกาไรสุทธิไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาท และมีกาไรสุทธิในงวดสะสมก่อนยื่นคาขอ กรณีจะซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
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ความเห็น: จากประมาณการทางการเงินของทีป่ รึกษาฯ พบว่าบริษทั ฯ จะมีรายได้ ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
และกาไรสุทธิ จากการโอนขายบ้านหรือห้องชุดของแต่ละโครงการในปี 2562 และปี 2563 ดังนี้
หน่ วย : บาท
2562
2563
รายได้
โครงการไวโอ แคราย
61.30
โครงการไวโอ แคราย 2
62.88
41.05
โครงการวนา เรสซิเดนซ์
999.19
653.77
โครงการบ้านรชยา บ้านช้าง 2
102.18
167.54
รวม
1,225.55
862.37
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
โครงการไวโอ แคราย
โครงการไวโอ แคราย 2
โครงการวนา เรสซิเดนซ์
โครงการบ้านรชยา บ้านช้าง 2
ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง1
ภาษีเงินได้
รวม
กาไรสุทธิ

(47.48)
(47.94)
(810.93)
(80.30)
(21.57)
(30.61)
(1,038.83)

(28.09)
(590.75)
(119.33)
(21.57)
(20.52)
(780.28)

186.72

82.10

หมายเหตุ : 1 ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับโครงการ เช่น ค่าใช้จ่ายพนักงานธุรการ และค่าสอบบัญชี เป็ นต้น โดยที่ปรึกษาฯ
อ้างอิงจากค่าใช้จ่ายดังกล่าวที่เกิดขึ้นจริงในงวดปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

จากตารางข้างต้น จะเห็นว่าบริษทั ฯ อาจปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวได้ โดยตามประมาณการของที่
ปรึกษาฯ คาดว่าบริษทั ฯ จะมีกาไรสุทธิในงวดปี 2562 และงวดปี 2563 เท่ากับ 186.72 ล้านบาท และ
82.10 ล้านบาท ตามลาดับ โดยผลการดาเนินงานดังกล่าวเกิดการบริหารจัดการภายใต้ผบู้ ริหารกลุ่ม ใหม่
ไม่น้อยกว่า 1 ปี อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ มีปัจจัยความเสีย่ งทีส่ าคัญ คือ การโอนบ้านหรือห้องชุดไม่เป็ นไป
ตามแผนทีว่ างไว้ และการควบคุมค่าใช้จ่าย ซึง่ ปั จจัยดังกล่าวอาจส่งผลให้บริษทั ฯ ไม่สามารถมีกาไรสุทธิ
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวได้
3. ปรับโครงสร้างหนี้ ไ ด้ม ากกว่าร้อ ยละ 75 ของมูล หนี้ ท งั ้ หมดของบริษ ัท จดทะเบีย น โดยในช่ว งเวลาที่
พิจารณาผลการดาเนินงาน บริษทั จดทะเบียนสามารถจ่ายชาระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้สถาบันการเงิน ได้ต าม
กาหนดเวลา และแผนปรับโครงสร้างหนี้คานึงถึงสิทธิประโยชน์ ของผูถ้ ือหุ้นรายย่อย กล่าวคือ ไม่ทาให้
สัดส่วนของผูถ้ อื หุน้ เดิมน้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนชาระแล้วภายหลังดาเนินการ
ความเห็น: บริษทั ฯ ไม่เข้าข่ายต้องปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว เนื่องจากบริษทั ฯ ไม่ได้ปรับโครงสร้าง
หนี้
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4. ตลาดหลักทรัพย์ฯ เห็นว่าบริษทั จดทะเบียนมีฐานะการเงินและผลการดาเนินงานที่ม ั ่นคงตามสภาพธุ ร กิจ
ของบริษ ัท จดทะเบีย นไปอย่ างต่ อ เนื่ อ ง โดยพิจ ารณากระแสเงิน สดและผลขาดทุ น สะสมของกิจ การ
ประกอบด้วย
ความเห็น: ที่ปรึกษาฯ เห็นว่าบริษทั ฯ อาจปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวได้ ซึ่งหากพิจารณาจากฐานะ
การเงินพบว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษทั ฯ มีส่วนของผูถ้ ือหุน้ 491.37 ล้านบาท และมีอตั ราส่วน
หนี้สนิ ที่มภี าระดอกเบี้ยต่อส่วนของผูถ้ ือหุ้น 2.11 เท่า ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษทั ฯ มีฐานะทางการเงิน ที่
มั ่นคง ในขณะทีผ่ ลการดาเนินงานก็มแี นวโน้มทีเ่ ติบโตขึน้ อย่างมีนัยสาคัญ (ตามรายละเอียดในข้อ 2)
ทัง้ นี้ หากพิจารณาจากกระแสเงินสดพบว่าบริษทั ฯ จะมีกระแสเงินสดเพิ่มขึน้ อย่างมีนยั สาคัญ โดยอ้างอิง
จากประมาณการของที่ปรึกษาฯ ซึง่ พบว่าบริษทั ฯ จะมีกระแสเงินสดจากการจาหน่ ายบ้านหรือห้องชุดของ
แต่ละโครงการในปี 2562 และปี 2563 ดังนี้
หน่ วย : บาท
2562
2563
กระแสเงิ นสดรับ
โครงการไวโอ แคราย
61.22
โครงการไวโอ แคราย 2
62.87
41.03
โครงการวนา เรสซิเดนซ์
999.89
598.20
โครงการบ้านรชยา บ้านช้าง 2
109.71
161.50
รวม
1,233.68
800.74
กระแสเงิ นสดจ่าย
โครงการไวโอ แคราย
โครงการไวโอ แคราย 2
โครงการวนา เรสซิเดนซ์
โครงการบ้านรชยา บ้านช้าง 2
รวม

(44.82)
(4.09)
(1,123.40)
(165.75)
(1,338.07)

(2.85)
(35.61)
(145.62)
(184.08)

กระแสเงิ นสดสุทธิ

(104.38)

616.66

หมายเหตุ : กระแสเงินสดของโครงการเท่านัน้

5. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การดารงสถานะเป็ นบริษทั จดทะเบียนก่อนยื่นคาขอ โดยต้องมีการ
กระจายการถือหุน้ รายย่อยไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 และมีผถู้ อื หุน้ รายย่อยไม่น้อยกว่า 150 ราย
ความเห็น: ทีป่ รึกษาฯ เห็นว่าบริษทั ฯ สามารถปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวได้ โดยพิจารณาจากข้อ มูล
ในคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ซึง่ ปั จจุบนั บริษทั ฯ มีผถู้ อื หุน้ รายย่อยถือหุน้ รวมกัน ร้อยละ 20.84
และมีผถู้ อื หุน้ รายย่อยจานวน ประมาณ 900 ราย โดยการคานวณสัดส่วนการถือหุ้นของผูถ้ อื หุ้นรายย่อย
ไม่รวมสัดส่วนการถือหุน้ ของ
1. นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ และบุคคลตามมาตรา 258 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ร้อยละ 46.03
2. นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ ร้อยละ 28.95
3. นายยงเกียรติ ศิรวิ จั นางกูร ร้อยละ 4.18
รวมสัดส่วนการถือหุน้ ทัง้ สิน้ ร้อยละ 79.16
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6. สาหรับบริษทั จดทะเบียนทีฟ่ ้ื นฟู กจิ การตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย บริษทั จดทะเบียนต้องออกจากการ
ฟื้ นฟูกจิ การทีผ่ า่ นความเห็นชอบจากศาล
ความเห็น: บริษทั ฯ ไม่เข้าข่ายต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว เนื่องจากบริษทั ฯ ไม่ได้ฟ้ื นฟู กจิ การ
ตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย
จากการพิจารณาถึงแผนโดยรวม ที่ปรึกษาฯ เห็นว่ามีความเป็ น ไปได้ที่บริษทั ฯ จะสามารถมีคุณสมบัติต าม
หลักเกณฑ์การรับหุ้นสามัญเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีปัจจัยความเสีย่ งทีส่ าคัญ คือ การโอน
บ้านหรือห้องชุดไม่เป็ นไปตามแผนทีว่ างไว้ และการควบคุมค่าใช้จ่าย ซึง่ ปั จจัยดังกล่าวอาจส่งผลให้บริษทั ฯ ไม่สามารถมี
กาไรสุทธิเป็ นไปตามหลักเกณฑ์การรับหุน้ สามัญเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันที่ 31 มีนาคม
2563 (ในกรณีทมี่ กี ารยื่นขอขยายระยะเวลาช่วงดาเนินการให้มคี ณ
ุ สมบัตเิ พื่อกลับมาซื้อขาย (resume stage)) ซึง่ ในกรณี
ดังกล่าว ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก็จะดาเนินการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ นอกจากนี้ จากการพิจารณาข่าวของบริษทั ฯ บนเว๊ปไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ พบว่าบริษทั ฯ
ไม่สามารถส่งงบการเงินได้ทนั ตามกาหนดการ ซึง่ บริษทั ฯ ได้นาส่งในวันที่ 6 มีนาคม 2562 ในขณะทีก่ าหนดการคือวันที่
28 กุมภาพันธ์ 2562 โดยตลอดระยะเวลาที่บริษทั ฯ ยังไม่ได้สง่ งบการเงิน หุน้ สามัญของบริษทั ฯ จะถูกตลาดหลักทรัพ ย์
พักการซื้อขายโดยขึน้ เครื่องหมาย SP (Suspend) และในกรณีที่บริษทั ฯ ไม่สามารถส่งงบการเงินได้ภายใน 6 เดือนนับ
จากวันครบกาหนดก็จะทาให้บริษทั ฯ เข้าข่ายทีอ่ าจถูกเพิกถอนจากการเป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอ
ไอ และมีหน้าทีท่ จี่ ะต้องดาเนินการเพื่อแก้ไขเหตุแห่งการเพิกถอนและการดาเนินการให้มคี ุณสมบัตเิ พื่อกลับมาซื้อขายอีก
ครังหนึ
้ ่ง
16.

