ที่ 004/2562
25 กุมภาพันธ์ 2562
เรื่อง การได้ รับคําเสนอซื ้อหุ้นสามัญทั ้งหมด (Mandatory Tender Offer)
เรียน กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิง่ ที่สง่ มาด้ วย สําเนาแบบคําเสนอซื ้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4)
บริ ษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ขอแจ้ งให้ ทราบว่าในวันนี ้ (25 กุมภาพันธ์ 2562)
บริษัทฯ ได้ รับแบบคําเสนอซื ้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) จากนายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ โดยมีรายละเอียดสําคัญดังนี ้
ชื่อผู้ทําคําเสนอซื ้อ

นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์

ราคาเสนอซื ้อ

1.00 บาทต่อหุ้น (หนึง่ บาทต่อหุ้น)

ระยะเวลารับซื ้อ

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 1 เมษายน 2562 (รวมทั ้งสิ ้น 25 วันทําการ)

จํานวนหลักทรัพย์ที่จะซื ้อ

หุ้ นสามั ญ ของบริ ษั ท ฯ ที่ ผ้ ู ทํ า คํ า เสนอซื อ้ ไม่ ไ ด้ เป็ นเจ้ าของกรรมสิ ท ธิ์ จํ า นวน
654,961,602 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 58.32 ของหุ้นสามัญที่จําหน่ายได้ แล้ วทั ้งหมดของ
บริษัทฯ

ทั ้งนี ้ รายละเอียดที่สาํ คัญอื่น ๆ ปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริ ษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

ลงชื่อ

_______________________________________
(นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ)
ประธานกรรมการบริษัท
1

คําเสนอซือ้ หลักทรั พย์
(แบบ 247-4)
ของ

บริ ษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
โดย

ผู้ทาํ คําเสนอซื อ้
นายศุภโชค ปั ญจทรั พย์
ผู้จัดเตรี ยมคําเสนอซือ้
บริ ษัท แคปปิ ตอล ลิ ้งค์ แอ๊ ดไวเซอรี่ จํากัด

ตัวแทนรั บซือ้ หลักทรั พย์
บริ ษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จํากัด (มหาชน)

คําเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชัน่ จํ ากัด (มหาชน)

แบบ 247-4

สารบัญ
หน้ า
ส่วนที่ 1 สาระสําคัญของคําเสนอซื ้อหลักทรัพย์

ส่วนที่ 1 หน้ า 1

ส่วนที่ 2 รายละเอียดของผู้ทําคําเสนอซื ้อหลักทรัพย์
1. ข้ อมูลเกี่ยวกับผู้ทําคําเสนอซื ้อ

ส่วนที่ 2 หน้ า 1

2. ข้ อมูลเกี่ยวกับผู้จดั เตรียมคําเสนอซื ้อ

ส่วนที่ 2 หน้ า 3

3. ข้ อมูลเกี่ยวกับที่ปรึกษาอื่น

ส่วนที่ 2 หน้ า 3

4. ความสัมพันธ์ ระหว่างผู้ทําคําเสนอซื ้อกับกิจการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อกรรมการของกิจการ

ส่วนที่ 2 หน้ า 3

5. ข้ อมูลอื่นที่เกี่ยวข้ องต่อการตัดสินใจของผู้ถือหลักทรัพย์

ส่วนที่ 2 หน้ า 5

ส่วนที่ 3 รายละเอียดของบริษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
1. ข้ อมูลเกี่ยวกับกิจการ

ส่วนที่ 3 หน้ า 1

2. แผนการดําเนินงานภายหลังการเข้ าครอบงํากิจการ

ส่วนที่ 3 หน้ า 14

ส่วนที่ 4 รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคําเสนอซื ้อหลักทรัพย์
1. วิธีตอบรับคําเสนอซื ้อ

ส่วนที่ 4 หน้ า 1

2. วิธีการรับซื ้อหลักทรัพย์

ส่วนที่ 4 หน้ า 7

3. วิธีการชําระราคา

ส่วนที่ 4 หน้ า 7

4. สิทธิของผู้ถือหลักทรัพย์ที่แสดงเจตนาขายไว้ แล้ ว

ส่วนที่ 4 หน้ า 9

5. เงื่อนไขการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย

ส่วนที่ 4 หน้ า 9

6. วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์ คืนกรณีที่มีการยกเลิกคําเสนอซื ้อหลักทรัพย์

ส่วนที่ 4 หน้ า 12

7. การกําหนดราคาเสนอซื ้อ

ส่วนที่ 4 หน้ า 13

8. การได้ ห้ นุ ก่อนการทําคําเสนอซื ้อ

ส่วนที่ 4 หน้ า 14

ส่วนที่ 5 การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
เอกสารแนบ
เอกสารแนบ 1

หนังสือรับรองแหล่งเงินทุนในการทําคําเสนอซื ้อ

เอกสารแนบ 2

การแสดงเจตนาไม่ขายหุ้นในการทําคําเสนอซื ้อหลักทรัพย์

เอกสารแนบ 3

วิธีการตอบรับคําเสนอซื ้อหลักทรัพย์และแบบฟอร์ ม

เอกสารแนบ 4

วิธีตอบรับคําเสนอซื ้อหลักทรัพย์และแบบฟอร์ มสําหรับ NVDR

เอกสารแนบ 5

วิธียกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์และแบบฟอร์ ม

เอกสารแนบ 6

แบบแจ้ งต้ นทุนหลักทรัพย์ที่แสดงเจตนาขาย

เอกสารแนบ 7

แบบคําขอแก้ ไขข้ อมูลผู้ถือหลักทรัพย์

เอกสารแนบ 8

แผนที่บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จํากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 5 หน้ า 1

คําเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชัน่ จํ ากัด (มหาชน)

แบบ 247-4

คําเสนอซือ้ หลักทรั พย์ ของบริ ษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
เรียน

ผู้ถือหลักทรัพย์ของ บริษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)

ข้ า พเจ้ า นายศุภโชค ปั ญจทรั พย์ (“ผู้ทํ า คํา เสนอซื อ้ ”) ขอเสนอซื อ้ หลักทรัพ ย์ ทั ้งหมดของบริ ษั ท อาดามัส อิ นคอร์
ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) (ซึง่ ต่อไปจะเรียกว่า “ADAM” หรือ “กิจการ”) ซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้ (“คําเสนอซื ้อ”)
ส่ วนที่ 1
สาระสําคัญของคําเสนอซือ้ หลักทรั พย์
1.

วันที่ย่ นื คําเสนอซือ้
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562

2.

ชื่อผู้ทําคําเสนอซือ้
นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์

3.

ชื่อผู้จดั เตรี ยมคําเสนอซือ้
บริษัท แคปปิ ตอล ลิ ้งค์ แอ๊ ดไวเซอรี่ จํากัด (“ผู้จดั เตรียมคําเสนอซื ้อ”)

4.

วัตถุประสงค์ ในการทําคําเสนอซือ้
ตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัทของ ADAM ครัง้ ที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 และตามมติที่
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ ADAM เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 มีมติอนุมัติให้ ADAM เข้ าทํารายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์
และรายการที่ เกี่ ยวโยงกัน รายการรับ โอนกิ จการทัง้ หมดของ บริ ษั ท แอสเซท ไฟว์ โฮลดิ ้ง จํ ากัด (“AFH”) โดยชํ าระ
ค่าตอบแทนเป็ นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของกิจการ ADAM จํานวน 752,836,413 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท ให้ แก่ AFH
ซึง่ การทํารายการดังกล่าวเป็ นรายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ ประเภทที่ 4 ที่มีขนาดรายการสูงกว่าร้ อยละ 100 หรื อการเข้ าจด
ทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ โดยอ้ อม (Backdoor Listing) ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551
เรื่องหลักเกณฑ์ ในการทํารายการที่มีนยั สําคัญที่เข้ าข่ายเป็ นการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สิน (และที่แก้ ไขเพิ่มเติม)
และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิ บตั ิการของบริ ษัทจด
ทะเบียนในการได้ มาหรือจําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ พ.ศ.2547 (และที่แก้ ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศการได้ มาและจําหน่ายไป”)
และเป็ นรายการเกี่ยวโยงตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ทจ.21/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ ในการทํารายการที่
เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิ บัติการ

ส่วนที่ 1 หน้ าที่ 1

คําเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชัน่ จํ ากัด (มหาชน)

แบบ 247-4

ของบริ ษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ซึง่ ADAM ได้ ดําเนินการตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเรี ยบร้ อย
แล้ วเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561
ทั ้งนี ้นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ และนางไกวซัน ปั ญจทรัพย์ ซึง่ เป็ นบุคคลตามมาตรา 258 เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ
AFH ได้ รับ หุ้น สามัญของ ADAM จํ า นวน 516,972,765 หุ้น คิ ด เป็ นร้ อยละ 46.03 ของหุ้น สามัญที่ จํ า หน่ า ยได้ แ ล้ ว
ทั ้งหมด เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 จากการที่ AFH จดทะเบียนเลิกกิจการและชําระบัญชี ทําให้ นายศุภโชค ปั ญจ
ทรัพย์ มีหน้ าทีต่ ้ องทําคําเสนอซื ้อหลักทรัพย์ ทั ้งหมดของกิจการ (Mandatory Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนที่ ทจ.12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้ าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงํากิจการ (รวมทั ้งที่
ได้ มกี ารแก้ ไขเพิ่มเติม) กรณีบุคคลได้ มาซึง่ หุ้นหรื อเป็ นผู้ถือหุ้นของกิจการเพิ่มขึ ้นจนถึงหรือข้ ามร้ อยละ 25 ของจํานวน
หุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทั ้งหมดของกิจการ บุคคลดังกล่าวต้ องทําคําเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทั ้งหมดของกิจการ
5.

ประเภทหลักทรั พย์ และรุ่ นที่เสนอซือ้
กิ จ การมี ห ลั ก ทรั พ ย์ เ พี ย งประเภทเดี ย ว คื อ หุ้ นสามั ญ โดยออกและเรี ย กชํ า ระเต็ ม มู ล ค่ า แล้ ว จํ า นวน
1,123,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท) หุ้นสามัญหนึ่งหุ้นมีสิทธิ ออกเสียงหนึ่งเสียง ผู้ทําคําเสนอซื ้อ ถือหุ้น
ทั ้งสิ ้น 468,038,398 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 41.68 ของหุ้นสามัญที่จําหน่ายแล้ วทั ้งหมดของกิจการ เท่ากับจํานวนสิทธิ ออก
เสียง 468,038,398 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 41.68 ของสิทธิออกเสียงทั ้งหมดของกิจการ ดังนั ้นผู้ทําคําเสนอซื ้อต้ องเสนอซื ้อ
หุ้นสามัญของกิจการที่ผ้ ทู ําคําเสนอซื ้อไม่ได้ เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิจํานวน 654,961,602 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 58.32 ของ
หุ้นสามัญที่จําหน่ายแล้ วทั ้งหมดของกิจการ เท่ากับจํานวนสิทธิออกเสียง 654,961,602 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 58.32 ของ
สิทธิออกเสียงทั ้งหมดของกิจการ
อย่างไรก็ตาม มีผ้ ถู ือหุ้นจํานวน 11 ราย ซึง่ ถือหุ้นสามัญของกิจการรวมจํานวน 619,536,065 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ
55.17 ของหุ้นสามัญที่จําหน่ายแล้ วทั ้งหมดของกิจการ ได้ แก่
1)

นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ

7)

นายเสรี โอจรัสพร

2)

นางไกวซัน ปั ญจทรัพย์*

8)

3)

นายจตุรงค์ ธนะปุระ

9)

นายสาโรจน์ อัศวพรชัย
นายเทอดศักดิ์ เชิดชูอําไพ

4)

นายยงเกียรติ ศิริวจั นางกูร

10)

นายธัญญวัฒน์ เตวชิระ

5)

นายกิติพงศ์ ปุรานิธี

11)

นางสาวบงกช อัศวบริรักษ์

6)