แก้ไขข้อความในส่วนที่ 5 หน้า 11 ข้อ 5.2.3 รายการระหว่างกัน
ข้อความเดิ ม
ตามที่ระบุไว้ในคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ณ ปั จจุบนั ผูท้ าคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ กับบริษทั ฯ ไม่ม ี
การทารายการระหว่างกันกับบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ
ภายหลังการทาคาเสนอซื้อแล้วเสร็จ บริษทั ฯ อาจมีการทารายการระหว่างกัน โดยซื้อทรัพย์สนิ ของ TONSON
ซึง่ คือทีด่ นิ เปล่า หรือซื้อหุน้ ของ TONSON ซึง่ ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จากผูท้ าคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ (ซึง่
ปั จจุบนั ผูท้ าคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ ดารงตาแหน่งผูถ้ อื หุน้ ใหญ่และกรรมการผูม้ อี านาจลงนามของ TONSON)
ทัง้ นี้ หากมีรายการดังกล่าวเกิดขึ้น ผูท้ าคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ จะพิจารณาดาเนินการตามกฎหมาย ประกาศ
และ/หรือ ข้อบังคับของสานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือ ระเบียบของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง นอกจากนี้
การกาหนดเงือ่ นไขต่างๆ จะเป็ นไปตามเงือ่ นไขทางการค้าปกติ และ/หรือ ราคาตลาดซึง่ สามารถอ้างอิงหรือเปรียบเทีย บ
ได้กบั ราคาทีเ่ กิดขึน้ กับบุคคลภายนอก
การทารายการระหว่างกันใดๆ ระหว่างผูท้ าคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ และบริษทั ฯ ในอนาคต จะกระทาเสมือนกับ
การทารายการกับบุคคลภายนอก (arm’s length basis)
ความเห็นของทีป่ รึกษาฯ
ทีป่ รึกษาฯ เห็นว่าหากบริษทั ฯ มีการเข้าซื้อสินทรัพย์ของ TONSON ซึง่ คือทีด่ นิ เปล่า หรือซื้อหุน้ ของ TONSON
ซึ่งประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จากผูท้ าคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ อาจมีผลกระทบต่อบริษทั ฯ โดยบริษทั ฯ ควร
ดาเนินการศึกษาความเป็ นไปได้ของโครงการ โดยการสารวจสภาวการณ์ ของตลาด สภาวะการแข่งขัน ตลอดจนความ
ต้องการของลูกค้าในพื้นที่เ ป้ าหมายที่จ ะดาเนิน โครงการ เพื่อลดความเสีย่ งในการพัฒ นาโครงการของบริษ ัทฯ และ
เนื่องจากผูท้ าคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ จะกาหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้าปกติ และ/หรือ ราคา
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ตลาดซึ่งสามารถอ้างอิงหรือเปรีย บเทีย บได้กบั ราคาที่เกิดขึ้น กับบุคคลภายนอก ดังนัน้ ราคาและเงื่อนไขที่คาดว่ าจะ
เกิดขึ้นหากมีการเข้าทารายการ จึงมีความเหมาะสม นอกจากนี้ ในกรณีที่การพัฒนาโครงการบน TONSON มีความ
เหมาะสม ทีป่ รึกษาฯ เห็นว่าการเข้าทารายการดังกล่าวจะเป็ นประโยชน์ต่อบริษทั ฯ เนื่องจากจะช่วยลดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์จากการที่ผทู้ าคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ เป็ นทัง้ ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่และกรรมการในบริษทั ฯ และ TONSON อย่างไร
ก็ตาม ในกรณีที่บริษทั ฯ ไม่ได้เข้าทารายการซื้อสินทรัพย์ของ TONSON หรือซื้อหุ้นของ TONSON ที่ปรึกษาฯ เห็นว่า
บริษทั ฯ และผูท้ าคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ ควรมีการกาหนดมาตรการต่างๆ เพื่อลดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทเี่ กิดขึ้น
เช่น ดาเนินการให้ TONSON ขายทีด่ นิ ภายในบริษทั ให้แก่บุคคลภายนอก หรือหยุดการดาเนินธุรกิจของ TONSON เป็ น
ต้น
ในส่วนของรายการระหว่างกันอื่นๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้ ในอนาคต ทีป่ รึกษาฯ เห็นว่าบริษทั ฯ มีหน้าทีต่ อ้ งปฏิบตั ิต าม
หลักเกณฑ์ทเี่ กีย่ วข้อง เช่น ประกาศรายการเกีย่ วโยงกันฯ ดังนัน้ บริษทั ฯ จะต้องได้รบั การอนุมตั จิ ากบุคคลในระดับต่างๆ
ขึน้ อยู่กบั ความมีนัยสาคัญของรายการ เช่น ฝ่ ายจัดการ คณะกรรมการบริษทั ฯ และทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ โดยบุคคลที่ม ีส่ว น
ได้เสีย เช่น ผูท้ าคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ จะไม่มสี ทิ ธิในการออกเสียงเกี่ ยวกับรายการดังกล่าว ซึ่งจะช่วยป้ องกันความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ อีกทัง้ ผูท้ าคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ ระบุวา่ การทารายการระหว่างกันใดๆ ระหว่างผูท้ าคาเสนอ
ซื้อหลักทรัพย์ฯ และบริษทั ฯ ในอนาคต จะกระทาเสมือนกับการท ารายการกับบุคคลภายนอก (arm’s length basis)
ดังนัน้ ทีป่ รึกษาฯ เห็นว่าบริษทั ฯ จะไม่ได้รบั ผลกระทบจากการทารายการระหว่างกันดังกล่าวอย่างมีนยั สาคัญ
ข้อความใหม่
ตามที่ระบุไว้ในคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ณ ปั จจุบนั ผูท้ าคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ กับบริษทั ฯ ไม่ม ี
การทารายการระหว่างกันกับบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ
ทัง้ นี้ ผูท้ าคาเสนอซื้อ หลักทรัพย์ฯ เป็ นผูถ้ ือหุ้นใหญ่และกรรมการผูม้ อี านาจลงนามใน TONSON ซึ่งประกอบ
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยถือหุน้ จานวน 1,472,500 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 47.50 ของทุนทีอ่ อกและชาระแล้ว
ปั จจุบนั ผูท้ าคาเสนอซื้อ หลักทรัพย์ฯ ได้เข้าทาสัญญาจาหน่ ายเงินลงทุนดังกล่าวแก่บุคคลภายนอกแล้ว และ
ขณะนี้อยู่ระหว่างดาเนินการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพื่อนามาซื้อเงินลงทุนดังกล่าว แต่ในกรณีที่บุคคลภายนอก
เปลีย่ นแปลงความต้องการ หรือมีเหตุให้ไม่สามารถขายหุ้นได้ บริษทั ฯ อาจมีการทารายการระหว่างกัน คือ บริษทั ฯ จะ
ซื้อหุ้นของ TONSON จากผูท้ าคาเสนอซื้อ หลักทรัพย์ฯ โดยบริษทั ฯ อาจเข้าซื้อหุ้นของผูท้ าคาเสนอซื้อ หลักทรัพ ย์ ฯ
จานวน 1,472,500 หุ้น คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 47.50 ของทุนที่ออกและชาระแล้ว โดยวิธกี ารแลกหุน้ สามัญกับหุ้นสามัญ
ของบริษทั ฯ ตามมูลค่าทีต่ ราไว้ 100 บาทต่อหุน้ หรือคิดเป็ นขนาดรายการเท่ากับ 147,250,000 บาท
ปั จจุบนั TONSON ถือครองที่ดนิ จานวน 1 แปลง พื้นที่ 385.30 ตารางวา ตัง้ อยู่ที่ซอยต้นสน ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร มูลค่า 886,200,000 บาท ประเมินโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระ บริษทั เรียล
เอสเตท แอพเพรสซัล จากัด ทาการประเมินเมือ่ วันที่ 27 มิถุนายน 2561
ภายหลังการทาคาเสนอซื้อแล้วเสร็จ บริษทั ฯ อาจมีการทารายการระหว่างกัน โดยซื้อทรัพย์สนิ ของ TONSON
ซึง่ คือทีด่ นิ เปล่า หรือซื้อหุน้ ของ TONSON ซึง่ ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จากผูท้ าคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ (ซึง่
ปั จจุบนั ผูท้ าคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ ดารงตาแหน่ ง ผูถ้ ือหุ้นใหญ่และกรรมการผูม้ อี านาจลงนามของ TONSON) ทัง้ นี้
หากมีรายการดัง กล่าวเกิดขึ้น ผูท้ าคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ จะพิจารณาดาเนิน การตามกฎหมาย ประกาศ และ/หรือ
ข้อบังคับของสานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือ ระเบียบของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง นอกจากนี้การกาหนด
เงือ่ นไขต่างๆ จะเป็ นไปตามเงือ่ นไขทางการค้าปกติ และ/หรือ ราคาตลาดซึง่ สามารถอ้างอิงหรือเปรียบเทียบได้กบั ราคาที่
เกิดขึน้ กับบุคคลภายนอก
การทารายการระหว่างกันใดๆ ระหว่างผูท้ าคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ และบริษทั ฯ ในอนาคต จะกระทาเสมือนกับ
การทารายการกับบุคคลภายนอก (arm’s length basis)
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ความเห็นของทีป่ รึกษาฯ
ทีป่ รึกษาฯ เห็นว่าในกรณีทบี่ ริษทั ฯ จะเข้าซื้อหุน้ สามัญของ TONSONทีป่ รึกษาฯ เห็นว่าหากบริษทั ฯ มีการเข้า
ซื้อสินทรัพย์ของ TONSON ซึ่งคือที่ดนิ เปล่า หรือซื้อหุ้นของ TONSON ซึ่งประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จาก
ผูท้ าคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ อาจมีผลกระทบต่อบริษทั ฯ โดยบริษทั ฯ ควรดาเนินการศึกษาความเป็ นไปได้ของโครงการ
โดยการสารวจสภาวการณ์ ของตลาด สภาวะการแข่งขัน ตลอดจนความต้องการของลูกค้าในพื้นที่เป้ าหมายทีจ่ ะดาเนิน
โครงการ เพื่อลดความเสีย่ งในการพัฒนาโครงการของบริษทั ฯ และเนื่องจากผูท้ าคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ จะกาหนด
เงือ่ นไขต่างๆ ให้เป็ นไปตามเงือ่ นไขทางการค้าปกติ และ/หรือ ราคาตลาดซึง่ สามารถอ้างอิงหรือเปรียบเทียบได้กบั ราคาที่
เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ดังนัน้ ราคาและเงื่อนไขที่คาดว่าจะเกิดขึ้นหากมีการเข้าท ารายการ จึงมีความเหมาะสม
นอกจากนี้ ในกรณีทกี่ ารพัฒนาโครงการบน TONSON มีความเหมาะสม ทีป่ รึกษาฯ เห็นว่าการเข้าทารายการดังกล่าวจะ
เป็ นประโยชน์ต่อบริษทั ฯ เนื่องจากจะช่วยลดความขัดแย้งทางผลประโยชน์จากการทีผ่ ทู้ าคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ เป็ นทัง้
ผูถ้ ือหุ้นใหญ่และกรรมการในบริษทั ฯ และ TONSON อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่บริษทั ฯ ไม่ได้เข้าทารายการซื้อสินทรัพย์
ของ TONSON หรือซื้อหุน้ สามัญของ TONSON ทีป่ รึกษาฯ เห็นว่าบริษทั ฯ และผูท้ าคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ ควรมีการ
กาหนดมาตรการต่างๆ เพื่อลดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ที่เกิดขึ้น เช่น ดาเนินการให้ TONSON ขายที่ดนิ ภายใน
บริษทั ให้แก่บคุ คลภายนอก หรือหยุดการดาเนินธุรกิจของ TONSON เป็ นต้น
และที่ปรึกษาฯ คาดว่ารายการดังกล่าวจะเข้าข่ายรายการที่เกีย่ วโยงกันตามประกาศรายการที่เกีย่ วโยงกัน ฯ
โดยอ้างอิงจากข้อมูลขนาดรายการที่ระบุในคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ที่ 147.25 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเทียบกับ
สินทรัพย์ที่มตี วั ตนสุท ธิของบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งเท่ากับ 465.85 ล้านบาท จะมีขนาดรายการตาม
ประกาศรายการที่เกีย่ วโยงกันฯ ร้อยละ 31.61 ซึ่งมากกว่าร้อยละ 3.00 ของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทมี่ ตี วั ตนสุทธิ
ของบริษทั ฯ และมากกว่า 20.00 ล้านบาท ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงมีหน้าทีต่ อ้ งเปิ ดเผยสารสนเทศการเข้าทารายการต่อตลาด
หลักทรัพย์ฯ ทันที แต่งตัง้ ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกีย่ วกับการเข้าทารายการ และดาเนินการให้ม ีการ
ประชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อขออนุมตั ิการเข้าทารายการ โดยจะต้องได้รบั การอนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้ อย
กว่าสามในสีข่ องจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผูถ้ ือหุ้นที่
มีสว่ นได้เสีย ดังนัน้ ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ จะมีสทิ ธิในการพิจารณาความเหมาะสมของการดาเนินการดังกล่าว นอกจากนี้
ในกรณีทมี่ กี ารแลกหุน้ สามัญ ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ อาจได้รบั ผลกระทบจากการลดลงของอานาจควบคุม (control dilution)
และส่วนแบ่งกาไร (earning dilution) อย่างไรก็ตาม การเข้าทารายการดังกล่าว อาจเป็ นผลให้ผทู้ าคาเสนอซื้อหลักทรัพย์
ฯ ได้มาซึ่งหุ้นสามัญของบริษทั ฯ เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามร้อยละ 50 ของจานวนหุ้นทีจ่ าหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ
ซึ่งผูท้ าคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ จะต้องทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์อกี ครัง้ หนึ่ง ดังนัน้ ผูถ้ ือหุ้นรายย่อยอาจมีโอกาสในการ
จาหน่ายหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ผ่านการทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ได้ ในกรณีทเี่ กิดเหตุการณ์ดงั กล่าว
ในส่วนของรายการระหว่างกันอื่นๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้ ในอนาคต ทีป่ รึกษาฯ เห็นว่าบริษทั ฯ มีหน้าทีต่ อ้ งปฏิบตั ิต าม
หลักเกณฑ์ทเี่ กีย่ วข้อง เช่น ประกาศรายการเกีย่ วโยงกันฯ ดังนัน้ บริษทั ฯ จะต้องได้รบั การอนุมตั จิ ากบุคคลในระดับต่างๆ
ขึน้ อยู่กบั ความมีนัยสาคัญของรายการ เช่น ฝ่ ายจัดการ คณะกรรมการบริษทั ฯ และทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ โดยบุคคลที่ม ีส่ว น
ได้เสีย เช่น ผูท้ าคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ จะไม่มสี ทิ ธิในการออกเสียงเกีย่ วกับรายการดังกล่าว ซึ่งจะช่วยป้ องกันความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ อีกทัง้ ผูท้ าคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ ระบุวา่ การทารายการระหว่างกันใดๆ ระหว่างผูท้ าคาเสนอ
ซื้อหลักทรัพย์ฯ และบริษทั ฯ ในอนาคต จะกระทาเสมือนกับการท ารายการกับบุคคลภายนอก (arm’s length basis)
ดังนัน้ ทีป่ รึกษาฯ เห็นว่าบริษทั ฯ จะไม่ได้รบั ผลกระทบจากการทารายการระหว่างกันดังกล่าวอย่างมีนยั สาคัญ
17.

แก้ไขข้อความในส่วนที่ 5 หน้า 12 ข้อ 5.2.4 แผนการขายหุน้ ของกิจการ
ข้อความเดิ ม
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ตามที่ระบุไว้ในคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ผูท้ าคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ ไม่มคี วามประสงค์ที่จะขาย
หลักทรัพ ย์ ห รือ โอนหลักทรัพ ย์ข องบริษ ัท ฯ ที่จ ะรับซื้อ จากการท าคาเสนอซื้อ ในครัง้ นี้ ใ ห้แ ก่บุคคลอื่น ในจ านวนที่ม ี
นัยสาคัญในช่วงระยะเวลา 12 เดือน นับจากวันสิน้ สุดระยะเวลารับซื้อ เว้นแต่
1. ขายหลักทรัพย์หรือโอนหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ให้แก่หนุ้ ส่วนทางธุรกิจ หรือบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกันของผูท้ า
คาเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ ตามมาตรา 258 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ หรือ
2. ขายหลักทรัพย์หรือโอนหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ เพื่อให้เป็ นไปตามกฎระเบียบและข้อบังคับที่เกีย่ วข้องของ
สานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทีม่ ผี ลบังคับใช้ในขณะนัน้
อย่างไรก็ตาม หากเกิดการขายหุ้นดังกล่าวข้างต้น จะเป็ นจานวนไม่มาก และไม่มผี ลกระทบต่ออานาจควบคุม
ซึ่งบุคคลที่จะมาซื้อหลักทรัพย์จ ากผูท้ าคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ จะต้องไม่มเี จตนาที่จะใช้สทิ ธิออกเสียงไปในทิ ศทาง
เดียวกันกับผูท้ าคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ เพื่อควบคุมกิจการร่วมกัน (acting in concert)
ความเห็นของทีป่ รึกษาฯ
ภายในช่วงระยะเวลา 12 เดือน นับจากวันสิน้ สุดระยะเวลารับซื้อ ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ จะไม่ได้รบั ผลกระทบจาก
การเปลีย่ นแปลงอานาจควบคุมในบริษทั ฯ เนื่องจากผูท้ าคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ ไม่มคี วามประสงค์ที่จะขายหลักทรัพย์
หรือโอนหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ที่จะรับซื้อจากการทาคาเสนอซื้อในครัง้ นี้ให้แก่บุคคลอื่นในจานวนที่ มนี ยั สาคัญ และใน
กรณีทมี่ กี ารขายหุน้ ดังกล่าวข้างต้น จะเป็ นจานวนไม่มาก และไม่มผี ลกระทบต่ออานาจควบคุม
ข้อความใหม่
ตามที่ระบุไว้ในคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ผูท้ าคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ ไม่มคี วามประสงค์ที่จะขาย
หลักทรัพ ย์ ห รือ โอนหลักทรัพ ย์ข องบริษ ัท ฯ ที่จ ะรับซื้อ จากการท าคาเสนอซื้อ ในครัง้ นี้ ใ ห้แ ก่บุคคลอื่น ในจ านวนที่ม ี
นัยสาคัญในช่วงระยะเวลา 12 เดือน นับจากวันสิน้ สุดระยะเวลารับซื้อ เว้นแต่
1. ขายหลักทรัพย์หรือโอนหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ให้แก่หนุ้ ส่วนทางธุรกิจ หรือบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกันของผูท้ า
คาเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ ตามมาตรา 258 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ หรือ
2. ขายหลักทรัพย์หรือโอนหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ เพื่อให้เป็ นไปตามกฎระเบียบและข้อบังคับที่เกีย่ วข้องของ
สานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทีม่ ผี ลบังคับใช้ในขณะนัน้
อย่างไรก็ตาม หากเกิดการขายหุ้นดังกล่าวข้างต้น จะเป็ นจานวนไม่มาก และไม่มผี ลกระทบต่ออานาจควบคุม
ซึ่งบุคคลที่จะมาซื้อหลักทรัพย์จ ากผูท้ าคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ จะต้องไม่มเี จตนาที่จะใช้สทิ ธิออกเสียงไปในทิ ศทาง
เดียวกันกับผูท้ าคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ เพื่อควบคุมกิจการร่วมกัน (acting in concert)
ในกรณีที่ผถู้ ือหุ้นที่ไม่ได้แสดงเจตนาไม่ขายหุ้นสามัญของบริษทั ฯ ได้ขายหุ้นให้ผทู้ าคาเสนอซื้อ หลักทรัพย์ฯ
ทัง้ หมด บริษทั ฯ จะมีผถู้ อื หุน้ รายย่อยเหลือจานวน 8 ราย ถือหุน้ สามัญของบริษทั ฯ รวม 198,634,839 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ
17.69 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้วของบริษทั ฯ ซึง่ จะทาให้บริษทั ฯ ขาดคุณสมบัตติ ามเกณฑ์เรือ่ งการกระจายการถือหุ้น
รายย่อย โดยบริษทั ฯ ต้องมีผถู้ อื หุน้ รายย่อยถือหุน้ รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของทุนชาระแล้ว และมีผถู้ อื หุน้ รายย่อย
ไม่น้อยกว่า 150 ราย หากบริษทั ฯ ขาดคุณสมบัตติ ามเกณฑ์ดงั กล่าวข้างต้น ผูท้ าคาเสนอซื้อ หลักทรัพย์ฯ จะดาเนินการ
ให้ผถู้ อื หุน้ ทีแ่ สดงเจตนาไม่ขายหุน้ จานวน 11 ราย ดาเนินการกระจายหุ้นให้แก่ผถู้ อื หุ้นรายย่อยอื่น เพื่อให้มคี ณ
ุ สมบัติ
เป็ นไปตามเกณฑ์ดงั กล่าว
ความเห็นของทีป่ รึกษาฯ
ภายในช่วงระยะเวลา 12 เดือน นับจากวันสิน้ สุดระยะเวลารับซื้อ ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ จะไม่ได้รบั ผลกระทบจาก
การเปลีย่ นแปลงอานาจควบคุมในบริษทั ฯ เนื่องจากผูท้ าคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ ไม่มคี วามประสงค์ที่จะขายหลักทรัพย์
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หรือโอนหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ที่จะรับซื้อจากการทาคาเสนอซื้อในครัง้ นี้ให้แก่บุคคลอื่นในจานวนทีม่ นี ยั สาคัญ และใน
กรณีทมี่ กี ารขายหุน้ ดังกล่าวข้างต้น จะเป็ นจานวนไม่มาก และไม่มผี ลกระทบต่ออานาจควบคุม
นอกจากนี้ ที่ปรึกษาฯ เห็นว่าในกรณีที่ผถู้ ือหุน้ ที่ไม่ได้แสดงเจตนาไม่ขายหุ้นสามัญของบริษทั ฯ ได้ขายหุ้นให้
ผูท้ าคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ ทัง้ หมด มีความเป็ นไปได้ทผี่ ทู้ าคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ จะสามารถดาเนินการให้ผถู้ ือหุ้นที่
แสดงเจตนาไม่ขายหุ้น ดาเนินการกระจายหุ้นให้แก่ผถู้ ือหุ้นรายย่อยอื่น เพื่อให้มคี ุณสมบัติเป็ นไปตามเกณฑ์ดงั กล่ าว
เนื่องจากนางไกวซัน ปั ญจทรัพย์ เป็ นบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั ผูท้ าคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ โดยมีฐานะเป็ นภรรยาของ
ผูท้ าคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ อย่างไรก็ตาม การตอบรับคาเสนอซื้ออาจเป็ นทางเลือกให้กบั ผูถ้ ือหุ้นรายย่อยในการลด
ความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้
18.