นายพุฒินนั ทน์ ภัทรไพบูลย์กิจ

*นางไกวซัน ปั ญจทรัพย์ เป็ นบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทําคําเสนอซื ้อ
ได้ แสดงเจตนาที่จะไม่ขายหุ้น สามัญของ กิจการในส่วนที่ถื ออยู่ทั ้งหมดในการทํ าคําเสนอซื ้อหลักทรั พย์ ครัง้ นี ้
โดยได้ ลงนามในหนังสือแสดงเจตนาไม่ขายหุ้นสามัญของกิจการ ตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 2 โดยมีรายละเอียดการ
หุ้นของแต่ละราย ดังต่อไปนี ้
ส่วนที่ 1 หน้ าที่ 2
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ลําดับ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

รายชื่อผู้ถือหุ้น

นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ
นางไกวซัน ปั ญจทรัพย์
นายจตุรงค์ ธนะปุระ
นายยงเกียรติ ศิริวจั นางกูร
นายกิติพงศ์ ปุรานิธี
นายพุฒินนั ทน์ ภัทรไพบูลย์ กิจ
นายเสรี โอจรัสพร
นายสาโรจน์ อัศวพรชัย
นายเทอดศักดิ์ เชิดชูอําไพ
นายธัญญวัฒน์ เตวชิระ
นางสาวบงกช อัศวบริ รักษ์
รวม

แบบ 247-4

จํานวนหุ้น

325,065,150
48,934,367
46,901,709
46,901,709
31,619,129
31,619,129
31,619,129
31,619,129
15,583,714
5,672,900
4,000,000
619,536,065

ร้ อยละเมื่อเทียบกับ ร้ อยละเมื่อเทียบกับ
จํานวนหลักทรัพย์ สิทธิออกเสียงทั ้งหมด
จําหน่ายแล้ วทั ้งหมด
ของกิจการ
ของกิจการ
28.95
28.95
4.36
4.36
4.18
4.18
4.18
4.18
2.82
2.82
2.82
2.82
2.82
2.82
2.82
2.82
1.39
1.39
0.51
0.51
0.36
0.36
55.17
55.17

ดังนั ้น ผู้ทําคําเสนอซื ้อจะทําคําเสนอซื ้อหุ้นสามัญที่เหลืออยู่ จํานวน 35,425,537 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 3.15 ของ
หุ้นสามัญที่จาํ หน่ายแล้ วทั ้งหมดของกิจการ
6.

ราคาเสนอซือ้
ราคาเสนอซื ้อหุ้นสามัญหุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาทถ้ วน) (“ราคาเสนอซื ้อหุ้นสามัญ”) ผู้ถือหุ้นที่ตอบรับคําเสนอ
ซื ้อ (“ผู้แสดงเจตนาขายหุ้นสามัญ”) จะมีภาระค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหุ้นดังกล่าว ในอัตราร้ อยละ 0.25 ของราคา
เสนอซื ้อหุ้นสามัญ และภาษี มูลค่าเพิ่มในอัตราร้ อยละ 7 ของค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหุ้น ดังนั ้น ราคาสุทธิที่ผ้ แู สดง
เจตนาขายหุ้นสามัญจะได้ รับเท่ากับหุ้นละ 0.997325 บาท (ศูนย์จดุ เก้ าเก้ าเจ็ดสามสองห้ าบาท)
ซึง่ ราคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ดงั กล่าว
() เป็ นราคาเสนอซื ้อสุดท้ ายที่จะไม่เปลีย่ นแปลงอีก (Final Offer) (เว้ นแต่เข้ าเงื่อนไขที่ชี ้แจงตามข้ อ 8.)
( ) ไม่ใช่ราคาเสนอซื ้อสุดท้ าย ผู้ทําคําเสนอซื ้ออาจมีการเปลีย่ นแปลงราคาเสนอซื ้อได้
ตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร เว้ นแต่จะเข้ าข้ อยกเว้ นโดยชัดแจ้ งภายใต้ ข้อตกลงตามอนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อน
ที่ใช้ บังคับในแต่ละกรณี ในกรณีที่ผ้ แู สดงเจตนาขายหุ้นสามัญ (“ผู้แสดงเจตนาขาย”) เป็ นนิติบคุ คลที่มิใช่สญ
ั ชาติไทยซึ่ง
มิไ ด้ ป ระกอบกิ จ การในประเทศไทย และมิไ ด้ มีถ่ิ น ฐานอยู่ในประเทศที่ อยู่ภ ายใต้ บัง คับ แห่ง อนุสัญญาภาษี ซ้ อนกับ
ประเทศไทย หรือมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศซึง่ เป็ นคู่สญ
ั ญาตามอนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อนกับประเทศไทย แต่มิได้ มีข้อยกเว้ นเรื่อง
การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากการขายหลักทรัพย์ที่เกิดขึ ้นในประเทศไทย ผู้แสดงเจตนาขายดังกล่าวจะต้ องถูกหักภาษี ณ ที่
จ่ายในอัต ราร้ อยละ 15 ของผลกําไรจากการขายหลักทรัพ ย์ กล่า วคื อผลต่า งระหว่างราคาที่เสนอซื ้อและต้ น ทุน ของ
ส่วนที่ 1 หน้ าที่ 3
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หลักทรัพย์ โดยที่ผ้ ูแสดงเจตนาขายจะต้ องแจ้ งต้ นทุนของหลักทรัพย์ แก่ตวั แทนรับซื ้อหลักทรัพย์ตามเอกสารแนบ 6 หรื อ
ตามเอกสารแนบ 4(4) สําหรับใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (“NVDR”)
ทั ้งนี ้ หากผู้แสดงเจตนาขายมิได้ แจ้ งต้ น ทุน ของหลักทรั พย์ ดังกล่า วมาพร้ อมแบบแจ้ ง ต้ น ทุนของหลัก ทรั พย์ ที่
นํามาเสนอขาย ตัวแทนรับซื ้อหลักทรัพย์จะทําการหักภาษี ณ ที่จ่าย โดยคํานวณภาษี จากราคาเสนอซื ้อคูณด้ วยจํานวน
หลักทรัพย์ของกิจการหรือ NVDR ที่ผ้ แู สดงเจตนาขายนํามาเสนอขายทั ้งหมด
หมายเหตุ: ผู้แสดงเจตนาขายที่เป็ นนิติบคุ คลสัญชาติไทยมีหน้ าที่หกั ภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้ อยละ 3.00 ของ
ค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหลักทรัพย์ และออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้ แก่ตัวแทนในการ
รับซื ้อหลักทรัพย์
7.

ระยะเวลารั บซือ้
ระยะเวลารับซื ้อรวมทั ้งสิ ้น 25 วันทําการ หรือตั ้งแต่วนั ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 1 เมษายน 2562 ทุกวันทํา
การของตัวแทนรับซื ้อหลักทรัพย์ ตั ้งแต่เวลา 9:00 น. ถึง 16:00 น. ซึง่ ระยะเวลาดังกล่าวเป็ น
() เป็ นระยะเวลารับซื ้อสุดท้ ายที่จะไม่ขยายเวลารับซื ้ออีก (Final Period) (เว้ นแต่เข้ าเงื่อนไขที่ชี ้แจงตามข้ อ 8.)
( ) ไม่เป็ นระยะเวลารับซื ้อสุดท้ าย ผู้ทําคําเสนอซื ้ออาจขยายระยะเวลารับซื ้อได้

8.

เงื่อนไขในการเปลี่ยนแปลงคําเสนอซือ้
( ) ไม่มีเงื่อนไข
() มีเงื่อนไขในการเปลีย่ นแปลงคําเสนอซื ้อ ดังนี ้
[] ผู้ทําคําเสนอซื ้ออาจลดราคาเสนอซื ้อหรือขยายระยะเวลาในการรับซื ้อ หากมีเหตุการณ์ ร้ายแรงต่อฐานะ
หรือทรัพย์สนิ ของกิจการในระหว่างระยะเวลารับซื ้อ
[] ผู้ทําคํา เสนอซื ้ออาจแก้ ไ ขข้ อเสนอหรื อขยายระยะเวลาในการเสนอซื ้อเพื่อแข่งขัน กับบุค คลอื่น หากมี
บุคคลอื่นยื่นคําเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของกิจการในระหว่างระยะเวลารับซื ้อ

9.

เงื่อนไขในการยกเลิกคําเสนอซือ้
ผู้ทําคําเสนอซื ้ออาจยกเลิกคําเสนอซื ้อเมื่อเกิดเหตุการณ์ ในกรณีใดกรณีหนึง่ ดังต่อไปนี ้
9.1

มีเหตุการณ์หรื อการกระทําใด ๆ เกิดขึ ้นภายหลังจากยื่นคําเสนอซื ้อต่อสํานักงาน ก.ล.ต. และยังไม่พ้นระยะเวลา
รับซื อ้ อันเป็ น เหตุหรื ออาจเป็ น เหตุใ ห้ เ กิดความเสีย หายอย่ างร้ า ยแรงต่ อฐานะหรื อทรัพ ย์ สินของกิ จการ โดย
เหตุการณ์ หรื อการกระทําดังกล่าวมิได้ เกิดจากการกระทําของผู้ทําคําเสนอซื ้อหรื อการกระทําที่ผ้ ทู ําคําเสนอซื ้อ
ต้ องรับผิดชอบ หรือ

9.2

กิจการกระทําการใด ๆ ภายหลังจากยื่นคําเสนอซื ้อต่อสํานักงาน ก.ล.ต. และยังไม่พ้นระยะเวลารับซื ้อ อันเป็ น
เหตุหรืออาจเป็ นเหตุให้ มลู ค่าของหุ้นสามัญของกิจการลดลงอย่างมีนยั สําคัญ หรือ
ส่วนที่ 1 หน้ าที่ 4
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9.3
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กิจการกระทํา การใด ๆ ที่น่า จะมีผลต่อ การทํ าคํ าเสนอซื ้อตามประกาศคณะกรรมการกํา กับ ตลาดทุน ที่ ทจ.
14/2554 ว่าด้ วยการกระทําหรื อ งดเว้ นกระทําการในประการที่น่ าจะมีผลต่ อการทําคํา เสนอซื ้อหลักทรัพย์ ของ
กิจการ ฉบับลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2554 (รวมทั ้งที่ได้ แก้ ไขเพิ่มเติม)

10.

ระยะเวลารั บซือ้ ที่ผ้ ูถอื หลักทรั พย์ สามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขาย
ผู้แสดงเจตนาขายสามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายหุ้นของกิจการได้ ที่สํานักงานของตัวแทนรับซื ้อหลักทรัพย์
ตั ้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2562 ทุกวันทําการของตัวแทนรับซื ้อหลักทรัพย์ ตั ้งแต่เวลา 9:00 น.
ถึง 16:00 น. รวม 20 วันทําการ โดยปฏิบตั ิตามขั ้นตอนการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ตามเอกสารแนบ 5(1)

11.

การจัดสรรการรั บซือ้ กรณีมีผ้ ูแสดงเจตนาขายมากกว่ าหรื อน้ อยกว่ าจํานวนที่เสนอซือ้ (เฉพาะกรณีการเสนอ
ซือ้ หลักทรั พย์ บางส่ วนตามหมวด 5 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554)
- ไม่ได้ ใช้ บงั คับในกรณีนี ้ เนื่องจากผู้ทําคําเสนอซื ้อจะรับซื ้อหลักทรัพย์ทั ้งหมดของกิจการ –

12.