แก้ไ ขข้อ ความในส่ว นที่ 5 หน้ า 12 ข้อ 5.2.5 การพิจ ารณารับหลักทรัพ ย์ ใ หม่ต่ อ ตลาดหลักทรัพ ย์ ฯ (กรณี
เข้าเกณฑ์ Back door) และบริษทั ฯ เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
ข้อความเดิ ม
ตามทีร่ ะบุไว้ในคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) บริษทั ฯ เข้าทารายการรับโอนกิจการทัง้ หมดของ AFH ซึง่
เป็ นรายการได้ม าซึ่งสินทรัพ ย์ และเข้าข่ายเป็ นรายการประเภท 4 ตามประกาศได้ม าหรือจ าหน่ ายไปฯ โดยมีข นาด
รายการสูงสุดร้อยละ 4,676.32 ตามเกณฑ์สนิ ทรัพย์ทมี่ ตี วั ตนสุทธิ ซึง่ บริษทั ฯ มีหน้าทีต่ อ้ งขออนุมตั กิ ารเข้าทารายการต่อ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยยื่นคาขอให้พิจารณารับหลักทรัพย์ใหม่ต่อตลาดหลักทรัพย์ ฯ ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เรือ่ ง การรับหุน้ สามัญหรือหุน้ บุรมิ สิทธิเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558
และบริษทั ฯ อยู่ระหว่างการดาเนินการแก้ไขคุณสมบัตติ ามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือ่ ง การ
เพิกถอนหลักทรัพย์จ ดทะเบียน พ.ศ. 2542 ซึ่งตลาดหลักทรัพ ย์ฯ ให้เวลาจนถึง วันที่ 31 มีนาคม 2562 โดยบริษ ัท ฯ
สามารถขอขยายระยะเวลาสาหรับช่วงดาเนินการให้มคี ุณสมบัตเิ พื่อกลับมาซื้อขายได้ 1 ครัง้ เป็ นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี
หรือภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 โดยบริษทั ฯ จะต้องมีคณ
ุ สมบัตหิ ลัก ดังนี้
1. มีส่วนของผูถ้ ือหุ้นไม่ต่ ากว่า 50 ล้านบาท สาหรับการจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ ม เอไอ
หรือไม่ต่ากว่า 300 ล้านบาท สาหรับการจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ
2. มีกาไรสุทธิจากธุรกิจหลักเป็ นระยะเวลา 1 ปี หรือติดต่อกัน 4 ไตรมาส ไม่ต่ากว่า 10.00 ล้านบาท สาหรับ
การจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ หรือไม่ต่ากว่า 30.00 ล้านบาท สาหรับการจดทะเบียน
ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ
3. ผูถ้ อื หุน้ รายย่อยถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของทุนชาระแล้ว และมีผถู้ อื หุน้ รายย่อยไม่น้ อยกว่า
150 ราย
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 บริษทั ฯ มีส่วนของผูถ้ ือหุ้น 4.35 ล้านบาท และมีผลขาดทุนสาหรับงวดเก้าเดือ น
จานวน 23.35 ล้านบาท ซึ่งไม่เป็ นไปตามคุณสมบัติต ามเกณฑ์ร บั หลักทรัพย์ ใหม่ อย่างไรก็ตาม ภายหลังการรับโอน
กิจการจาก AFH บริษทั ฯ จะมีส่วนของผูถ้ ือหุ้นมากกว่า 300 ล้านบาท โดยพิจารณาจากส่วนของผูถ้ ือหุ้นของ AFH ณ
วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ภายหลังปรับปรุงทุนชาระแล้วจานวน 319.00 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับ 501.22 ล้านบาท และ
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์สาหรับการกลับเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่คาดว่าบริษทั ฯ ยังคงมีผลการดาเนิ น งาน
ขาดทุนสาหรับงวดปี ส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ส าหรับการกลับเข้าซื้อขายในตลาด
หลักทรัพย์ฯ อย่างไรก็ตาม ในงวดปี 2562 โครงการวนา เรสซิเดนซ์ จะเริม่ รับรูร้ ายได้ และโครงการบ้านรชยา บ้านช้าง 2
จะรับรูร้ ายได้มากขึน้
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ความเห็นของทีป่ รึกษาฯ
จากการพิจารณาแนวทางดาเนินการต่อบริษทั จดทะเบียนทีม่ กี ารดาเนินงานหรือฐานะการเงินที่เข้าข่ายอาจถู ก
เพิกถอนของตลาดหลักทรัพย์ ฯ ซึ่ง กาหนดว่า “ในกรณี ที่บริษ ัท จดทะเบีย นมีการปรับปรุง ฐานะการเงิน และผลการ
ดาเนินงานโดยมีการเข้ามาร่วมทุนของผูร้ ่วมทุนรายใหม่ หรือการนาธุรกิจใหม่หรือสินทรัพย์ใหม่เข้ามาเสริมในธุรกิจเดิม
ของบริษทั จดทะเบียน ทีม่ ลี กั ษณะทีอ่ าจพิจารณาได้วา่ ผูร้ ว่ มทุนใหม่หรือเจ้าของธุรกิจหรือสินทรัพย์ใหม่มกี ารจดทะเบีย น
กับตลาดหลักทรัพย์ทางอ้อมตามข้อกาหนดตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริษทั จด
ทะเบียนในการได้ม าหรือจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์ และบริษทั จดทะเบียนยื่นคาขอกลับมาซื้อขายต่อตลาดหลักทรัพ ย์
ภายใน 1 ปี นับแต่ ว นั ที่ม ีการร่ว มทุ น หรือ นาธุ ร กิจ ใหม่หรือ สิน ทรัพ ย์ใ หม่เ ข้ามานัน้ ตลาดหลักทรัพ ย์ ฯ จะพิจ ารณา
คุณสมบัติของบริษทั จดทะเบีย นตามหลักเกณฑ์การกลับมาซื้อขายกรณีท ั ่วไป โดยจะกาหนดเงื่อนไข Silent Period
เพิม่ เติมจากกรณีปกติ อีก 1 ปี เป็ น 2 ปี ”
จากหลักเกณฑ์ดงั กล่าวพบว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ จะพิจารณาคุณสมบัติของบริษทั จดทะเบียนตามหลักเกณฑ์
การกลับมาซื้อขายกรณีท ั ่วไป ทัง้ นี้ แผนการดาเนินงานและหลักเกณฑ์ตามแนวทางดาเนินการต่อบริษทั จดทะเบียนที่ม ี
การดาเนินงานหรือฐานะการเงินที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนของตลาดหลักทรัพย์ฯ สาหรับการกลับมาซื้อขายกรณีท ั ่วไป มี
รายละเอียดดังนี้
แผนการทาให้บริษทั ฯ มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การรับหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ มีกาหนดการที่สาคัญ
ดังนี้
รายการ
รับรูร้ ายได้จากสินทรัพย์ใหม่ ที่จะสร้างกาไรสุทธิปีละไม่ต่ากว่า 30 ล้าน
บาท ซึง่ เป็ นไปตามเกณฑ์พน้ เหตุแห่งการเพิกถอน
วัน สิ้น สุด ช่ว งด าเนิ น การให้ม ีคุ ณ สมบัติเ พื่อ กลับ มาซื้ อ ขาย (resume
stage)
ยื่นคาขอพ้นเหตุเพิกถอนหลักทรัพย์ โดยบริษทั ฯ มีคณ
ุ สมบัตติ ามเกณฑ์
รับหุน้ สามัญของบริษทั เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
วันสิน้ สุดการขยายระยะเวลาช่วงดาเนินการให้มคี ณ
ุ สมบัตเิ พื่อกลับมาซื้อ
ขาย (resume stage)

ช่วงเวลา
ตัง้ แต่ไตรมาสที่ 1 ปี 2562 เป็ นต้นไป
วันที่ 31 มีนาคม 2562
ไตรมาสที่ 1 ปี 2563
วันที่ 31 มีนาคม 25631

หมายเหตุ : 1 ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลัก ทรัพย์ฯ บริษัทฯ สามารถขอยื่น ขยายระยะเวลาช่วงด าเนิ น การให้มีคุณ สมบัต ิเพื่อ กลับมาซื้อ ขาย
(resume stage) ได้ 1 ปี โดยบริษัทฯ ได้ย่นื ขอขยายระยะเวลาต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว และอยู่ระหว่างการพิจารณาของตลาด
หลักทรัพย์ฯ

จากการพิจารณาหลักเกณฑ์ตามแนวทางดาเนินการต่อบริษทั จดทะเบียนที่มกี ารดาเนินงานหรือฐานะการเงินที่
เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทีป่ รึกษาฯ มีความเห็นเกีย่ วกับคุณสมบัตขิ องบริษทั ฯ ในแต่ละหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
1. มีสว่ นของผูถ้ อื หุน้ (ภายหลังปรับปรุงความเห็นของผูส้ อบบัญชี) ดังนี้
 ไม่ต่ากว่า 50 ล้านบาท กรณีจะซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ
 ไม่ต่ากว่า 300 ล้านบาท กรณีจะซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ความเห็น: ทีป่ รึกษาฯ เห็นว่าบริษทั ฯ สามารถปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวได้ เนื่องจากบริษทั ฯ มีสว่ น
ของผู้ถือ หุ้น 491.37 ล้านบาท ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2561 โดยอ้างอิง จากงบการเงินรวมของบริษทั ฯ
สาหรับงวดปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
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2. มีกาไรสุทธิจากการดาเนินงานตามปกติทเี่ กิดจากธุรกิจหลักซึง่ จะดาเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่องในอนาคต
ภายใต้การจัดการของผูบ้ ริหารส่วนใหญ่กลุ่มเดียวกันมาอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี ก่อนยื่นคาขอ โดย
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะพิจารณาจากงบการเงินประจาปี หรืองบการเงิน 4 ไตรมาสทีผ่ า่ นการตรวจสอบจาก
ผูส้ อบบัญชี ดังนี้
 มีกาไรสุทธิไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท และมีกาไรสุทธิในงวดสะสมก่อนยื่นคาขอ กรณีจะซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ
 มีกาไรสุทธิไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาท และมีกาไรสุทธิในงวดสะสมก่อนยื่นคาขอ กรณีจะซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
ความเห็น: จากประมาณการทางการเงินของทีป่ รึกษาฯ พบว่าบริษทั ฯ จะมีรายได้ ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
และกาไรสุทธิ จากการโอนขายบ้านหรือห้องชุดของแต่ละโครงการในปี 2562 และปี 2563 ดังนี้
หน่ วย : บาท
2562
2563
รายได้
โครงการไวโอ แคราย
61.30
โครงการไวโอ แคราย 2
62.88
41.05
โครงการวนา เรสซิเดนซ์
999.19
653.77
โครงการบ้านรชยา บ้านช้าง 2
102.18
167.54
รวม
1,225.55
862.37
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
โครงการไวโอ แคราย
โครงการไวโอ แคราย 2
โครงการวนา เรสซิเดนซ์
โครงการบ้านรชยา บ้านช้าง 2
ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง1
ภาษีเงินได้
รวม
กาไรสุทธิ

(47.48)
(47.94)
(810.93)
(80.30)
(21.57)
(30.61)
(1,038.83)

(28.09)
(590.75)
(119.33)
(21.57)
(20.52)
(780.28)

186.72

82.10

หมายเหตุ : 1 ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับโครงการ เช่น ค่าใช้จ่ายพนักงานธุรการ และค่าสอบบัญชี เป็ นต้น โดยที่ปรึกษาฯ
อ้างอิงจากค่าใช้จ่ายดังกล่าวที่เกิดขึ้นจริงในงวดปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

จากตารางข้างต้น จะเห็นว่าบริษทั ฯ อาจปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวได้ โดยตามประมาณการของที่
ปรึกษาฯ คาดว่าบริษทั ฯ จะมีกาไรสุทธิในงวดปี 2562 และงวดปี 2563 เท่ากับ 186.72 ล้านบาท และ
82.10 ล้านบาท ตามลาดับ โดยผลการดาเนินงานดังกล่าวเกิดการบริหารจัดการภายใต้ผบู้ ริหารกลุ่ม ใหม่
ไม่น้อยกว่า 1 ปี อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ มีปัจจัยความเสีย่ งทีส่ าคัญ คือ การโอนบ้านหรือห้องชุดไม่เป็ นไป
ตามแผนทีว่ างไว้ และการควบคุมค่าใช้จ่าย ซึง่ ปั จจัยดังกล่าวอาจส่งผลให้บริษทั ฯ ไม่สามารถมีกาไรสุทธิ
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวได้
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3. ปรับโครงสร้างหนี้ ไ ด้ม ากกว่าร้อ ยละ 75 ของมูล หนี้ ท งั ้ หมดของบริษ ัท จดทะเบีย น โดยในช่ว งเวลาที่
พิจารณาผลการดาเนินงาน บริษทั จดทะเบียนสามารถจ่ายชาระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้สถาบันการเงิน ได้ต าม
กาหนดเวลา และแผนปรับโครงสร้างหนี้คานึงถึงสิทธิประโยชน์ ของผูถ้ ือหุ้นรายย่อย กล่าวคือ ไม่ทาให้
สัดส่วนของผูถ้ อื หุน้ เดิมน้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนชาระแล้วภายหลังดาเนินการ
ความเห็น: บริษทั ฯ ไม่เข้าข่ายต้องปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว เนื่องจากบริษทั ฯ ไม่ได้ปรับโครงสร้าง
หนี้
4. ตลาดหลักทรัพย์ฯ เห็นว่าบริษทั จดทะเบียนมีฐานะการเงินและผลการดาเนินงานที่ม ั ่นคงตามสภาพธุ ร กิจ
ของบริษ ัท จดทะเบีย นไปอย่ างต่ อ เนื่ อ ง โดยพิจ ารณากระแสเงิน สดและผลขาดทุ น สะสมของกิจ การ
ประกอบด้วย
ความเห็น: ที่ปรึกษาฯ เห็นว่าบริษทั ฯ อาจปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวได้ ซึ่งหากพิจารณาจากฐานะ
การเงินพบว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษทั ฯ มีส่วนของผูถ้ ือหุน้ 491.37 ล้านบาท และมีอตั ราส่วน
หนี้สนิ ที่มภี าระดอกเบี้ยต่อส่วนของผูถ้ ือหุ้น 2.11 เท่า ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษทั ฯ มีฐานะทางการเงิน ที่
มั ่นคง ในขณะทีผ่ ลการดาเนินงานก็มแี นวโน้มทีเ่ ติบโตขึน้ อย่างมีนัยสาคัญ (ตามรายละเอียดในข้อ 2)
ทัง้ นี้ หากพิจารณาจากกระแสเงินสดพบว่าบริษทั ฯ จะมีกระแสเงินสดเพิ่มขึน้ อย่างมีนยั สาคัญ โดยอ้างอิง
จากประมาณการของที่ปรึกษาฯ ซึง่ พบว่าบริษทั ฯ จะมีกระแสเงินสดจากการจาหน่ ายบ้านหรือห้องชุดของ
แต่ละโครงการในปี 2562 และปี 2563 ดังนี้
หน่ วย : บาท
2562
2563
กระแสเงิ นสดรับ
โครงการไวโอ แคราย
61.22
โครงการไวโอ แคราย 2
62.87
41.03
โครงการวนา เรสซิเดนซ์
999.89
598.20
โครงการบ้านรชยา บ้านช้าง 2
109.71
161.50
รวม
1,233.68
800.74
กระแสเงิ นสดจ่าย
โครงการไวโอ แคราย
โครงการไวโอ แคราย 2
โครงการวนา เรสซิเดนซ์
โครงการบ้านรชยา บ้านช้าง 2
รวม

(44.82)
(4.09)
(1,123.40)
(165.75)
(1,338.07)

(2.85)
(35.61)
(145.62)
(184.08)

กระแสเงิ นสดสุทธิ

(104.38)

616.66

หมายเหตุ : กระแสเงินสดของโครงการเท่านัน้

5. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การดารงสถานะเป็ นบริษทั จดทะเบียนก่อนยื่นคาขอ โดยต้องมีการ
กระจายการถือหุน้ รายย่อยไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 และมีผถู้ อื หุน้ รายย่อยไม่น้อยกว่า 150 ราย
ความเห็น: ทีป่ รึกษาฯ เห็นว่าบริษทั ฯ สามารถปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวได้ โดยพิจารณาจากข้อ มูล
ในคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ซึง่ ปั จจุบนั บริษทั ฯ มีผถู้ อื หุน้ รายย่อยถือหุน้ รวมกัน ร้อยละ 20.84
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และมีผถู้ อื หุน้ รายย่อยจานวน ประมาณ 900 ราย โดยการคานวณสัดส่วนการถือหุ้นของผูถ้ อื หุ้นรายย่อย
ไม่รวมสัดส่วนการถือหุน้ ของ
1. นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ และบุคคลตามมาตรา 258 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ร้อยละ 46.03
2. นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ ร้อยละ 28.95
3. นายยงเกียรติ ศิรวิ จั นางกูร ร้อยละ 4.18
รวมสัดส่วนการถือหุน้ ทัง้ สิน้ ร้อยละ 79.16
6. สาหรับบริษทั จดทะเบียนทีฟ่ ้ื นฟู กจิ การตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย บริษทั จดทะเบียนต้องออกจากการ
ฟื้ นฟูกจิ การทีผ่ า่ นความเห็นชอบจากศาล
ความเห็น: บริษทั ฯ ไม่เข้าข่ายต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว เนื่องจากบริษทั ฯ ไม่ได้ฟ้ื นฟู กจิ การ
ตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย
จากการพิจารณาถึงแผนโดยรวม ที่ปรึกษาฯ เห็นว่ามีความเป็ น ไปได้ที่บริษทั ฯ จะสามารถมีคุณสมบัติต าม
หลักเกณฑ์การรับหุ้นสามัญเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีปัจจัยความเสีย่ งทีส่ าคัญ คือ การโอน
บ้านหรือห้องชุดไม่เป็ นไปตามแผนทีว่ างไว้ และการควบคุมค่าใช้จ่าย ซึง่ ปั จจัยดังกล่าวอาจส่งผลให้บริษทั ฯ ไม่สามารถมี
กาไรสุทธิเป็ นไปตามหลักเกณฑ์การรับหุน้ สามัญเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันที่ 31 มีนาคม
2563 (ในกรณีทมี่ กี ารยื่นขอขยายระยะเวลาช่วงดาเนินการให้มคี ณ
ุ สมบัตเิ พื่อกลับมาซื้อขาย (resume stage)) ซึง่ ในกรณี
ดังกล่าว ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก็จะดาเนินการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ นอกจากนี้ จากการพิจารณาข่าวของบริษทั ฯ บนเว๊ปไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ พบว่าบริษทั ฯ
ไม่สามารถส่งงบการเงินได้ทนั ตามกาหนดการ ซึง่ บริษทั ฯ ได้นาส่งในวันที่ 6 มีนาคม 2562 ในขณะทีก่ าหนดการคือวันที่
28 กุมภาพันธ์ 2562 โดยตลอดระยะเวลาที่บริษทั ฯ ยังไม่ได้สง่ งบการเงิน หุน้ สามัญของบริษทั ฯ จะถูกตลาดหลักทรัพ ย์
พักการซื้อขายโดยขึน้ เครื่องหมาย SP (Suspend) และในกรณีที่บริษทั ฯ ไม่สามารถส่งงบการเงินได้ภายใน 6 เดือนนับ
จากวันครบกาหนดก็จะทาให้บริษทั ฯ เข้าข่ายทีอ่ าจถูกเพิกถอนจากการเป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอ
ไอ และมีหน้าทีท่ จี่ ะต้องดาเนินการเพื่อแก้ไขเหตุแห่งการเพิกถอนและการดาเนินการให้มคี ุณสมบัตเิ พื่อกลับมาซื้อขายอีก
ครังหนึ
้ ่ง
ข้อความใหม่
ตามทีร่ ะบุไว้ในคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) บริษทั ฯ เข้าทารายการรับโอนกิจการทัง้ หมดของ AFH ซึง่
เป็ นรายการได้ม าซึ่งสินทรัพ ย์ และเข้าข่ายเป็ นรายการประเภท 4 ตามประกาศได้ม าหรือจ าหน่ ายไปฯ โดยมีข นาด
รายการสูงสุดร้อยละ 4,676.32 ตามเกณฑ์สนิ ทรัพย์ทมี่ ตี วั ตนสุทธิ ซึง่ บริษทั ฯ มีหน้าทีต่ อ้ งขออนุมตั กิ ารเข้าทารายการต่อ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยยื่นคาขอให้พิจารณารับหลักทรัพย์ใหม่ต่อตลาดหลักทรัพย์ ฯ ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เรือ่ ง การรับหุน้ สามัญหรือหุน้ บุรมิ สิทธิเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558
และบริษทั ฯ อยู่ระหว่างการดาเนินการแก้ไขให้มคี ุณสมบัตติ ามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือ่ ง
การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2542 เพื่อกลับมาซื้อขายกรณีท ั ่วไป ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เวลาจนถึงวันที่
31 มีนาคม 2562 โดยบริษทั ฯ สามารถขอขยายระยะเวลาสาหรับช่วงดาเนินการให้มคี ุณสมบัตเิ พื่อกลับมาซื้อขายได้ 1
ครัง้ เป็ นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี หรือภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563
โดยบริษทั ฯ จะต้องมีคณ
ุ สมบัตหิ ลัก ดังนี้ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกณฑ์การรับหุ้น
สามัญหรือหุน้ บุรมิ สิทธิเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน หรือเกณฑ์การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ.2542 เพื่อกลับมา
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ซื้อขายกรณีท ั ่วไป ซึง่ เกณฑ์การรับหุน้ สามัญหรือหุ้นบุรมิ สิทธิเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน เป็ นเกณฑ์ทมี่ เี งื่อนไขทีส่ ูง กว่า
และมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
เกณฑ์การรับหุน้ สามัญหรือหุน้ บุรมิ สิทธิเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
คุณสมบัติ
เรื่อง
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ
คุณสมบัตทิ สี่ าคัญ
1. ทุนชาระแล้ว
ไม่น้อยกว่า 300 ล้านบาท
ไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท
2. ผลการดาเนินงาน
มีกาไรสุทธิในระยะเวลา 2 ปี หรือ 3 ปี ล่าสุด มีกาไรสุทธิใ นปี ล่ าสุดก่อนยื่น คาขอไม่ น้ อ ย
(เกณฑ์กาไรสุทธิ)
ก่อ นยื่น คาขอรวมกัน ไม่น้ อ ยกว่า 50 ล้าน กว่ า 10 ล้ า นบาท และมีก าไรสุ ท ธิ ใ นงวด
บาท โดยในปี ล่าสุดก่อนยื่นคาขอมีกาไรสุทธิ สะสมก่อนยื่นคาขอ
ไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาท และมีกาไรสุทธิใน
งวดสะสมก่อนยื่นคาขอ
3. การกระจายการถือ หุ้น กรณีทุนชาระอยู่ระหว่าง 300 ล้านบาท ถึง กรณี ทุ น ช าระอยู่ ร ะหว่าง 50 ล้านบาท ถึง
รายย่อย*
3,000 ล้ า นบาท ผู้ ถื อ หุ้ น รายย่ อ ยถื อ หุ้ น 3,000 ล้ า นบาท ผู้ ถื อ หุ้ น รายย่ อ ยถื อ หุ้ น
รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของทุนชาระ รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของทุนชาระ
แล้ ว และมี ผู้ ถื อ หุ้ น รายย่ อ ยไม่ น้ อ ยกว่ า แล้ว และมีผถู้ ือหุ้นรายย่อยไม่น้อยกว่า 300
1,000 ราย
ราย
คุณสมบัตอิ ่นื ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
4. การบริหารงาน
4.1 มีกรรมการ ผูบ้ ริหาร และผูม้ อี านาจควบคุม ทีม่ คี ณ
ุ สมบัตดิ งั ต่อไปนี้
1) ไม่ เ ป็ นบุ ค คลที่ ม ีล ัก ษณะต้อ งห้ า มตามหรือ ลัก ษณะที่ แ สดงถึ ง การขาดความ
เหมาะสมที่ จ ะได้ร ับ ความไว้ว างใจให้ บ ริห ารกิจ การ ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
หลักทรัพ ย์ แ ละตลาดหลักทรัพ ย์ หรือ ตามหลักเกณฑ์ที่ ค ณะกรรมการก ากั บ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด
2) ไม่เป็ นบุคคลที่ฝ่าฝื นข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่อาจมีผลกระทบร้ายแรง
ต่อสิทธิประโยชน์ หรือการตัดสินใจของผูถ้ ือหุ้นและผูล้ งทุนหรือการเปลีย่ นแปลง
ในราคาของหลักทรัพย์
4.2 มีการกาหนดขอบเขตอานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริษทั อย่างชัดเจน และเป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ทกี่ าหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
4.3 มีผู้ร บั ผิดชอบสูง สุดสายงานบัญ ชีแ ละการเงิน และผู้ควบคุ ม ดูแ ลการท าบัญ ชี ที่ม ี
คุณสมบัตติ ามหลักเกณฑ์ทกี่ าหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
7. การกากับดูแลกิจการ 5.1 มีระบบการกากับดูแลกิจ การที่ดี มีกรรมการอิส ระซึ่ง มีองค์ประกอบและคุณ สมบัติ
และการควบคุมภายใน
ตามทีก่ าหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน และมีคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งมีองค์ประกอบ คุณสมบัติ และขอบเขตการดาเนิ นงานตามที่ตลาดหลักทรัพ ย์ ฯ
กาหนด รวมถึงการ
5.2 จัดให้ม ีร ะบบการควบคุม ภายในที่เ พีย งพอและมีประสิท ธิ ภ าพตามหลักเกณฑ์ ที่
กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
8. ความขัดแย้งทาง
ไม่มคี วามขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการ
ผลประโยชน์
กากับตลาดทุน
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บริษทั ฯ ได้รบั การยกเว้น คุณสมบัตใิ นเรื่องการกระจายการถือหุน้ ตามประกาศได้มาหรือจาหน่ ายไปฯ ข้อ 23 (1) โดยบริษทั ฯ ต้องมี
คุณสมบัต ิต ามหลักเกณฑ์การดารงสถานะเป็ นบริษัทจดทะเบียน คือ มีผู้ถ ือหุ้นรายย่อยถือหุน้ รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของทุน
ชาระแล้ว และมีผถู้ อื หุน้ รายย่อยไม่น้อยกว่า 150 ราย