แหล่ งเงินทุนที่ใช้ ในการเสนอซือ้
ในการทํ า คํา เสนอซื อ้ ครั ง้ นี ม้ ีผ้ ูถื อหุ้นของ ADAM ได้ แ สดงเจตนาไม่ ขายหุ้น สามัญ จํา นวน 11 ราย ซึ่ง ถือ หุ้น
รวมกันจํานวน 619,536,065 หุ้น ดังรายละเอียดที่ปรากฏในข้ อ 5. ทําให้ มีห้ นุ คงเหลือที่ต้องทําคําเสนอซื ้อ ซึ่งคํานวณ
จาก จํานวนหุ้นที่ออกและชําระแล้ วทั ้งหมด – จํานวนหุ้นที่แสดงเจตนาไม่ขายตามคําเสนอซื ้อหลักทรัพย์ – จํานวนหุ้น
ของผู้ทํ า คํา เสนอซื ้อ (1,123,000,000 – 619,536,065 – 468,038,398) เท่า กับ 35,425,537 หุ้น ในราคาหุ้น ละ 1.00
บาท ผู้ทําคําเสนอซื ้อจะต้ องใช้ เงินจํานวน 35,425,537 บาท โดยธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ได้ ออกจดหมาย
รับรองว่าผู้ทําคําเสนอซื ้อมีเงินฝาก ณ วันที่ 25 มกราคม 2562 ซึง่ เพียงพอสําหรับชําระมูลค่าของการเสนอซื ้อหลักทรัพย์
ที่เหลือทั ้งหมดของกิจการตามคําเสนอซื ้อครั ้งนี ้ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1)
ทั ้งนี ้ บริษัท แคปปิ ตอล ลิ ้งค์ แอ๊ ดไวเซอรี่ จํากัด ในฐานะผู้จดั เตรียมคําเสนอซื ้อได้ พิจารณาแหล่งเงินทุนของผู้ทํา
คําเสนอซื ้อแล้ วมีความเห็นว่า ผู้ทําคําเสนอซื ้อมีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอสําหรับการทําคําเสนอซื ้อครั ้งนี ้

13.

ชื่อตัวแทนรั บซือ้ หลักทรั พย์
ชื่อ

:

บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จํากัด (มหาชน) (“ตัวแทนรับซื ้อหลักทรัพย์”)

สถานที่ติดต่อ :

319 อาคารจัตรุ ัสจามจุรี ชั ้น 17 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ชื่อผู้ติดต่อ

นางสาวศิโรรัตน์ เจริญเปลีย่ น

:

ฝ่ ายปฏิบตั ิการหลักทรัพย์
โทรศัพท์

:

0-2080-2682

โทรสาร

:

0-2160-5394
ส่วนที่ 1 หน้ าที่ 5

คําเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชัน่ จํ ากัด (มหาชน)

14.

แบบ 247-4

วันชําระราคาค่ าหุ้น
ผู้ทําคําเสนอซื ้อจะทําการชําระราคาค่าหุ้นให้ กับผู้แสดงเจตนาขายในวันทําการที่ 2 ถัดจากวันสุดท้ ายของระยะเวลารับ
ซื ้อ ซึง่ ตรงกับวันที่ 3 เมษายน 2562 (วันสุดท้ ายของระยะเวลารับซื ้อคือวันที่ 1 เมษายน 2562)

ส่วนที่ 1 หน้ าที่ 6

คําเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชัน่ จํ ากัด (มหาชน)

แบบ 247-4

ส่ วนที่ 2
รายละเอียดของผู้ทําคําเสนอซือ้ หลักทรั พย์
1.

ข้ อมูลเกี่ยวกับผู้ทําคําเสนอซือ้
1.1 ข้ อมูลทัว่ ไป
ชื่อ

: นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์

ที่อยู่

: 340 - 348 ถนนลาดพร้ าว แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร

หมายเลขโทรศัพท์

: 02-026-3512

หมายเลขบัตรประชาชน

: 3-1005-00586-92-0

วุฒิการศึกษา

: ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี สาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

หมายเลขโทรสาร : 02-026-3513

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
1.2

ข้ อมูลทางธุรกิจ และข้ อมูลอื่น ๆ
(1) อาชีพโดยสังเขป
ผู้ทําคําเสนอซื ้อหลักทรัพย์ประกอบธุรกิจส่วนตัว ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มาโดยตลอดกว่า 10 ปี มี
ประวัติการทํางาน ดังนี ้
ช่วงเวลา
2561 - ปั จจุบนั
2558 - ปั จจุบนั
2561 - ปั จจุบนั
2559 - ปั จจุบนั
2561
2556 - ปั จจุบนั
2554 - ปั จจุบนั
2559 - ปั จจุบนั
2558 - ปั จจุบนั
2551 – 2560
2551 – 2555
2548 - 2552
2547- 2548

ตําแหน่ง
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
และกรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการผู้จดั การ
กรรมการที่ปรึกษาฝ่ ายเศรษฐกิจ
อุปนายกและกรรมการสมาคม
กรรมการบริหารสมาคม
กรรมการบริษัท
ผู้จดั การทัว่ ไป
ผู้จดั การโครงการบ้ านรื่ นฤดี รังสิตคลอง 4
เจ้ าหน้ าที่การตลาดอาวุโส

(2) ประวัติการกระทําความผิดทางอาญา
- ไม่มี ส่วนที่ 2 หน้ าที่ 1

บริษัท
บริษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
บริษัท รชยาเรี ยลเอสเตท จํากัด
บริษัท ต้ นสน ดีเวลลอปเม้ นท์ จํ ากัด
บริษัท ทริลเลี่ยนแนร์ โฮลดิ ้ง จํากัด
บริษัท แอสเซท ไฟว์ โฮลดิ ้ง จํากัด
บริษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้ นท์ จํ ากัด
มูลนิธิสงเคราะห์เด็กพัทยา
สมาคมอสังหาริมทรัพย์ จ.นนทบุรี (NREA)
สมาคมอสังหาริมทรัพย์แห่งประเทศไทย (TREA)
บริษัท พารากอนแลนด์ จํ ากัด
บริษัท รื่ นฤดี ดีเวลล็อปเม้ นท์ จํากัด
บริษัท บ้ านรื่ นฤดี จํ ากัด
บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จํ ากัด

คําเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชัน่ จํ ากัด (มหาชน)

แบบ 247-4

(3) ข้ อพิพาททางกฎหมายที่ยงั ไม่สิ ้นสุด
- ไม่มี 1.3

บริ ษัท ที่มีวัตถุป ระสงค์ ประกอบธุรกิจพัฒ นาอสังหาริ มทรัพย์ ผ้ ูทํา คําเสนอซื อ้ และบุค คลตามมาตรา 258 เป็ น
กรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นใหญ่
บริษัท ต้ นสน ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (“TONSON”)
วันที่จดทะเบียน
ประวัติความเป็ นมา

:
:

3 เมษายน 2561
บริษัทจัดตั ้งขึ ้นเพื่อวัตถุประสงค์ ประกอบกิจการให้ เช่า และการ
ดําเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

ที่อยู่

:

ทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ ว :
ลักษณะการประกอบธุรกิจบริษัท :

คณะกรรมการบริษัท

:

349 อาคารเอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส ชั ้น 19 ห้ อง 1901 ถนน
วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตุจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร
1,000,000 บาท
ดําเนินกิจการให้ เช่า และดําเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
ปั จจุ บั น ถื อ ครองที่ ดิ น รอการพั ฒ นา 1 แปลง พื น้ ที่ 385.30
ตารางวา ตัง้ อยู่ที่ ซ อยต้ น สน ถนนเพลิน จิ ต แขวงลุม พิ นี เขต
ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
1. นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์
2.

นายฐิ ติวฒ
ั น์ คูวิจิตรสุวรรณ

3. Mr. Yu Kwan Kin Daniel
รายชื่อผู้ถือหุ้น

:

1. นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์

47.50%

2. บริษัท แกรนด์คิง จํากัด*

25.00%

3. นายฐิ ติวฒ
ั น์ คูวิจิตรสุวรรณ

12.50%

4. นายวันนิวตั กิติเรียงลาภ

12.50%

5. นายตัน ชิน กวาง จอห์นสัน

2.50%

หมายเหตุ : *ผู้ถือหุ้นของ บริษัท แกรนด์คิง จํากัด ประกอบด้ วย
1. Mr. Yu Chi Ming Gabriel จํานวน 1 หุ้น
คิดเป็ นร้ อยละ 50
2. Miss Chan Lai Ngor Teresa จํานวน 1 หุ้น
คิดเป็ นร้ อยละ 50
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้ วย
1. Mr. Yu Chi Ming Gabriel
2. Miss Chan Lai Ngor Teresa
3. Mr. Yu Kwan Kin Daniel
ส่วนที่ 2 หน้ าที่ 2

คําเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชัน่ จํ ากัด (มหาชน)

แบบ 247-4

เพื่ อ เป็ น การขจั ด ความขัด แย้ ง ทางผลประโยชน์ ที่ อ าจจะเกิ ด ขึน้ ผู้ทํ า คํ า เสนอซื อ้ จะจํ า หน่ า ยเงิ น ลงทุน ใน
TONSON ออกไปให้ แก่บคุ คลภายนอก หรือให้ กิจการซื ้อหุ้น TONSON ภายในไตรมาสที่ 1 ของปี 2562
2.

3.

ข้ อมูลเกี่ยวกับผู้จดั เตรี ยมคําเสนอซือ้
ชื่อ

:

บริษัท แคปปิ ตอล ลิ ้งค์ แอ๊ ดไวเซอรี่ จํากัด

ที่อยู่

:

35 ซอยสาทร 9 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

ชื่อผู้ติดต่อ

:

นายฐิ ติวชั ร สุพรรณพงศ์

หมายเลขโทรศัพท์ :

0-2286-2905

หมายเลขโทรสาร

0-2286-2905 ต่อ 9

:

ข้ อมูลเกี่ยวกับที่ปรึ กษาอื่น
- ไม่มี -

4.

ความสัมพันธ์ ระหว่ างผู้ทําคําเสนอซือ้ กับกิจการ ผู้ ถอื หุ้นรายใหญ่ หรื อกรรมการของกิจการ
4.1 สรุปสาระสําคัญของสัญญา / ข้ อตกลง / บันทึกความเข้ าใจ / ที่ผ้ ทู ําคําเสนอซื ้อกระทําขึ ้นก่อนการยื่นคําเสนอซื ้อ
หลักทรัพย์ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการซื ้อขายหลักทรัพย์ ของกิจการอย่างมีนยั สําคัญ ทั ้งนี ้ ไม่ว่าการทําสัญญา /
ข้ อตกลง / บันทึกความเข้ าใจดังกล่าว จะเป็ นการทําเพื่อซื ้อขายหลักทรัพย์ในคําเสนอซื ้อหรือไม่ก็ตาม
(1) สัญญาซื ้อขายกิจการทั ้งหมด ระหว่างบริษัท แอสเซท ไฟว์ โฮลดิ ้ง จํากัด และ บริษัท อาดามัส อินคอร์
ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
หัวข้ อ
สัญญาซื ้อขายกิจการที่ทําขึ ้นระหว่าง
ผู้ซื ้อ :
ผู้ขาย :
ผู้รับรอง :
วันที่ทําสัญญา
หลักทรัพย์ที่ซื ้อขาย

ชื่อที่ปรึกษาในการทําสัญญา
เงื่อนไขและระยะเวลามีผลบังคับใช้
ของสัญญาและความรับผิดชอบของ
คู่สญ
ั ญา

รายละเอียดของสัญญา
บริษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
บริษัท แอสเซท ไฟว์ โฮลดิ ้ง จํากัด
นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์
15 พฤศจิกายน 2561
หุ้นสามัญเพิ่มทุนของกิจการจํานวนไม่เกิน 752,836,413 หุ้น คิด
เป็ น ร้ อยละ 67.04 ของหุ้น สามัญที่ จํ า หน่ า ยได้ แ ล้ ว ทัง้ หมดของ
กิจการ
ไม่มี
เงื่อนไขบังคับก่อนของผู้ซื ้อ

ส่วนที่ 2 หน้ าที่ 3

คําเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชัน่ จํ ากัด (มหาชน)