1. มีส่วนของผูถ้ ือหุ้นไม่ต่ ากว่า 50 ล้านบาท สาหรับการจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ ม เอไอ
หรือไม่ต่ากว่า 300 ล้านบาท สาหรับการจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ
2. มีกาไรสุทธิจากธุรกิจหลักเป็ นระยะเวลา 1 ปี หรือติดต่อกัน 4 ไตรมาส ไม่ต่ากว่า 10.00 ล้านบาท สาหรับ
การจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ หรือไม่ต่ากว่า 30.00 ล้านบาท สาหรับการจดทะเบียน
ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ
3. ผูถ้ อื หุน้ รายย่อยถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของทุนชาระแล้ว และมีผถู้ อื หุน้ รายย่อยไม่น้ อยกว่า
150 ราย
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 บริษทั ฯ มีส่วนของผูถ้ ือหุ้น 4.35 ล้านบาท และมีผลขาดทุนสาหรับงวดเก้าเดือ น
จานวน 23.35 ล้านบาท ซึ่งไม่เป็ นไปตามคุณสมบัติต ามเกณฑ์ร บั หลักทรัพย์ ใหม่ อย่างไรก็ตาม ภายหลังการรับโอน
กิจการจาก AFH บริษทั ฯ จะมีส่วนของผูถ้ ือหุ้นมากกว่า 300 ล้านบาท โดยพิจารณาจากส่วนของผู้ถือหุ้นของ AFH ณ
วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ภายหลังปรับปรุงทุนชาระแล้วจานวน 319.00 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับ 501.22 ล้านบาท และ
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์สาหรับการกลับเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่คาดว่าบริษทั ฯ ยังคงมีผลการดาเนิ น งาน
ขาดทุนสาหรับงวดปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ทัง้ นี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษทั ฯ มีสว่ นของผูถ้ อื หุน้ 491.37 ล้านบาท ซึง่ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์การรับ
หุ้น สามัญ หรือ หุ้นบุร ิม สิท ธิเป็ น หลักทรัพย์ จดทะเบีย น แต่ บริษ ัท ฯ ยัง คงมีผ ลการดาเนิ นงานขาดทุ นปี 2561 จ านวน
289.71 ล้านบาท ซึ่งไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์สาหรับการกลับเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างไรก็ตาม ในงวดปี
2562 โครงการวนา เรสซิเดนซ์ จะเริม่ รับรูร้ ายได้ และโครงการบ้านรชยา บ้านช้าง 2 จะรับรูร้ ายได้มากขึน้ โดยผูท้ าคา
เสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ คาดว่าปี 2562 บริษทั ฯ จะมีผลการดาเนินงานเป็ นกาไรสุทธิและเป็ นไปตามเกณฑ์
นอกจากนี้ จากงบการเงินประจาปี 2558 ของบริษทั ฯ ทีผ่ า่ นการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี ปรากฏส่วนของผูถ้ ือ
หุ้นมีค่าต่ ากว่าศูนย์ และบริษทั ฯ มีสนิ ทรัพย์ทงั ้ หมดหรือเกือบทัง้ หมด ในรูปแบบเงินสดหรือหลักทรัพย์ระยะสัน้ (Cash
Company) ทางตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ประกาศให้หุ้นสามัญของบริษทั ฯ เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียนตามข้อ 9 (6) (ง) และข้อ 9 (13) ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือ่ ง การเพิกถอนหลักทรัพย์
จดทะเบียน พ.ศ. 2542 อย่างไรก็ตามบริษทั ฯ ได้ดาเนินการแก้ไขเหตุแห่งการเพิกถอนดังกล่าวข้างต้นเรียบร้อยแล้ว ตาม
หนังสือที่ บจ. 413/2561 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
ความเห็นของทีป่ รึกษาฯ
จากการพิจารณาแนวทางดาเนินการต่อบริษทั จดทะเบียนทีม่ กี ารดาเนินงานหรือฐานะการเงินที่เข้าข่ายอาจถู ก
เพิกถอนของตลาดหลักทรัพย์ ฯ ซึ่ง กาหนดว่า “ในกรณี ที่บริษ ัท จดทะเบีย นมีการปรับปรุง ฐานะการเงิน และผลการ
ดาเนินงานโดยมีการเข้ามาร่วมทุนของผูร้ ่วมทุนรายใหม่ หรือการนาธุรกิจใหม่หรือสินทรัพย์ใหม่เข้ามาเสริมในธุรกิจเดิม
ของบริษทั จดทะเบียน ทีม่ ลี กั ษณะทีอ่ าจพิจารณาได้วา่ ผูร้ ว่ มทุนใหม่หรือเจ้าของธุรกิจหรือสินทรัพย์ใหม่มกี ารจดทะเบีย น
กับตลาดหลักทรัพย์ทางอ้อมตามข้อกาหนดตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริษทั จด
ทะเบียนในการได้ม าหรือจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์ และบริษทั จดทะเบียนยื่นคาขอกลับมาซื้อขายต่อตลาดหลักทรัพ ย์
ภายใน 1 ปี นับแต่ ว นั ที่ม ีการร่ว มทุ น หรือ นาธุ ร กิจ ใหม่หรือ สิน ทรัพ ย์ใ หม่เ ข้ามานัน้ ตลาดหลักทรัพ ย์ ฯ จะพิจ ารณา
คุณสมบัติของบริษทั จดทะเบีย นตามหลักเกณฑ์การกลับมาซื้อขายกรณีท ั ่วไป โดยจะกาหนดเงื่อนไข Silent Period
เพิม่ เติมจากกรณีปกติ อีก 1 ปี เป็ น 2 ปี ”
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บริษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

จากหลักเกณฑ์ดงั กล่าวพบว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ จะพิจารณาคุณสมบัติของบริษทั จดทะเบียนตามหลักเกณฑ์
การกลับมาซื้อขายกรณีท ั ่วไป ทัง้ นี้ แผนการดาเนินงานและหลักเกณฑ์ตามแนวทางดาเนินการต่อบริษทั จดทะเบียนที่ม ี
การดาเนินงานหรือฐานะการเงินที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนของตลาดหลักทรัพย์ฯ สาหรับการกลับมาซื้อขายกรณีท ั ่วไป มี
รายละเอียดดังนี้จากการพิจารณาแผนการทาให้บริษทั ฯ มีคณ
ุ สมบัตติ ามเกณฑ์การรับหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพ ย์ฯ
มีกาหนดการทีส่ าคัญดังนี้
รายการ
ช่วงเวลา
รับรูร้ ายได้จากสินทรัพย์ใหม่ ที่จะสร้างกาไรสุทธิปีละไม่ต่ากว่า 30 ล้าน ตัง้ แต่ไตรมาสที่ 1 ปี 2562 เป็ นต้นไป
บาท ซึง่ เป็ นไปตามเกณฑ์พน้ เหตุแห่งการเพิกถอน
วัน สิ้น สุด ช่ว งด าเนิ น การให้ม ีคุ ณ สมบัติเ พื่อ กลับ มาซื้ อ ขาย (resume
วันที่ 31 มีนาคม 2562
stage)
ยื่นคาขอพ้นเหตุเพิกถอนหลักทรัพย์ โดยบริษทั ฯ มีคณ
ุ สมบัตติ ามเกณฑ์
ไตรมาสที่ 1 ปี 2563
รับหุน้ สามัญของบริษทั เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
วันสิน้ สุดการขยายระยะเวลาช่วงดาเนินการให้มคี ณ
ุ สมบัตเิ พื่อกลับมาซื้อ
วันที่ 31 มีนาคม 25631
ขาย (resume stage)
หมายเหตุ : 1 ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลัก ทรัพย์ฯ บริษัทฯ สามารถขอยื่น ขยายระยะเวลาช่วงด าเนิ น การให้มีคุณ สมบัต ิเพื่อ กลับมาซื้อ ขาย
(resume stage) ได้ 1 ปี โดยบริษัทฯ ได้ย่นื ขอขยายระยะเวลาต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว และอยู่ระหว่างการพิจารณาของตลาด
หลักทรัพย์ฯ

และจากการพิจารณาหลักเกณฑ์ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือ่ ง การรับ หุน้ สามัญหรือหุ้น
บุรมิ สิทธิเป็ นหลักทรัพย์จ ดทะเบีย น พ.ศ. 2558 ฉบับลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (รวมทัง้ ที่มกี ารแก้ไขเพิ่ม เติม) ที่
ปรึกษาฯ มีความเห็นเกีย่ วกับคุณสมบัตขิ องบริษทั ฯ ในแต่ละหลักเกณฑ์ทสี่ าคัญดังต่อไปนี้
1. ทุนชาระแล้ว
ความเห็น: ทีป่ รึกษาฯ เห็นว่าบริษทั ฯ สามารถปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวได้ เนื่องจากบริษทั ฯ มีทุน
ชาระแล้ว 1,123.00 ล้านบาท และส่วนของผูถ้ ือหุ้น 491.37 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดย
อ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษทั ฯ สาหรับงวดปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
2. ผลการดาเนินงาน
ความเห็น: จากประมาณการทางการเงินของที่ปรึกษาฯ พบว่าบริษทั ฯ จะมีรายได้ ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
และกาไรสุทธิ จากการโอนขายบ้านหรือห้องชุดของแต่ละโครงการในปี 2562 และปี 2563 ดังนี้
หน่ วย : บาท
2562
2563
รายได้
โครงการไวโอ แคราย
61.30
โครงการไวโอ แคราย 2
62.88
41.05
โครงการวนา เรสซิเดนซ์
999.19
653.77
โครงการบ้านรชยา บ้านช้าง 2
102.18
167.54
รวม
1,225.55
862.37
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
โครงการไวโอ แคราย

(47.48)
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หน่ วย : บาท
โครงการไวโอ แคราย 2
โครงการวนา เรสซิเดนซ์
โครงการบ้านรชยา บ้านช้าง 2
ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง1
ภาษีเงินได้
รวม
กาไรสุทธิ

บริษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

2562
(47.94)
(810.93)
(80.30)
(21.57)
(30.61)
(1,038.83)

2563
(28.09)
(590.75)
(119.33)
(21.57)
(20.52)
(780.28)

186.72

82.10

หมายเหตุ : 1 ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับโครงการ เช่น ค่าใช้จ่ายพนักงานธุรการ และค่าสอบบัญชี เป็ นต้น โดยที่ปรึกษาฯ
อ้างอิงจากค่าใช้จ่ายดังกล่าวที่เกิดขึ้นจริงในงวดปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