หัวข้ อ

แบบ 247-4

รายละเอียดของสัญญา
ผู้ซื ้อจะมีหน้ าที่ต้องปฏิบัติตามหน้ าที่ของผู้ซื ้อ ณ วันโอนกิจการ ก็
ต่อเมื่อเงื่อ นไขบังคับก่ อนที่ กํา หนดในข้ อนี แ้ ล้ ว เสร็ จสมบูรณ์ ทุก
ประการก่อนกําหนดเวลาสิ ้นสุด
(1) ผู้ ขายได้ รั บ การอนุ ญ าต การอนุ มั ติ และการให้ ความ
เห็ น ชอบใด ๆ อั น จํ า เป็ นแก่ ก ารที่ ผ้ ู ขายเข้ าทํ า สัญ ญานี ้
ตลอดจนการปฏิ บัติหน้ าที่ และการทําธุรกรรมใด ๆ ภายใต้
สัญญานี ้ ไม่ว่ าจากหน่ว ยงานของรั ฐ หน่ วยงานกํากับดูแ ล
คณะกรรมการ ผู้ ถื อ หุ้น คู่สัญญาในสัญญาที่ สํา คัญ และ
บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง
(2) คํา รับ รองของผู้ขายถูก ต้ อ งและเป็ น จริ ง ทุก ประการ ณ วัน
โอนกิจการ และผู้ขายและ/หรือผู้รับรองมิได้ ปกปิ ด หรือละไว้
ไม่ เ ปิ ดเผย หรื อ บิ ด เบื อ นข้ อ เท็ จ จริ ง ใด ๆ ซึ่ง ผู้ข ายหรื อ ผู้
รับรองรู้ หรื อควรรู้ว่าอาจทําให้ ความตามคํารับรองของผู้ขาย
กลายเป็ น ไม่ ถูก ต้ อ งหรื อ ไม่ เ ป็ น จริ ง ภายหลัง จากการโอน
กิจการ
(3) ผู้ขายได้ สง่ มอบสําเนาสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นระบุรายการทาง
ทะเบี ย นที่ เ กี่ ย วข้ องกับ หุ้น ในบริ ษั ท ผู้ข าย บริ ษั ท ลูก และ
บริ ษัทในเครื อ ตั ้งแต่จดทะเบียนจัดตั ้งจนถึงปั จจุบัน โดยมี
กรรมการผู้มีอํานาจของบริษัทผู้ขาย บริ ษัทลูก และบริ ษัทใน
เครือ ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้ อง
(4) ผู้ขายได้ ส่งมอบสําเนาใบหุ้นที่เกี่ยวข้ องหุ้นของบริ ษัทผู้ขาย
บริ ษัทลูก และบริ ษัทในเครื อ ตั ้งแต่จดทะเบียนจัดตั ้งจนถึง
ปั จจุบนั
(5) ผู้ขายได้ ปฏิ บัติ ตามข้ อกําหนดเกี่ยวกับการดํ าเนินการก่อ น
วันโอนกิจการทุกประการ
เงื่อนไขบังคับก่อนของผู้ขาย
ผู้ขายจะมีหน้ าที่ต้องปฏิบัติตามหน้ าที่ของผู้ขาย ณ วันโอนกิจการ
ก็ต่อเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนที่กําหนดในข้ อนี ้แล้ วเสร็ จสมบูรณ์ ทุก
ประการก่อนกําหนดเวลาสิ ้นสุด
(1) ผู้ซื ้อได้ รับการอนุญาต การอนุมัติ และการให้ ความเห็นชอบ
ใด ๆ อันจําเป็ นแก่การที่ผ้ ซู ื ้อเข้ าทําสัญญานี ้ ตลอดจนการ
ปฏิ บัติหน้ าที่ และการทํ าธุรกรรมใด ๆ ภายใต้ สญ
ั ญานี ้ ไม่
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หัวข้ อ

4.2
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รายละเอียดของสัญญา
ว่ า จ า ก ห น่ ว ย ง า น ข อ ง รั ฐ ห น่ ว ย ง า น กํ า กั บ ดู แ ล
คณะกรรมการ ผู้ถื อ หุ้น คู่สญ
ั ญาในสัญญาที่ สํา คัญ และ
บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง
(2) คํารับรองของผู้ซื ้อถูกต้ องและเป็ นจริ งทุกประการ ณ วันโอน
กิ จ การ และผู้ ซื อ้ มิ ไ ด้ ปกปิ ด หรื อ ละไว้ ไม่ เ ปิ ดเผย หรื อ
บิ ด เบื อ นข้ อ เท็ จ จริ ง ใด ๆ ซึ่ ง ผู้ซื อ้ รู้ หรื อ ควรรู้ ว่ า อาจทํ า ให้
ความตามคํ ารั บ รองของผู้ซื อ้ กลายเป็ น ไม่ ถูก ต้ อ งหรื อ ไม่
เป็ นจริงภายหลังจากการโอนกิจการ

การถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้ อมโดยผู้ทําคําเสนอซื ้อหรือผู้มีอํานาจกระทําการผูกพันผู้ทําคําเสนอซื ้อ
ณ วันที่ ยื่น คําเสนอซื อ้ หลักทรัพ ย์ ทั ้งหมดของกิ จการ ผู้ทําคํ าเสนอซื ้อถือ หุ้น สามัญของกิจการจํา นวน
468,038,398 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 41.68 ของหุ้นสามัญทีจ่ ําหน่ายได้ แล้ วทั ้งหมดของกิจการ
บุคคลตามมาตรา 258 ได้ แก่ นางไกวซัน ปั ญจทรัพย์ ซึง่ เป็ นภรรยาของผู้ทําคําเสนอซื ้อถือหุ้นสามัญของ
กิจการจํานวน 48,934,367 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 4.36 ของหุ้นสามัญที่จําหน่ายได้ แล้ วทั ้งหมดของกิจการ
ดั ง นั น้ ผู้ ทํ า คํ า เสนอซื อ้ และบุ ค คลตามมาตรา 258 มี ก ารถื อ หุ้ นสามั ญ ของกิ จ การรวมกั น ทั ง้ สิ น้
516,972,765 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 46.03 ของหุ้นสามัญที่จําหน่ายได้ แล้ วทั ้งหมดของกิจการ

4.3

การถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้ อมโดยกิจการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้บริหารกิจการ ในผู้ทําคําเสนอซื ้อ
- ไม่มี เนื่องจากผู้ทําคําเสนอซื ้อเป็ นบุคคลธรรมดา -

4.4

ความสัมพันธ์ อื่น ๆ
หากผู้ทําคําเสนอซื ้อมีความสัมพันธ์ ที่มีนยั สําคัญในลักษณะอื่น ๆ กับกิจการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อกรรมการของ
กิจการ เช่น การดําเนินธุรกิจร่ วมกัน การทํารายการระหว่างกัน การร่ วมลงทุน ในบริ ษัทอื่น หรือการมีข้อตกลง
หรือสัญญาอื่น ๆ ระหว่างกัน เป็ นต้ น ให้ อธิบายลักษณะของความสัมพันธ์ ดงั กล่าว
(1) ผู้ทําคําเสนอซื ้อ และนายฐิ ติวฒ
ั น์ คูวิจิตรสุวรรณ กรรมการของกิจการ ร่ วมลงทุนในบริษัท ต้ นสน ดีเวลลอป
เม้ นท์ จํากัด โดยผู้ทําคําเสนอซื ้อ ถือหุ้นร้ อยละ 47.50 และนายฐิ ติวฒ
ั น์ คูวิจิตรสุวรรณ ถือหุ้นร้ อยละ 12.50

5.

ข้ อมูลอื่นที่เกี่ยวข้ องต่ อการตัดสินใจของผู้ ถอื หลักทรั พย์
5.1

หลักทรัพย์ของผู้ทําคําเสนอซื ้อ (ข้ อมูล ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562)
5.1.1 หุ้น
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ชื่อ

แบบ 247-4

ประเภท
หุ้น

จํานวนหุ้น

ร้ อยละเมื่อเทียบ ร้ อยละเมื่อ
กับจํานวนหุ้นที่ เทียบกับสิทธิ
จําหน่ายได้ แล้ ว
ออกเสียง
ทั ้งหมดของ
ทั ้งหมดของ
กิจการ
กิจการ

I. ผู้ทําคําเสนอซื ้อ

หุ้นสามัญ 468,038,398

II. บุคคลกลุ่มเดียวกับผู้ทําคําเสนอซื ้อ

หุ้นสามัญ

-

III. บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลตาม I. และ II.

หุ้นสามัญ

48,934,367

IV. ข้ อตกลงอื่นที่จะทําให้ บคุ คลตาม I. ถึง III. ได้ ห้ นุ
เพิ่ม

ไม่มี

-

รวม

516,972,765

41.68

41.68

-

-

4.36

4.36

-

-

46.03

46.03

5.1.2 หลักทรัพย์แปลงสภาพ
- ไม่มี 5.2

แหล่งเงินทุนที่ผ้ ทู ําคําเสนอซื ้อใช้ ในการเข้ าซื ้อหลักทรัพย์ของกิจการ
ในการทําคําเสนอซื ้อครัง้ นี ้มีผ้ ถู ือหุ้นของ ADAM ได้ แสดงเจตนาไม่ขายหุ้นสามัญ จํานวน 11 ราย ซึง่ ถือ
หุ้นรวมกันจํานวน 619,536,065 หุ้น ดังรายละเอียดที่ปรากฏในส่วนที่ 1 ข้ อ 5 ทําให้ มีห้ นุ คงเหลือที่ต้องทําคํ า
เสนอซื ้อ ซึง่ คํานวณจาก จํานวนหุ้นที่ออกและชําระแล้ วทั ้งหมด – จํานวนหุ้นที่แสดงเจตนาไม่ขายตามคําเสนอ
ซื ้อหลักทรัพย์ – จํานวนหุ้นของผู้ทําคําเสนอซื ้อ (1,123,000,000 – 619,536,065 – 468,038,398) เท่ากับจํานวน
35,425,537 หุ้น ในราคาหุ้น ละ 1 บาท จํานวนเงินสูงสุดที่ ผ้ ทู ํา คําเสนอซื อ้ จะต้ องใช้ เงิ นคือ 35,425,537 บาท
โดยธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํ า กัด (มหาชน) ได้ อ อกจดหมายรั บ รองว่า ผู้ทํ า คํ า เสนอซื อ้ มี เ งิ นฝาก ณ วัน ที่ 25
มกราคม 2562 ซึ่งเพียงพอสําหรับชําระมูลค่าของการเสนอซื ้อหลักทรัพย์ที่เหลือทั ้งหมดของกิจการตามคําเสนอ
ซื ้อครั ้งนี ้ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1)
ทั ้งนี ้ บริษัท แคปปิ ตอล ลิ ้งค์ แอ๊ ดไวเซอรี่ จํากัด ในฐานะผู้จัดเตรี ยมคําเสนอซื ้อได้ พิจารณาแหล่งเงินทุน
ของผู้ทําคําเสนอซื ้อแล้ วมีความเห็นว่า ผู้ทําคําเสนอซื ้อมีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอสําหรับการทําคําเสนอซื ้อครั ้งนี ้

5.3

แผนการขายหุ้นของกิจการ
ผู้ทําคําเสนอซื ้อไม่มีความประสงค์ที่จะขายหลักทรัพย์ หรือโอนหลักทรัพย์ ของกิจการที่จะรับซื ้อจากการ
ทํา คํ า เสนอซื อ้ ในครั ง้ นี ใ้ ห้ แ ก่บุค คลอื่ น ในจํ านวนที่ มี นัย สําคัญในช่ ว งระยะเวลา 12 เดื อ น นับ จากวัน สิ ้นสุด
ระยะเวลารับซื ้อ เว้ นแต่
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ขายหลักทรัพย์ หรื อ โอนหลักทรัพย์ ของกิจการให้ แก่ห้ นุ ส่ว นทางธุรกิจ หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน
ของผู้ทําคําเสนอซื ้อ ตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 หรือ

2)

ขายหลัก ทรั พ ย์ ห รื อ โอนหลัก ทรั พ ย์ ข องกิ จ การเพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามกฎระเบี ย บและข้ อ บัง คับ ที่
เกี่ยวข้ องของสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรื อ ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์
ฯ”) ที่มีผลใช้ บงั คับอื่น ๆ ในขณะนั ้น

อย่างไรก็ตาม หากเกิดการขายหุ้นดังกล่าวข้ างต้ น จะเป็ นจํานวนไม่มาก และไม่มีผลกระทบต่ออํานาจ
ควบคุม ซึ่ง บุคคลที่จะมาซื ้อหลักทรัพย์ จากผู้ทําคํา เสนอซื ้อจะต้ องไม่มีเ จตนาที่จะใช้ สิท ธิ ออกเสีย งของไปใน
ทิศทางเดียวกันกับผู้ทําคําเสนอซื ้อ เพื่อควบคุมกิจการร่วมกัน (acting in concert)
5.4

ข้ อมูลจําเป็ นอื่น
การพิจารณารับหลักทรัพ ย์ ใหม่ต่อตลาดหลักทรัพ ย์ ฯ (กรณีเข้ าเกณฑ์ Back door) และกิจการเข้ าข่ายอาจถูก
เพิกถอนจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
เนื่อ งจาก กิจ การเข้ า ทํารายการรั บโอนกิจ การทั ้งหมดของ บริ ษัท แอสเซท ไฟว์ โฮลดิ ง้ จํ ากัด ซึ่ง เป็ น
รายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน (“รายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ”)
เข้ าข่ายเป็ นรายการประเภท 4 ตามประกาศได้ มาหรื อจําหน่ายไป โดยมีขนาดรายการสูงสุดร้ อยละ 4,676.32
ตามเกณฑ์สินทรัพย์ ที่มีตัวตนสุทธิ ซึ่งกิจการมีหน้ าที่ต้องขออนุมตั ิการเข้ าทํารายการต่อตลาดหลักทรัพย์ ฯ โดย
ยื่นคําขอให้ พิจารณารับหลักทรัพย์ใหม่ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามข้ อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย
เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็ นหลักทรัพย์ จดทะเบียน พ.ศ. 2558
และกิจการยังอยู่ระหว่างการดําเนินการแก้ ไขคุณสมบัติตามข้ อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่ อง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ.2542 ซึง่ ตลาดหลักทรัพย์ ฯ ให้ เวลาจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562
โดยกิจการสามารถขอขยายระยะเวลาสําหรับช่วงดํ าเนินการให้ มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื อ้ ขายได้ 1 ครัง้ เป็ น
ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี หรือภายใน 31 มีนาคม 2563
โดยกิจการ จะต้ องมีคณ
ุ สมบัติหลัก ดังนี ้
1)

มีส่วนของผู้ถือหุ้นไม่ตํ่ากว่า 50 ล้ านบาท สําหรับการจดทะเบียนซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม
เอไอ หรือไม่ตํ่ากว่า 300 ล้ านบาท สําหรับการจดทะเบียนซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย

2)

มีกําไรสุทธิ จากธุรกิจหลักเป็ น ระยะเวลา 1 ปี หรื อติดต่อกัน 4 ไตรมาส ไม่ตํ่ ากว่า 10 ล้ านบาท
สําหรับการจดทะเบียนซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ หรื อไม่ตํ่ากว่า 30 ล้ านบาท สําหรับ
การจดทะเบียนซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ส่วนที่ 2 หน้ าที่ 7

คําเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชัน่ จํ ากัด (มหาชน)

3)

แบบ 247-4

ผู้ถือหุ้นรายย่อยถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า ร้ อยละ 15 ของทุนชําระแล้ ว และมีผ้ ถู ือหุ้นรายย่อยไม่
น้ อยกว่า 150 ราย

ทั ้งนี ้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 กิจการ มีส่วนของผู้ถือหุ้น 4.35 ล้ านบาท และมีผลขาดทุนสําหรับงวด
เก้ าเดือนจํานวน 23.35 ล้ านบาท ซึ่งยังไม่เป็ นไปตามคุณสมบัติตามเกณฑ์ พ้นเหตุแห่งการเพิกถอน อย่างไรก็
ตามหลังการเข้ าทํารายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ แล้ ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัท
ฯ จะมี ส่ว นของผู้ ถื อ หุ้ นมากกว่ า 300 ล้ า นบาท โดยพิ จ ารณาจากส่ ว นของผู้ ถื อ หุ้ นของ AFH ณ วั น ที่ 31
พฤษภาคม 2561 ภายหลังปรับปรุ งทุนชําระแล้ วจะเท่ากับ 501.22 ล้ านบาท และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ สาํ หรับ
การกลับ เข้ าซื อ้ ขายในตลาดหลักทรัพ ย์ แ ห่ งประเทศไทย แต่ คาดว่ า กิจ การยังคงมีผลการดํา เนิน งานขาดทุน
สําหรับงวดปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งยังไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ สําหรับการกลับเข้ าซื ้อขายในตลาด
หลักทรั พย์ ฯ อย่างไรก็ต ามในงวดปี 2562 โครงการวนา เรสซิเ ดนซ์ จะเริ่ มรับรู้ รายได้ และโครงการบ้ า นรชยา
บ้ านช้ าง 2 จะรับ รู้ รายได้ ม ากขึ ้น ผู้ทํา คําเสนอซื ้อคาดว่าปี 2562 กิจการจะมี ผลการดํา เนินงานเป็ นกําไรสุท ธิ
เป็ นไปตามเกณฑ์

ส่วนที่ 2 หน้ าที่ 8
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1.

แบบ 247-4

ส่ วนที่ 3
รายละเอียดของบริ ษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
ข้ อมูลเกี่ยวกับกิจการ
1.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจโดยสังเขป
บริ ษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) จัดตั ้งเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2545 ณ วันที่ 25
ธันวาคม 2561 ADAM มีทนุ จดทะเบียนที่ออกและเรียกชําระเต็มมูลค่าแล้ ว จํานวน 1,123,000,000 บาท
ประกอบด้ วยหุ้นสามัญจํานวน 1,123,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (Par Value) หุ้นละ 1.00 บาท
ปั จ จุบัน ADAM ประกอบธุ รกิ จการลงทุน ในบริ ษัท อื่น ในลัก ษณะ Holding Company ปั จ จุบัน มี
บริ ษัทย่อย 2 แห่ง คือ บริ ษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (“AFD”) ซึ่งเป็ นบริ ษัทแกน และบริ ษัท
รชยาเรียลเอสเตท จํากัด (“RR”) ซึง่ ทั ้ง 2 บริษัทประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
โครงสร้ างของกิจการ
บริษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
96.67%
บริษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด
99.99%
บริษัท รชยาเรียลเอสเตท จํากัด

ข้ อมูลการเปลี่ยนแปลงธุรกิจของกิจการ ตั ้งแต่ปี 2557
วันที่
กันยายน 2557

รายการ
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั ้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557 ได้ มีมติที่สาํ คัญดังต่อไปนี ้
1. อนุ มั ติ ก ารเพิ่ ม ทุ น ของกิ จ การ จํ า นวน 500,000,000 บาท จากทุ น จดทะเบี ย นเดิ ม
280,163,587 บาท เป็ นจํานวน 780,163,587 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน
500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ให้ แก่บคุ คลในวงจํากัด (Private Placement)
2. อนุมตั ิการขายหุ้นในบริษัทต่าง ๆ ดังนี ้
1) รายการจําหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญของบริ ษัท อาดามัส เวิลด์ จํากัด ร้ อยละ 100 ของ
จํานวนหุ้นจดทะเบียนทั ้งหมด
ส่วนที่ 3 หน้ าที่ 1
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วันที่
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รายการ
2) รายการจําหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญของบริ ษัท อาดามัส คอนซูเมอร์ จํากัด ร้ อยละ 100
ของจํานวนหุ้นจดทะเบียนทั ้งหมด
3) รายการจําหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญของบริ ษัท จี จี นิวส์ เนทเวิร์ค จํากัด ร้ อยละ 32.79
ของจํานวนหุ้นจดทะเบียนทั ้งหมด 305,000 หุ้น
4) รายการจําหน่ายไปซึง่ หุ้นสามัญของบริษัท นิวส์ มัลติมีเดีย จํากัด ร้ อยละ 10.00 ของ
จํานวนหุ้นจดทะเบียนทั ้งหมด 300,000 หุ้น
5) อนุมัติการเสนอซื ้อหุ้นสามัญของบริษัท กีธา พร็อพเพอร์ ตี ้ส์ จํากัด ในมูลค่าทั ้งสิ ้นไม่
เกิน 800,000,000 บาท
ภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติรายการดังกล่าว ตลาดหลักทรัพย์ ฯ ได้ ขึ ้นเครื่ องหมาย H
สั่ง ห้ า มซื อ้ ขายหลัก ทรั พ ย์ ข องกิ จ การ สํา หรั บ การซื อ้ ขายหลัก ทรั พ ย์ รอบบ่ า ยของวั น ที่ 25
กันยายน 2557 จนกว่าบริ ษัทได้ เปิ ดเผยข้ อมูลและปฏิ บัติให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์ ฯ และสํานักงาน ก.ล.ต. ว่าด้ วยการได้ มาซึง่ สินทรัพย์สําคัญและรายการที่เกี่ยวโยง
กันกรณีการเพิ่มวาระการประชุมเกี่ยวกับการซื ้อหุ้นสามัญทั ้งหมดของบริ ษัท กีธา พร๊ อพเพอร์
ตีส์ จํากัด (“KITHA”) แต่ ADAM ยังมิได้ เปิ ดเผยข้ อมูลและการดําเนินการตามข้ อกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสํานักงาน ก.ล.ต. อย่างครบถ้ วน ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงยังคงห้ ามซื ้อขาย
หลักทรัพย์ ของ ADAM ต่อไป และขอให้ ADAM ชี ้แจงข้ อมูลกรณีผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทเสนอให้ ที่
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557 เพิ่มวาระการประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติ
การซื ้อหุ้นสามัญทั ้งหมดของ KITHA มูลค่าทั ้งสิ ้น ไม่เกิน 800 ล้ านบาท ซึง่ เข้ าข่ายเป็ นรายการ
ได้ มาซึ่ ง สิน ทรั พ ย์ แ ละรายการที่ เ กี่ ย วโยงกัน ตามข้ อกํ า หนดของตลาดหลัก ทรั พ ย์ ฯ และ
สํานักงาน ก.ล.ต. โดยการที่จะเสนอวาระให้ ผ้ ูถือหุ้นพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว บริ ษั ท
จะแจ้ งมติที่ประชุมคณะกรรมการโดยเปิ ดเผยสารสนเทศให้ ผ้ ูถือหุ้นได้ ทราบล่วงหน้ าและต้ อง
จัดให้ มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้ ความเห็นต่อการเข้ าทํารายการเสนอต่อที่ประชุมผู้
ถือหุ้นล่วงหน้ าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นด้ วย ซึ่งบริ ษัทไม่ได้ ดําเนินการตามข้ อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์ ฯ และสํานักงาน ก.ล.ต. ในเรื่ องดังกล่าวแต่อย่ างใด ซึ่งวาระดังกล่าวถือเป็ นเรื่ อ ง
สําคัญที่กระทบต่อสิทธิ ประโยชน์ของผู้ถือหุ้น โดย ADAM ต้ องดําเนินการ ตามข้ อกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสํานักงาน ก.ล.ต. และเพื่อให้ เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
(Good Corporate Governance) ของการเป็ นบริษัทจดทะเบียน
ดังนั ้นตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงให้ ADAM ชี ้แจงข้ อมูลและการดําเนินการให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนด
ของของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสํานักงาน ก.ล.ต. ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันที่
1 ตุลาคม 2557 และเนื่องจากตลาดหลักทรัพย์ฯ อยู่ระหว่างให้ ADAM ชี ้แจงข้ อมูลดังกล่าว ซึ่ง
ส่วนที่ 3 หน้ าที่ 2
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กระทบต่ อสิท ธิ ประโยชน์ ข องผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนอย่ างมี สาระสํา คัญ ตลาดหลักทรั พย์ ฯ จึง
ยังคงเครื่ องหมาย “SP” หลักทรัพ ย์ ของ ADAM จนกว่า บริ ษัท จะชี ้แจงข้ อมูลและดํา เนินการ
ตามข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสํานักงาน ก.ล.ต. อย่างครบถ้ วนแล้ ว
ทั ้งนี ้ตามข้ อกําหนดว่าด้ วยการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ ดงั กล่าวกําหนดว่า หากบริ ษัทจดทะเบียนฝ่ า
ฝื นหรื อละเลยไม่ดํา เนินการให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนด ตลาดหลักทรัพย์ ฯ จะพิจารณาสัง่ ห้ า ม
การซื ้อขายหลักทรัพย์ รวมถึงการไม่รับหลักทรัพย์ที่บริษัทจดทะเบียนออกให้ กบั บริษัทอื่นเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนเพิ่มเติม และอาจสัง่ เพิกถอนจากการหลักทรัพย์จดทะเบียน