จากตารางข้างต้น จะเห็นว่าบริษทั ฯ อาจปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวได้ โดยตามประมาณการของที่
ปรึกษาฯ คาดว่าบริษทั ฯ จะมีกาไรสุทธิในงวดปี 2562 และงวดปี 2563 เท่ากับ 186.72 ล้านบาท และ
82.10 ล้านบาท ตามลาดับ อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ มีปัจจัยความเสีย่ งทีส่ าคัญ คือ การโอนบ้านหรือห้องชุด
ไม่เป็ นไปตามแผนทีว่ างไว้ และการควบคุมค่าใช้จ่าย ซึง่ ปั จจัยดังกล่าวอาจส่งผลให้บริษทั ฯ ไม่สามารถมี
กาไรสุทธิเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวได้
3. การกระจายการถือหุน้ รายย่อย
ความเห็น: ทีป่ รึกษาฯ เห็นว่าบริษทั ฯ สามารถปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวได้ โดยพิจารณาจากข้อ มูล
ในคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ซึง่ ปั จจุบนั บริษทั ฯ มีผถู้ อื หุน้ รายย่อยถือหุน้ รวมกัน ร้อยละ 20.84
และมีผถู้ อื หุน้ รายย่อยจานวน ประมาณ 900 ราย โดยการคานวณสัดส่วนการถือหุ้นของผูถ้ อื หุ้นรายย่อย
ไม่รวมสัดส่วนการถือหุน้ ของ
1. นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ และบุคคลตามมาตรา 258 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ร้อยละ 46.03
2. นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ ร้อยละ 28.95
3. นายยงเกียรติ ศิรวิ จั นางกูร ร้อยละ 4.18
รวมสัดส่วนการถือหุน้ ทัง้ สิน้ ร้อยละ 79.16
นอกจากนี้ ทีป่ รึกษาฯ เห็นว่าในกรณีทผี่ ถู้ อื หุน้ ทีไ่ ม่ได้แสดงเจตนาไม่ขายหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ได้ขายหุน้
ให้ผู้ท าคาเสนอซื้อ หลักทรัพ ย์ฯ ทัง้ หมด มีความเป็ น ไปได้ที่ผู้ท าคาเสนอซื้อ หลักทรัพ ย์ฯ จะสามารถ
ดาเนินการให้ผถู้ ือหุน้ ทีแ่ สดงเจตนาไม่ขายหุน้ ดาเนินการกระจายหุ้นให้แก่ผถู้ ือหุ้นรายย่อยอื่น เพื่อให้ม ี
คุณสมบัตเิ ป็ นไปตามเกณฑ์ดงั กล่าว เนื่องจากนางไกวซัน ปั ญจทรัพย์ เป็ นบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั ผูท้ า
คาเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ โดยมีฐานะเป็ นภรรยาของผูท้ าคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ อย่างไรก็ตาม การตอบ
รับคาเสนอซื้ออาจเป็ นทางเลือกให้กบั ผูถ้ อื หุน้ รายย่อยในการลดความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้
4. การบริหารงาน
ความเห็น: ทีป่ รึกษาฯ มีความเห็นดังต่อไปนี้
4.1 ที่ปรึกษาฯ ไม่ได้รบั เอกสารที่จะสามารถสอบทานคุณสมบัติของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และผูม้ อี านาจ
ควบคุมได้ อย่างไรก็ตาม จากการพิจารณาข้อมูลของกรรมการและผูบ้ ริหารในระบบข้อมูลรายชื่อ
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กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ที่ออกหลักทรัพย์พบว่ากรรมการและผูบ้ ริหารทุกท่านมีรายชื่อใน
ระบบดังกล่าวแล้ว
4.2 บริษทั ฯ มีการกาหนดกฎบัตรคณะกรรมการบริษทั ฯ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร และมีการกาหนดหน้ าที่
และความรับผิดชอบตามแนวทางของหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
4.3 จากการสอบทานประวัตขิ องผูร้ บั ผิดชอบสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน ทีป่ รึกษาฯ ไม่พบว่าบุคคล
ดังกล่าว ได้ผ่านการอบรมที่แสดงถึงการเตรีย มความพร้อ มทางบัญชีและการเงินหรือ การพัฒ นา
ความรูต้ ่อเนื่ องด้านบัญ ชี ตามที่สานักงาน ก.ล.ต. กาหนดไว้ ที่ปรึกษาฯ จึงเห็นว่าบริษทั ฯ ควร
ดาเนินการให้บคุ คลดังกล่าวเข้าอบรมตามหลักสูตรที่กาหนดไว้เพื่อให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ทัง้ นี้ ที่
ปรึกษาฯ ไม่ไ ด้ร บั ประวัติข องผู้ควบคุม ดูแ ลการท าบัญ ชี จึง ไม่ส ามารถให้ความเห็น ต่ อ ประเด็น
ดังกล่าวได้
5. การกากับดูแลกิจการและการควบคุมภายใน
ความเห็น: ทีป่ รึกษาฯ มีความเห็นดังต่อไปนี้
5.1 บริษทั ฯ มีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจ จานวน 3 ท่าน ซึ่งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ และมีการ
กาหนดกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบตาม
แนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ
5.2 จากการสัมภาษณ์ผบู้ ริหารพบว่า บริษทั ฯ อยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในเพื่อ ให้ม ี
ความเหมาะสมและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทบี่ งั คับใช้กบั บริษทั จดทะเบียน
6. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ความเห็น: ที่ปรึกษาฯ เห็นว่าบริษทั ฯ ยังคงมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จากการที่ผทู้ าคาเสนอซื้อ
หลักทรัพย์ฯ เป็ นกรรมการและผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของ TONSON
จากการพิจารณาถึงแผนโดยรวม ทีป่ รึกษาฯ เห็นว่ามีความเสีย่ งค่อนข้างสูงทีบ่ ริษทั ฯ จะไม่สามารถปฏิบตั ิต าม
หลักเกณฑ์ได้ โดยมีปัจจัยความเสีย่ งทีส่ าคัญ ได้แก่
1. การโอนบ้านหรือห้องชุดไม่เป็ นไปตามแผนที่วางไว้ และการควบคุมค่าใช้จ่าย ซึง่ ปั จจัยดังกล่าวอาจส่ง ผล
ให้บริษทั ฯ ไม่สามารถมีกาไรสุทธิเป็ นไปตามหลักเกณฑ์
2. การดาเนินการให้มรี ะบบการควบคุมภายในทีเ่ พียงพอและมีประสิทธิภาพ
3. การดาเนินการขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ซึ่งปั จจัยดังกล่าวอาจส่งผลให้บริษทั ฯ ไม่สามารถปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ได้ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 (ใน
กรณีทมี่ กี ารยื่นขอขยายระยะเวลาช่วงดาเนินการให้มคี ุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย (resume stage)) ซึง่ ในกรณีดงั กล่าว
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก็จะดาเนินการเพิกถอนหลักทรัพ ย์ของบริษ ัทฯ ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จ ดทะเบีย นในตลาด
หลักทรัพย์เอ็มเอไอ นอกจากนี้ จากการพิจารณาข่าวของบริษทั ฯ บนเว๊ปไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ พบว่าบริษทั ฯ ไม่
สามารถส่งงบการเงินได้ทนั ตามกาหนดการ ซึง่ บริษทั ฯ ได้นาส่งในวันที่ 6 มีนาคม 2562 ในขณะทีก่ าหนดการคือวันที่ 28
กุมภาพันธ์ 2562 โดยตลอดระยะเวลาที่บริษทั ฯ ยังไม่ได้สง่ งบการเงิน หุน้ สามัญของบริษทั ฯ จะถูกตลาดหลักทรัพย์ พัก
การซื้อขายโดยขึ้นเครื่องหมาย SP (Suspend) และในกรณีทบี่ ริษทั ฯ ไม่สามารถส่งงบการเงินได้ภายใน 6 เดือนนับจาก
วันครบกาหนดก็จะทาให้บริษทั ฯ เข้าข่ายที่อาจถูกเพิกถอนจากการเป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ
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และมีหน้าที่ที่จะต้องดาเนินการเพื่อแก้ไขเหตุแห่งการเพิกถอนและการดาเนิ นการให้มคี ุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขายอีก
ครังหนึ
้ ่ง
จากการพิจารณาหลักเกณฑ์ตามแนวทางดาเนินการต่อบริษทั จดทะเบียนที่มกี ารดาเนินงานหรือฐานะการเงินที่
เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทีป่ รึกษาฯ มีความเห็นเกีย่ วกับคุณสมบัตขิ องบริษทั ฯ ในแต่ละหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
1. มีสว่ นของผูถ้ อื หุน้ (ภายหลังปรับปรุงความเห็นของผูส้ อบบัญชี) ดังนี้
 ไม่ต่ากว่า 50 ล้านบาท กรณีจะซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ
 ไม่ต่ากว่า 300 ล้านบาท กรณีจะซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ความเห็น: ทีป่ รึกษาฯ เห็นว่าบริษทั ฯ สามารถปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวได้ เนื่องจากบริษทั ฯ มีสว่ น
ของผู้ถือ หุ้น 491.37 ล้านบาท ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2561 โดยอ้างอิง จากงบการเงินรวมของบริษทั ฯ
สาหรับงวดปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
2. มีกาไรสุทธิจากการดาเนินงานตามปกติทเี่ กิดจากธุรกิจ หลักซึง่ จะดาเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่องในอนาคต
ภายใต้การจัดการของผูบ้ ริหารส่วนใหญ่กลุ่มเดียวกันมาอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี ก่อนยื่นคาขอ โดย
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะพิจารณาจากงบการเงินประจาปี หรืองบการเงิน 4 ไตรมาสทีผ่ า่ นการตรวจสอบจาก
ผูส้ อบบัญชี ดังนี้
 มีกาไรสุทธิไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท และมีกาไรสุทธิในงวดสะสมก่อนยื่นคาขอ กรณีจะซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ
 มีกาไรสุทธิไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาท และมีกาไรสุทธิในงวดสะสมก่อนยื่นคาขอ กรณีจะซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
ความเห็น: จากประมาณการทางการเงินของทีป่ รึกษาฯ พบว่าบริษทั ฯ จะมีรายได้ ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
และกาไรสุทธิ จากการโอนขายบ้านหรือห้องชุดของแต่ละโครงการในปี 2562 และปี 2563 ดังนี้
หน่ วย : บาท
2562
2563
รายได้
โครงการไวโอ แคราย
61.30
โครงการไวโอ แคราย 2
62.88
41.05
โครงการวนา เรสซิเดนซ์
999.19
653.77
โครงการบ้านรชยา บ้านช้าง 2
102.18
167.54
รวม
1,225.55
862.37
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
โครงการไวโอ แคราย
โครงการไวโอ แคราย 2
โครงการวนา เรสซิเดนซ์
โครงการบ้านรชยา บ้านช้าง 2
ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง1
ภาษีเงินได้
รวม

(47.48)
(47.94)
(810.93)
(80.30)
(21.57)
(30.61)
(1,038.83)
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2562

2563

186.72

82.10

หมายเหตุ : 1 ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับโครงการ เช่น ค่าใช้จ่ายพนักงานธุรการ และค่าสอบบัญชี เป็ นต้น โดยที่ปรึกษาฯ
อ้างอิงจากค่าใช้จ่ายดังกล่าวที่เกิดขึ้นจริงในงวดปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