ธันวาคม 2557

กิจการมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้ า งธุรกิจ หลักจากธุรกิจ การบริ หารจัด การสถานีทีวีกี ฬาและ
ธุรกิจบริหารกิจกรรมการตลาด เป็ นการดําเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

เมษายน 2559

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 วันที่ 28 เมษายน 2559 ได้ มีอนุมัติการจําหน่ายไปซึ่ง
หุ้น สามัญของบริ ษั ท กีธ า พร็ อ พเพอร์ ตี ส์ จํ า กัด ซึ่ง เป็ นบริ ษั ทย่ อ ยของกิ จ การ จํ า นวนรวม
21,999,998 หุ้น หรือคิดเป็ นร้ อยละ 99.9 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทั ้งหมด

สิงหาคม 2559

ที่ประชุม วิสามัญผู้ถือ หุ้น ครั ง้ ที่ 1/2559 เมื่อ วัน ที่ 19 สิงหาคม 2559 ได้ อนุมัติก ารเข้ าซื อ้ หุ้น
สามัญของบริ ษัท สิทธารมย์ ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด จํานวน 160,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1,000
บาท หรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 100 ของจํานวนหุ้นทั ้งหมด รวมเป็ นเงินจํานวน 370,000,000
บาท จาก บริษัท เพาเวอร์ ไลน์ เอนจีเนียริ่ง จํากัด (มหาชน)

มกราคม 2561

นายเกรี ยงไกร ศิระวณิชการ ทําคําเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทั ้งหมดของกิจการ ทําให้ นายเกรี ยงไกร
ศิระวณิชการ เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ร้ อยละ 87.82

ธันวาคม 2561

ที่ ป ระชุม วิ ส ามั ญผู้ ถื อ หุ้น ครั ง้ ที่ 1/2561 เมื่ อ วั น ที่ 18 ธั น วาคม 2561 ได้ อ นุมั ติ ก ารเข้ าทํ า
รายการซื ้อและรับโอนกิจการทั ้งหมดของ บริ ษัท แอสเซท ไฟว์ โฮลดิ ้ง จํากัด ซึ่งมีผ้ ถู ือหุ้นใหญ่
คือ นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ และนางไกวซัน ปั ญจทรัพย์ (บุคคลตามมาตรา 258 แห่ง พ.ร.บ.
หลักทรัพย์ ฯ ของนายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ ) ถือหุ้นรวมกันร้ อยละ 68.67 ของจํานวนหุ้นที่ออก
และจําหน่ายได้ แล้ วทั ้งหมดของ บริษัท แอสเซท ไฟว์ โฮลดิ ้ง จํากัด ในราคาเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนจะไม่ตํ่ากว่าหุ้นละ 1.00 บาท โดย ADAM จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่บุคคลใน
วงจํา กัด ซึ่งได้ แก่ บริ ษั ท แอสเซท ไฟว์ โฮลดิ ้ง จํา กัด ภายหลังจากการชํ าระบัญชี เพื่อ คืนทุน
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของ บริษัท แอสเซท ไฟว์ โฮลดิ ้ง จํากัด แล้ ว นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ และบุคคล
ตามมาตรา 258 จะได้ มาซึง่ หุ้นของ ADAM จํานวนไม่เกิน 516,972,765 หุ้น หรือคิดเป็ นไม่เกิน
ร้ อยละ 46.03 ของสิทธิออกเสียงทั ้งหมดของ ADAM
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั ้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ได้ อนุมตั ิรายการจําหน่าย
ไปซึ่ง สินทรั พย์ ได้ แก่ห้ ุนสามัญทั ้งหมดของบริ ษั ท สิท ธารมย์ ดีเ วลลอปเมนท์ จํา กัด จํ านวน
39,998 หุ้น หรื อ คิ ด เป็ น ร้ อยละ 99.99 ของจํ า นวนหุ้น ที่ อ อกและจํ า หน่ า ยแล้ ว ทั ง้ หมดของ
ส่วนที่ 3 หน้ าที่ 3

คําเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชัน่ จํ ากัด (มหาชน)

วันที่

แบบ 247-4

รายการ
บริ ษัท สิทธารมย์ ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด ให้ แก่นายเกรี ยงไกร ศิระวณิชการ ในมูลค่ารวม 129
ล้ านบาท
1.1.1 ข้ อมูลบริษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (เดิมชื่อ บริษัท อดามัสเรียลเอสเตท จํากัด)
บริ ษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด จดทะเบียนเป็ นนิติบุคคลประเภทบริษัทจํากัด
เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2556 และเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ได้ เปลีย่ นชื่อบริ ษัทจากเดิม บริษัท
อดามัสเรี ย ล เอสเตท จํ ากัด เป็ นบริ ษั ท แอสเซท ไฟว์ ดี เวลลอปเม้ น ท์ จํ ากัด ปั จ จุบัน มี ทุน จด
ทะเบี ย นและทุน จดทะเบี ย นชํ า ระแล้ ว จํ า นวน 300,000,000 บาท เพื่ อ ประกอบธุ ร กิ จ พั ฒ นา
อสังหาริ มทรัพย์ โดยบริ ษัทมีโครงการที่ทําการพัฒนาในปั จจุบัน คือคอนโดมิเนียม ได้ แก่ คอนโด
ไวโอ แคราย 1 คอนโด ไวโอ แคราย 2 บริ เวณสี่แยกแคราย จังหวัดนนทบุรี และโครงการหมู่บ้าน
จัดสรร ได้ แก่ โครงการวนา เรสซิเดนซ์ พระราม 9 – ศรีนครินทร์ ซึง่ พัฒนาขึ ้นบนเนื ้อที่ 19-3-53.3 ไร่
ถนนศรีนครินทร์ -ร่มเกล้ าตัดใหม่ และมีที่ดินรอการพัฒนาขนาด 16-0-30.3 ไร่ ในละแวกใกล้ เคียง
1)

รายการ

สรุปสถานะโครงการของบริษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด
หน่วย: ล้ านบาท
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561
มูลค่าขาย ต้ นทุนที่ ต้ นทุนที่โอน มูลค่าขาย ต้ นทุน
มูลค่าที่
โครงการ เกิดขึ ้นแล้ ว ขายแล้ ว
โครงการ โครงการ คาดว่าจะ
คงเหลือ คงเหลือ ได้ รับสุทธิ

โครงการที่พฒ
ั นาแล้ วเสร็จ
1. ไวโอ แคราย 1 ห้ องชุดพักอาศัย
319
209
(145)
100
(ห้ องชุดรวม 125 ยูนติ คงเหลือ 38 ยูนติ )
ก่อสร้ างแล้ วเสร็จประมาณปี 2558
2. ไวโอ แคราย 2 ห้ องชุดพักอาศัย
240
149
(74)
128
(ห้ องชุดรวม 122 ยูนติ คงเหลือ 58 ยูนติ )
ก่อสร้ างแล้ วเสร็จประมาณปี 2559
รวม
559
358
(219)
228
โครงการอยู่ระหว่างการพัฒนา
1. วนา เรสซิเดนซ์ บ้ านพักอาศัย
1,783
599
1,783
(บ้ านพักอาศัยรวม 69 หลัง อยู่ระหว่างพัฒนาพื ้นที่
และก่อสร้ างบ้ านตัวอย่าง)
รวมทัง้ สิน้
2,342
957
(219)
2,011
หมายเหตุ ข้ อมูล ณ 31 พฤษภาคม 2561 จากการตรวจสอบสินทรัพย์และหนี ้สินของบริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จํากัด

ส่วนที่ 3 หน้ าที่ 4

64

36

75

53

139

89

599

-

738

89

คําเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชัน่ จํ ากัด (มหาชน)

2)

แบบ 247-4

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท (ณ 11 กุมภาพันธ์ 2562)

ลําดับ
รายชื่อกรรมการ
1. นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์
3)

ตําแหน่ง
กรรมการบริษัท

รายชื่อผู้ถือหุ้น (ณ 20 ธันวาคม 2561)

ลําดับ
รายชื่อผู้ถือหุ้น
1. บริษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
2. นางสาวธันยพร อนันตศิลป์
3. นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์
รวม
4)

จํานวนหุ้น
ร้ อยละ
28,999,999
96.67
1,000,000
3.33
1
0.00
30,000,000 100.00

สรุปฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัท

งบแสดงฐานะการเงิน
หน่วย : บาท
งบแสดงฐานะทางการเงิน

งบตรวจสอบ ณ วันที่
31 สค. 2558

31 ธค. 2559

ยังไม่ได้ ตรวจสอบ
31 พค. 2561

31 ธค. 2560

สินทรั พย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

11,701,858

393,892

3,626,860

1,346,663

ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้หมุนเวียนอื่น

5,181,872

308,365

310,850

11,660,382

224,829,041

566,195,850

1,103,033,281

739,172,303

-

1,768,902

9,750,954.57

-

241,712,770

568,667,008

1,116,721,946

752,179,348

ที่ดินรอการพัฒนา

-

-

-

386,018,000

เงินลงทุนในบริษัทย่อย

-

-

1,530,000

2,999,700

463,398

2,926,112

4,004,208

5,289,705

สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน

54,118

62,936

55,128

33,460

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่ น

45,370

290,600

597,813

274,212

562,885
242,275,655

3,279,648
571,946,657

6,187,149
1,122,909,095

394,615,077
1,146,794,426

-

299,000,000

-

-

22,989,766

2,056,191

8,792,186

113,618,114

-

-

97,572,000

-

โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
สินทรัพย์ หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรั พย์ หมุนเวียน
สินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน

อุปกรณ์

รวมสินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรั พย์
หนีส้ นิ หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่ น
เจ้ าหนี ้ค่าที่ดิน

ส่วนที่ 3 หน้ าที่ 5

คําเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชัน่ จํ ากัด (มหาชน)

แบบ 247-4
หน่วย : บาท

งบแสดงฐานะทางการเงิน

งบตรวจสอบ ณ วันที่
31 สค. 2558

31 ธค. 2559

ยังไม่ได้ ตรวจสอบ
31 พค. 2561

31 ธค. 2560

หนี ้สินตามสัญญาเช่าซื ้อที่ถึงกําหนดชํ าระภายในหนึง่ ปี

-

490,579

833,384

846,454

เงินกู้ยืมระยะสันจากบุ
้
คคลที่เกี่ยวข้ องกัน

-

82,147,322

241,279,354

213,352,034

รายได้ รับล่วงหน้ า

24,881,100

-

-

-

เงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทที่เกี่ยวข้ องที่ถึงกําหนด

48,000,000

-

-

-

861,818

6,719,705

8,610,356

-

96,732,683

390,413,797

357,087,279

327,816,601

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

96,402,970

25,226,815

629,939,300

631,573,283

เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน

10,415,476

74,967,100

70,527,100

71,996,800

หนี ้สินตามสัญญาเช่าซื ้อ

-

968,406

1,209,574

923,020

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

-

-

-

184,611

106,818,446
203,551,129

101,162,321
491,576,117

701,675,974
1,058,763,253

704,677,713
1,032,494,314

50,000,000

50,000,000

50,000,000

-

-

-

300,000,000

50,000,000

50,000,000

50,000,000

-

-

-

-

112,500,000

กําไร(ขาดทุน) สะสม-ยังไม่จดั สรร

(11,275,474)

30,370,539

14,145,842

1,800,111

รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ นิ และส่ วนของผู้ถือหุ้น

38,724,526
242,275,655

80,370,539
571,946,657

64,145,842
1,122,909,095

114,300,111
1,146,794,426

ชําระภายในหนึง่ ปี
หนี ้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ นิ หมุนเวียน
หนีส้ นิ ไม่ หมุนเวียน

รวมหนีส้ นิ ไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ นิ
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน - หุ้นสามัญ 5,000,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
ทุนจดทะเบียน - หุ้นสามัญ 3,000,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
ทุนที่ออกและชําระแล้ ว - หุ้นสามัญ 5,000,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
ทุนที่ออกและเรี ยกชํ าระแล้ ว หุ้นสามัญ 5,000,000 หุ้น
เรี ยกชํ าระแล้ วเต็ มจํ านวน และ 25,000,000 หุ้น เรี ย ก
ชําระหุ้นละ 2.50 บาท

ส่วนที่ 3 หน้ าที่ 6

คําเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชัน่ จํ ากัด (มหาชน)

แบบ 247-4

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
หน่วย : บาท
ยังไม่ได้ ตรวจสอบ

งบตรวจสอบประจําปี

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รายได้
รายได้ จากการขายอสังหาริมทรัพย์
ดอกเบี ้ยรับ
รายได้ อื่น
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้ นทุนขายอสังหาริมทรัพย์
ค่าใช้ จ่ายในการขาย
ค่าใช้ จ่ายในการบริหาร
รวมค่ าใช้ จ่าย
กําไร(ขาดทุน) ก่ อนต้ นทุนทางการ
เงินและค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ต้ นทุนทางการเงิน
กําไร(ขาดทุน) ก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษี
เงินได้
ค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้
กําไร(ขาดทุน) สําหรั บปี

กย. 57 – สค. 58

กย. 58 – สค. 59

กย. 59 – ธค. 59

ปี 2560

มค. – พค. 61

657,167
90,750
747,916

228,894,383
28,262
519,177
229,441,822

40,938,120
11,852
339,452
41,289,424

31,378,591
6,311
507,339
31,892,242

21,706,808
4,122,382
89,852
25,919,042

(5,194,770)
(4,350,906)
(9,545,676)
(8,797,759)

(153,733,753)
(16,019,284)
(7,840,358)
(177,593,394)
51,848,428

(29,103,602)
(3,332,270)
(5,807,088)
(38,242,960)
3,046,464

(20,478,182)
(5,633,854)
(14,524,449)
(40,636,485)
(8,744,244)

(15,742,969)
(2,456,708)
(4,999,275)
(23,198,952)
2,720,090

(833,714)

(4,634,733)

(861,871)

(7,480,454)

(8,913,305)

(9,631,474)

47,213,695

2,184,592

(16,224,698)

(6,193,215)

(9,631,474)

(7,073,497)
40,140,198

(678,777)
1,505,815

(16,224,698)

(6,193,215)

1.2.1 บริษัท รชยาเรียลเอสเตท จํากัด
บริษัท รชยาเรียลเอสเตท จํากัด จดทะเบียนเป็ นนิติบุคคลประเภทบริษัทจํากัด เมื่อวันที่ 23
กันยายน 2558 ด้ วยทุนจดทะเบียนเริ่ มต้ น 1,000,000 บาท ปั จ จุบันมีทุนจดทะเบียนและทุนจด
ทะเบียนชําระแล้ ว จํานวน 3,000,000 บาท เพื่อประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ประเภทที่อยู่
อาศัยแนวราบ ประเภทบ้ านเดี่ยว และบ้ านแฝด ในจังหวัดอุดรธานี โดยบริ ษัทมีโครงการที่ทําการ
พัฒนา จํานวน 2 โครงการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
1)

สรุปสถานะโครงการของบริษัท รชยาเรียลเอสเตท จํากัด
มูลค่าขาย ต้ นทุนที่
โครงการ เกิดขึ ้นแล้ ว

โครงการที่พฒ
ั นาแล้ วเสร็จ
1. รชยา บ้ า นช้ าง 1 (เป็ น โครงการบ้ า นพักอาศัย
รวม 91 หลัง ปั จจุบนั คงเหลือ 1 หลัง)

243

205

ส่วนที่ 3 หน้ าที่ 7

ต้ นทุนที่
โอนขายแล้ ว

(202)

หน่วย: ล้ านบาท
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561
มูลค่าขาย
ต้ นทุน มูลค่าที่คาด
โครงการ
โครงการ ว่าจะได้ รับ
คงเหลือ
คงเหลือ
สุทธิ
2.99

2.97

0.02

คําเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชัน่ จํ ากัด (มหาชน)

แบบ 247-4

มูลค่าขาย ต้ นทุนที่
โครงการ เกิดขึ ้นแล้ ว

หน่วย: ล้ านบาท
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561
มูลค่าขาย
ต้ นทุน มูลค่าที่คาด
โครงการ
โครงการ ว่าจะได้ รับ
คงเหลือ
คงเหลือ
สุทธิ

ต้ นทุนที่
โอนขายแล้ ว

โครงการที่ระหว่างพัฒนา
2. รชยา บ้ า นช้ าง 2 (เป็ น โครงการบ้ า นพักอาศัย
510
116
510
รวม 161 หลั ง ปั จจุ บ ั น อ ยู่ ร ะ หว่ า ง พั ฒ นา
โครงการ)
รวมทัง้ สิน้
753
321
(202)
512.99
หมายเหตุ: ข้ อมูล ณ 31 พฤษภาคม 2561 จากการตรวจสอบทรัพย์สนิ และหนี ้สินของบริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จํากัด

2)

-

118.97

0.02

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท (ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562)

ลําดับ
รายชื่อกรรมการ
1. นายจตุรงค์ ธนะปุระ
2. นายยงเกียรติ ศิริวจั นางกูร
3. นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์
3)

116

ตําแหน่ง
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท

รายชื่อผู้ถือหุ้น (ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2561)

ลําดับ
1.
2.
3.
4.

รายชื่อผู้ถือหุ้น
บริษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด
นายจตุรงค์ ธนะปุระ
นายยงเกียรติ ศิริวจั นางกูร
นายเทิดศักดิ์ เชิดชูอําไพ
รวม

จํานวนหุ้น
29,997
1
1
1
30,000

ร้ อยละ
99.99
0.00
0.00
0.00
100.00

4) สรุปฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัท
งบแสดงฐานะการเงิน
งบแสดงฐานะทางการเงิน

งบการเงินตรวจสอบแล้ ว ณ วันที่
31 ธค. 59
31 ธค. 60

สินทรั พย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้หมุนเวียนอื่น
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่
้ บคุ คลที่เกี่ยวข้ องกัน
โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
รวมสินทรั พย์ หมุนเวียน
สินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน

294,074
1,090,833
7,500,000
95,559,939
104,444,846

ส่วนที่ 3 หน้ าที่ 8

56,561,928
6,253,945
14,500,000
519,964,314
597,280,187

หน่วย: บาท
ยังไม่ได้ ตรวจสอบ
31 พค. 61
18,753,073
6,432,655
19,000,000
119,552,465
163,738,193

คําเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชัน่ จํ ากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะทางการเงิน
ที่ดินรอการพัฒนา
อุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตวั
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่ น
รวมสินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรั พย์
หนีส้ นิ หมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้หมุนเวียนอื่น
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาว ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึง่ ปี
หนี ้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ นิ หมุนเวียน
หนีส้ นิ ไม่ หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนีส้ นิ ไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ นิ
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน - หุ้นสามัญ 30,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100
บาท
ทุนที่ออกและชําระแล้ ว - หุ้นสามัญ 30,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ
100 บาท
กําไร(ขาดทุน) สะสม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ นิ และส่ วนของผู้ถือหุ้น

แบบ 247-4

งบการเงินตรวจสอบแล้ ว ณ วันที่
31 ธค. 59
31 ธค. 60
85,033
450,877
27,627
24,631
92,078
488,447
204,738
963,955
104,649,584
598,244,142

หน่วย: บาท
ยังไม่ได้ ตรวจสอบ
31 พค. 61
191,308,204
1,660,161
23,392
62,490
193,054,246
356,792,439

71,299
4,929,820
437,953
301,933
5,741,005

12,432,912
703,871
244,029
13,380,812

167,621,463
720,488
168,341,952

30,925,126
65,067,762
95,992,888
101,733,893

259,251,707
313,826,137
573,077,844
586,458,656

131,337,607
69,067,762
221,197
200,626,566
368,968,517

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

(84,309)
2,915,691
104,649,584

8,785,487
11,785,487
598,244,142

(15,176,078)
(12,176,078)
356,792,439

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
งบตรวจสอบ ประจําปี
31 ธค. 59
31 ธค. 60

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รายได้
รายได้ จากการขายอสังหาริมทรัพย์
ดอกเบี ้ยรับ
รายได้ อื่น
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย

21,231,000
312,548
98,181
21,641,729
ส่วนที่ 3 หน้ าที่ 9

215,567,200
1,163,837
594,967
217,326,004

หน่วย: บาท
ยังไม่ได้ ตรวจสอบ
31 พค. 61
2,599,000
199,014
47,386
2,845,399

คําเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชัน่ จํ ากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ต้ นทุนขายอสังหาริมทรัพย์
ค่าใช้ จ่ายในการขาย
ค่าใช้ จ่ายในการบริหาร
รวมค่ าใช้ จ่าย
กําไร(ขาดทุน) ก่ อนต้ นทุนทางการเงินและค่ าใช้ จ่าย
ภาษีเงินได้
ต้ นทุนทางการเงิน
กําไร(ขาดทุน) ก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้
กําไร(ขาดทุน) สําหรั บปี

แบบ 247-4

งบตรวจสอบ ประจําปี
31 ธค. 59
31 ธค. 60
(14,957,625)
(185,352,984)
(1,978,162)
(12,368,529)
(4,128,139)
(7,141,103)
(21,063,926)
(204,862,617)
577,803
12,463,387
(158,987)
418,816
(180,739)
238,077

หน่วย: บาท
ยังไม่ได้ ตรวจสอบ
31 พค. 61
(1,740,892)
(2,247,577)
(3,955,798)
(7,944,267)
(5,098,868)

(996,393)
11,466,994
(2,597,199)
8,869,795

(261,650)
(5,360,518)
(5,360,518)

1.2 สรุ ปฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของกิจการ
งบแสดงฐานะการเงิน

งบแสดงฐานะทางการเงิน

งบการเงิน
เฉพาะ
กิจการ
31 ธค. 58

งบการเงินตรวจสอบแล้ ว ณ วันที่
งบการเงิน
งบการเงิน
งบการเงิน
งบการเงิน
รวม
เฉพาะ
รวม
เฉพาะ
กิจการ
กิจการ
31 ธค. 58
31 ธค. 59
31 ธค. 59
31 ธค. 60

19.40
5,541.97
27.35
781.35
3,936.17
373.01
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
800.75
9,478.13
400.36
สินทรัพย์รวม
731.65
4,868.49
247.45
หนี ้สินหมุนเวียน
0.10
5,614.78
0.25
หนี ้สินไม่หมุนเวียน
731.75 10,483.27
247.70
หนี ้สินรวม
69.00 (1,005.14)
152.66
ส่วนของผู้ถือหุ้น
800.75
9,478.13
400.36
รวมหนี ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
780.16
780.16
780.16
ทุนจดทะเบียน
370.16
370.16
370.16
ทุนจดทะเบียนชําระแล้ ว
ที่มา : เว็บไซต์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน

220.76
3.31
226.08
235.82
446.85
239.14
265.88
173.69
32.45
64.80
298.33
238.49
148.51
0.65
446.85
239.14
780.16
780.16
370.16
370.16
(www.sec.or.th)