จากตารางข้างต้น จะเห็นว่าบริษทั ฯ อาจปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวได้ โดยตามประมาณการของที่
ปรึกษาฯ คาดว่าบริษทั ฯ จะมีกาไรสุทธิในงวดปี 2562 และงวดปี 2563 เท่ากับ 186.72 ล้านบาท และ
82.10 ล้านบาท ตามลาดับ โดยผลการดาเนินงานดังกล่าวเกิดการบริหารจัดการภายใต้ผบู้ ริหารกลุ่ม ใหม่
ไม่น้อยกว่า 1 ปี อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ มีปัจจัยความเสีย่ งทีส่ าคัญ คือ การโอนบ้านหรือห้องชุดไม่เป็ นไป
ตามแผนทีว่ างไว้ และการควบคุมค่าใช้จ่าย ซึง่ ปั จจัยดังกล่าวอาจส่งผลให้บริษทั ฯ ไม่สามารถมีกาไรสุทธิ
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวได้
3. ปรับโครงสร้างหนี้ ไ ด้ม ากกว่าร้อ ยละ 75 ของมูล หนี้ ท งั ้ หมดของบริษ ัท จดทะเบีย น โดยในช่ว งเวลาที่
พิจารณาผลการดาเนินงาน บริษทั จดทะเบียนสามารถจ่ายชาระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้สถาบันการเงิน ได้ต าม
กาหนดเวลา และแผนปรับโครงสร้างหนี้คานึงถึงสิทธิประโยชน์ ของผูถ้ ือหุ้นรายย่อย กล่าวคือ ไม่ทาให้
สัดส่วนของผูถ้ อื หุน้ เดิมน้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนชาระแล้วภายหลังดาเนินการ
ความเห็น: บริษทั ฯ ไม่เข้าข่ายต้องปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว เนื่องจากบริษทั ฯ ไม่ได้ปรับโครงสร้าง
หนี้
4. ตลาดหลักทรัพย์ฯ เห็นว่าบริษทั จดทะเบียนมีฐานะการเงินและผลการดาเนินงานที่ม ั ่นคงตามสภาพธุ ร กิจ
ของบริษ ัท จดทะเบีย นไปอย่ างต่ อ เนื่ อ ง โดยพิจ ารณากระแสเงิน สดและผลขาดทุ น สะสมของกิจ การ
ประกอบด้วย
ความเห็น: ที่ปรึกษาฯ เห็นว่าบริษทั ฯ อาจปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวได้ ซึ่งหากพิจารณาจากฐานะ
การเงินพบว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษทั ฯ มีส่วนของผูถ้ ือหุน้ 491.37 ล้านบาท และมีอตั ราส่วน
หนี้สนิ ที่มภี าระดอกเบี้ยต่อส่วนของผูถ้ ือหุ้น 2.11 เท่า ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษทั ฯ มีฐานะทางการเงิน ที่
มั ่นคง ในขณะทีผ่ ลการดาเนินงานก็มแี นวโน้มทีเ่ ติบโตขึน้ อย่างมีนัยสาคัญ (ตามรายละเอียดในข้อ 2)
ทัง้ นี้ หากพิจารณาจากกระแสเงินสดพบว่าบริษทั ฯ จะมีกระแสเงินสดเพิ่มขึน้ อย่างมีนยั สาคัญ โดยอ้างอิง
จากประมาณการของที่ปรึกษาฯ ซึง่ พบว่าบริษทั ฯ จะมีกระแสเงินสดจากการจาหน่ ายบ้านหรือห้องชุดของ
แต่ละโครงการในปี 2562 และปี 2563 ดังนี้
หน่ วย : บาท
2562
2563
กระแสเงิ นสดรับ
โครงการไวโอ แคราย
61.22
โครงการไวโอ แคราย 2
62.87
41.03
โครงการวนา เรสซิเดนซ์
999.89
598.20
โครงการบ้านรชยา บ้านช้าง 2
109.71
161.50
รวม
1,233.68
800.74
กระแสเงิ นสดจ่าย
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หน่ วย : บาท
โครงการไวโอ แคราย
โครงการไวโอ แคราย 2
โครงการวนา เรสซิเดนซ์
โครงการบ้านรชยา บ้านช้าง 2
รวม

2562
(44.82)
(4.09)
(1,123.40)
(165.75)
(1,338.07)

2563
(2.85)
(35.61)
(145.62)
(184.08)

กระแสเงิ นสดสุทธิ

(104.38)

616.66

หมายเหตุ : กระแสเงินสดของโครงการเท่านัน้

5. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การดารงสถานะเป็ นบริษทั จดทะเบียนก่อนยื่นคาขอ โดยต้องมีการ
กระจายการถือหุน้ รายย่อยไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 และมีผถู้ อื หุน้ รายย่อยไม่น้อยกว่า 150 ราย
ความเห็น: ทีป่ รึกษาฯ เห็นว่าบริษทั ฯ สามารถปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวได้ โดยพิจารณาจากข้อ มูล
ในคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ซึง่ ปั จจุบนั บริษทั ฯ มีผถู้ อื หุน้ รายย่อยถือหุน้ รวมกัน ร้อยละ 20.84
และมีผถู้ อื หุน้ รายย่อยจานวน ประมาณ 900 ราย โดยการคานวณสัดส่วนการถือหุ้นของผูถ้ อื หุ้นรายย่อย
ไม่รวมสัดส่วนการถือหุน้ ของ
1. นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ และบุคคลตามมาตรา 258 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ร้อยละ 46.03
2. นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ ร้อยละ 28.95
3. นายยงเกียรติ ศิรวิ จั นางกูร ร้อยละ 4.18
รวมสัดส่วนการถือหุน้ ทัง้ สิน้ ร้อยละ 79.16
6. สาหรับบริษทั จดทะเบียนทีฟ่ ้ื นฟู กจิ การตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย บริษทั จดทะเบียนต้องออกจากการ
ฟื้ นฟูกจิ การทีผ่ า่ นความเห็นชอบจากศาล
ความเห็น: บริษทั ฯ ไม่เข้าข่ายต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว เนื่องจากบริษทั ฯ ไม่ได้ฟ้ื นฟู กจิ การ
ตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย
จากการพิจารณาถึงแผนโดยรวม ที่ปรึกษาฯ เห็นว่ามีความเป็ นไปได้ที่บริษทั ฯ จะสามารถมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์
การรับหุน้ สามัญเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีปัจจัยความเสีย่ งทีส่ าคัญ คือ การโอนบ้านหรือห้อง
ชุดไม่เป็ นไปตามแผนที่วางไว้ และการควบคุมค่าใช้จ่าย ซึ่งปั จจัยดังกล่าวอาจส่งผลให้บริษทั ฯ ไม่สามารถมีกาไรสุทธิ
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์การรับหุ้นสามัญเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563
(ในกรณีที่มกี ารยื่นขอขยายระยะเวลาช่ว งดาเนิ น การให้ม ี คุณสมบัติเพื่อ กลับมาซื้อขาย (resume stage)) ซึ่งในกรณี
ดังกล่าว ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก็จะดาเนินการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ นอกจากนี้ จากการพิจารณาข่าวของบริษทั ฯ บนเว๊ปไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ พบว่าบริษทั ฯ
ไม่สามารถส่งงบการเงินได้ทนั ตามกาหนดการ ซึง่ บริษทั ฯ ได้นาส่งในวันที่ 6 มีนาคม 2562 ในขณะทีก่ าหนดการคือวันที่
28 กุมภาพันธ์ 2562 โดยตลอดระยะเวลาที่บริษทั ฯ ยังไม่ได้สง่ งบการเงิน หุ้นสามัญของบริษทั ฯ จะถูกตลาดหลักทรัพ ย์
พักการซื้อขายโดยขึน้ เครื่องหมาย SP (Suspend) และในกรณีที่บริษทั ฯ ไม่สามารถส่งงบการเงินได้ภายใน 6 เดือนนับ
จากวันครบกาหนดก็จะทาให้บริษทั ฯ เข้าข่ายทีอ่ าจถูกเพิกถอนจากการเป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอ
ไอ และมีหน้าทีท่ จี่ ะต้องดาเนินการเพื่อแก้ไขเหตุแห่งการเพิกถอนและการดาเนินการให้มคี ุณสมบัตเิ พื่อกลับมาซื้อขายอีก
ครังหนึ
้ ่ง
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19.

แก้ไขข้อความในเอกสารแนบ 1 หน้า 4 ห้องชุดพักอาศัย 22 ห้องชุดโครงการ ไวโอ แคราย ซอยรัตนาธิเบศร์ 10
ข้อความเดิ ม
บริษทั เอ็ดมันด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ได้ทาการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ด้วยวิธเี ปรียบเทียบ
ราคาตลาด แบบคิดลดมูลค่าสินทรัพย์ทงั ้ กลุ่ม (portfolio) โดยพิจารณาส่วนลดกรณีเสนอขายทรัพย์สนิ ทุกชิน้ พร้อมกันใน
คราวเดียวแก่ผซู้ ้อื รายเดียว (ค่าบริหารจัดการ ต้นทุนทางการเงิน และอื่นๆ) ประมาณร้อยละ 14.39 ซึง่ ได้มลู ค่าทรัพย์สนิ
ทัง้ หมด 43,520,000 บาท (ปั ดเศษ) หรือเฉลีย่ ประมาณ 55,649 บาทต่อตารางเมตร
ข้อความใหม่
บริษทั เอ็ดมันด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ได้ทาการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ด้วยวิธเี ปรียบเทียบ
ราคาตลาด แบบคิดลดมูลค่าสินทรัพย์ทงั ้ กลุ่ม (portfolio) โดยพิจารณาส่วนลดกรณีเสนอขายทรัพย์สนิ ทุกชิน้ พร้อมกันใน
คราวเดียวแก่ผซู้ ้อื รายเดียว (ค่าบริหารจัดการ ต้นทุนทางการเงิน และอื่นๆ) ประมาณร้อยละ 14.39 ซึง่ ได้มลู ค่าทรัพย์สนิ
ทัง้ หมด 43,520,000 บาท (ปั ดเศษ) หรือเฉลีย่ ประมาณ 55,649 บาทต่อตารางเมตร โดยบริษทั เอ็ดมันด์ ไต แอนด์ คอม
พานี (ประเทศไทย) จ ากัด พิจ ารณาส่ว นลดกรณี เ สนอขายทรัพย์ ส ินทุ กชิ้นพร้อมกัน ในคราวเดีย วแก่ผู้ซ้ือรายเดียว
เนื่องจากได้รบั แจ้งจากบริษทั ฯ ให้ประเมินมูลค่าในกรณีเสนอขายทรัพย์สนิ ทุกชิน้ พร้อมกันในคราวเดียวแก่ผซู้ ้อื รายเดียว
20.

แก้ไขข้อความในเอกสารแนบ 1 หน้า 8 ห้องชุดพักอาศัย 52 ห้องชุดโครงการ ไวโอ แคราย 2 ซอยรัตนาธิเบศร์ 3
ข้อความเดิ ม
บริษทั เอ็ดมันด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ได้ทาการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ด้วยวิธเี ปรียบเทีย บ
ราคาตลาด แบบคิดลดมูลค่าสินทรัพย์ทงั ้ กลุ่ม (portfolio) โดยพิจารณาส่วนลดกรณีเสนอขายทรัพย์สนิ ทุกชิ้นพร้อมกันใน
คราวเดียวแก่ผซู้ ้อื รายเดียว (ค่าบริหารจัดการ ต้นทุนทางการเงิน และอื่นๆ) ประมาณร้อยละ 18.84 ซึง่ ได้มลู ค่าทรัพย์สนิ
ทัง้ หมด 80,497,000 บาท (ปั ดเศษ) หรือเฉลีย่ ประมาณ 47,423 บาทต่อตารางเมตร
ข้อความใหม่
บริษทั เอ็ดมันด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ได้ทาการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ด้วยวิธเี ปรียบเทียบ
ราคาตลาด แบบคิดลดมูลค่าสินทรัพย์ทงั ้ กลุ่ม (portfolio) โดยพิจารณาส่วนลดกรณีเสนอขายทรัพย์สนิ ทุกชิน้ พร้อมกันใน
คราวเดียวแก่ผซู้ ้อื รายเดียว (ค่าบริหารจัดการ ต้นทุนทางการเงิน และอื่นๆ) ประมาณร้อยละ 18.84 ซึง่ ได้มลู ค่าทรัพย์สนิ
ทัง้ หมด 80,497,000 บาท (ปั ดเศษ) หรือเฉลีย่ ประมาณ 47,423 บาทต่อตารางเมตร โดยบริษทั เอ็ดมันด์ ไต แอนด์ คอม
พานี (ประเทศไทย) จ ากัด พิจ ารณาส่ว นลดกรณี เ สนอขายทรัพย์ ส ินทุ กชิ้นพร้อมกัน ในคราวเดีย วแก่ผู้ซ้ือรายเดียว
เนื่องจากได้รบั แจ้งจากบริษทั ฯ ให้ประเมินมูลค่าในกรณีเสนอขายทรัพย์สนิ ทุกชิน้ พร้อมกันในคราวเดียวแก่ผซู้ ้อื รายเดียว
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