ส่วนที่ 3 หน้ าที่ 10

งบการเงิน
รวม
31 ธค. 60

102.78
139.96
242.74
189.93
25.10
215.03
27.71
242.74
780.16
370.16

หน่วย: ล้ านบาท
งบการเงินสอบทาน
งบการเงิน
งบการเงิน
เฉพาะ
รวม
กิจการ
30 กย. 61 30 กย. 2561

3.71
113.76
117.47
132.86
0.43
133.28
(15.81)
117.47
780.16
370.16

81.40
136.42
217.82
148.48
64.98
213.47
4.35
217.82
780.16
370.16

คําเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชัน่ จํ ากัด (มหาชน)

แบบ 247-4

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
งบการเงินตรวจสอบแล้ ว ประจําปี
งบการเงิน งบการเงิน งบการเงิน
รวม
เฉพาะ
รวม
กิจการ
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2559
0.13
105.59
1,207.09

งบการเงิน
เฉพาะ
กิจการ

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ปี 2558
รายได้ รวม

0.13
(82.25)

ค่าใช้ จ่ายรวม

งบการเงิน
เฉพาะ
กิจการ
ปี 2560
2.03

งบการเงิน
รวม
ปี 2560
36.36

หน่วย: ล้ านบาท
งบการเงินสอบทาน
งบการเงิน งบการเงิน
เฉพาะ
รวม
กิจการ
มค.-กย. 61 มค.-กย. 61
0.58
36.03

กํา ไร(ขาดทุ น) ก่อ นต้ นทุ น ทางการ
เงินและค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้
ต้ นทุนทางการเงิน

(82.12)

(82.25)
(82.12)

-

-

(0.11)

(0.11)

(0.85)

-

(4.46)

(5.10)

กํา ไร(ขาดทุน ) ก่อนค่าใช้ จ่ า ยภาษี
เงินได้

(82.12)

(82.12)

83.65

1,176.83

(152.10)

(128.59)

(16.46)

(24.00)

-

-

-

0.32

-

8.02

-

0.65

กํ า ไร(ขาดทุ น ) สํ า หรั บ ปี จากการ
ดําเนินงานต่อเนื่อง

(82.12)

(82.12)

83.65

1,177.15

(152.10)

(120.57)

(16.46)

(23.35)

ขาดทุนจากการดําเนิ นงานที่ ยกเลิ ก
สุทธิ จากภาษี
กําไร(ขาดทุน) สําหรับปี

-

(1,013.53)

-

(23.50)

-

-

-

-

กําไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี

(82.12)
(82.00)

(1,095.65)
(1,095.53)

83.65
63.65

1,153.65
1,153.65

(152.10)
(152.01)

(120.57)
(120.81)

(16.46)
(16.46)

(23.35)
(23.35)

กําไร(ขาดทุน) สุทธิ ตอ่ หุ้น

(0.222)

(2.960)

0.226

3.117

(0.411)

(0.326)

(0.044)

(0.063)

-

-

-

-

-

-

-

-

0.186

(2.715)

0.412

0.401

0.002

0.075

(0.043)

0.012

(ค่าใช้ จ่าย) รายได้ ภาษีเงินได้

เงินปั นผลต่อหุ้น
มูลค่าตามบัญชีตอ่ หุ้น

(21.82)
83.77

(30.14)
1,176.94

(153.29)
(151.26)

(164.95)
(128.59)

(12.58)
(12.00 )

(54.93)
(18.91)

ที่มา : เว็บไซต์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (www.sec.or.th)

1.3

โครงสร้ างผู้ถอื หุ้นของกิจการ
1.3.1 รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก โดยอ้ างอิงจากสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด ณ วันที่ 28
ธันวาคม 2561
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ก่อนการชําระบัญชีของบริษัท แอสเซท ไฟว์ โฮลดิ ้ง จํากัด

ลําดับ

ชื่อ

1

บริษัท แอสเซท ไฟว์ โฮลดิ ้ง

2

นายเกรี ยงไกร ศิระวณิชการ

3

ร้ อยละเมื่อเทียบกับหุ้น
จํานวนหุ้น
สามัญที่จําหน่ายได้
แล้ วทังหมดของกิ
้
จการ
752,836,413
67.04

ร้ อยละเมื่อเทียบกับ
สิทธิออกเสียง
ทังหมดของกิ
้
จการ
67.04

325,065,150

28.95

28.95

นายธัญญวัฒน์ เตวชิระ

5,672,900

0.51

0.51

4

นางสาวบงกช อัศวบริรักษ์

4,000,000

0.36

0.36

5

Mr. Chua Khoon Wong

3,700,000

0.33

0.33

6

นายสมพล ฤกษ์ สมถวิล

2,534,400

0.23

0.23

ส่วนที่ 3 หน้ าที่ 11

คําเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชัน่ จํ ากัด (มหาชน)

ลําดับ

ชื่อ

แบบ 247-4

ร้ อยละเมื่อเทียบกับหุ้น
จํานวนหุ้น
สามัญที่จําหน่ายได้
แล้ วทังหมดของกิ
้
จการ
2,532,500
0.23

ร้ อยละเมื่อเทียบกับ
สิทธิออกเสียง
ทังหมดของกิ
้
จการ
0.23

7

นายไพบูลย์ สุเมธกชกร

8

นางปาริชาต ลีวงศ์เจริญ

2,000,000

0.18

0.18

9

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด

1,788,064

0.16

0.16

10

นายอนุรักษ์ รัตนานุรักษ์

1,400,000

0.12

0.12

21,470,573

1.91

1.91

1,123,000,000

100.00

100.00

ผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ
รวม

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่หลังการชําระบัญชีของบริษัท แอสเซท ไฟว์ โฮลดิ ้ง จํากัด
ลําดับ
1

ชื่อ

จํานวนหุ้น

นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์

468,038,398

นางไกวซัน ปั ญจทรัพย์

48,934,367

รวม

ร้ อยละเมื่อเทียบกับหุ้น ร้ อยละเมื่อเทียบกับ
สามัญที่จําหน่ายได้
สิทธิออกเสียง
แล้ วทังหมดของกิ
้
จการ ทังหมดของกิ
้
จการ
41.68
41.68
4.36

4.36

516,972,765

46.03

46.03

325,065,150

28.95

28.95

2

นายเกรี ยงไกร ศิระวณิชการ

3

นายจตุรงค์ ธนะปุระ

46,901,709

4.18

4.18

4

นายยงเกียรติ ศิริวจั นางกูร

46,901,709

4.18

4.18

5

นายกิติพงศ์ ปุรานิธี

31,619,129

2.82

2.82

6

นายพุฒินนั ทน์ ภัทรไพบูลย์กิจ

31,619,129

2.82

2.82

7

นายเสรี โอจรัสพร

31,619,129

2.82

2.82

8

นายสาโรจน์ อัศวพรชัย

31,619,129

2.82

2.82

9

นายเทิดศักดิ์ เชิดชูอําไพ

15,583,714

1.39

1.39

10

นายธัญญวัฒน์ เตวชิระ

5,672,900

0.51

0.51

39,425,537

3.51

3.51

1,123,000,000

100.00

100.00

ผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ
รวม

1.3.2 โครงสร้ างผู้ถื อ หุ้น ที่ ค าดว่ า จะเป็ น ภายหลัง การทํ า คํ า เสนอซื อ้ ในกรณี ที่ มี ผ้ ูแ สดงเจตนาขาย
หลักทรัพย์ ของกิจการทั ้งหมดยกเว้ นผู้ถือหุ้นจํานวน 11 รายที่ได้ แสดงเจตนาที่จะไม่ขายหุ้นสามัญ
ของกิจการที่ตนเองถืออยู่

ส่วนที่ 3 หน้ าที่ 12
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ลําดับ
1

ชื่อ

แบบ 247-4

จํานวนหุ้น

นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์

503,463,935

นางไกวซัน ปั ญจทรัพย์

48,934,367

รวม

ร้ อยละเมื่อเทียบกับหุ้น ร้ อยละเมื่อเทียบกับ
สามัญที่จําหน่ายได้
สิทธิออกเสียง
แล้ วทังหมดของกิ
้
จการ ทังหมดของกิ
้
จการ
44.83
44.83
4.36

4.36

552,398,302

49.19

49.19

325,065,150

28.95

28.95

2

นายเกรี ยงไกร ศิระวณิชการ

3

นายจตุรงค์ ธนะปุระ

46,901,709

4.18

4.18

4

นายยงเกียรติ ศิริวจั นางกูร

46,901,709

4.18

4.18

5

นายกิติพงศ์ ปุรานิธี

31,619,129

2.82

2.82

6

นายพุฒินนั ทน์ ภัทรไพบูลย์กิจ

31,619,129

2.82

2.82

7

นายเสรี โอจรัสพร

31,619,129

2.82

2.82

8

นายสาโรจน์ อัศวพรชัย

31,619,129

2.82

2.82

9

นายเทิดศักดิ์ เชิดชูอําไพ

15,583,714

1.39

1.39

10

นายธัญญวัฒน์ เตวชิระ

5,672,900

0.51

0.51

11

นางสาวบงกช อัศวบริรักษ์

4,000,000
1,123,000,000

0.36

0.36

100.00

100.00

รวม

1.4

รายชื่อคณะกรรมการบริ ษัทตามทะเบียนกรรมการล่ าสุดของกิจการ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562
1.4.1 รายชื่อคณะกรรมการก่อนการทําคําเสนอซื ้อ
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7

ชื่อ – นามสกุล
นายเกรี ยงไกร ศิระวณิชการ
นายฐิ ติวฒ
ั น์ คูวิจิตรสุวรรณ
นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์
นายยงเกียรติ ศิริวจั นางกูร
นายวัลลภ ศรีไพศาล
นายภูริพฒ
ั น์ ชุ่มธรรม
นางสาวศันสนีย์ พูลสวัสดิ์

ตําแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท และประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
กรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

1.4.2 รายชื่อคณะกรรมการหลังการทําคําเสนอซื ้อ
ภายหลังการทําคําเสนอซื ้อรายชื่อของคณะกรรมการของกิจการจะยังไม่มีการเปลีย่ นแปลง
อย่างมีนยั สําคัญ เว้ นแต่ในกรณีที่มีกรรมการลาออก หรือเสียชีวิต กิจการอาจมีการพิจารณาแต่งตั ้ง
กรรมการใหม่แทนกรรมการเดิม และอาจมีการพิจารณาเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างคณะกรรมการของ
กิจการตามความเหมาะสมอีกครั ้ง ทั ้งนี ้หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผู้ทําคําเสนอซื ้อจะดําเนินการ
ส่วนที่ 3 หน้ าที่ 13
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แบบ 247-4

ตามความเหมาะสมเพื่อให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของกิจการ กฎระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องใน
ประเทศไทย
1.5

ราคาหุ้นสามัญสูงสุดและตํ่าสุดของ ADAM แต่ ละไตรมาสในช่ วงเวลาย้ อนหลัง 3 ปี
ตลาดหลักทรัพย์ ฯ ห้ ามซื ้อขายหลักทรัพย์ของ ADAM ตั ้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2557 จนถึงปั จจุบัน
โดยมีการซื ้อขายสุดท้ าย ณ วันที่ 25 กันยายน 2557 ที่ราคาปิ ด 14.00 บาทต่อหุ้น
ราคาหุ้นสามัญสูงสุดและตํ่าสุดของ ADAM แต่ละไตรมาสในช่วงเวลาย้ อนหลัง ตั ้งแต่ ไตรมาส 3 ปี 2554 –
ไตรมาส 4 ปี 2557
ปี

ไตรมาส
ไตรมาสที่ 4

2557

2556

2555

2554

ราคาสูงสุด (บาทต่อหุ้น)

ราคาตํ่าสุด (บาทต่อหุ้น)

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ห้ ามซื ้อขายหลักทรัพย์ของ ADAM

ไตรมาสที่ 3

14.00

1.44

ไตรมาสที่ 2

1.76

1.30

ไตรมาสที่ 1

1.49

1.30

ไตรมาสที่ 4

1.55

0.90

ไตรมาสที่ 3

1.02

0.70

ไตรมาสที่ 2

1.56

0.75

ไตรมาสที่ 1

1.40

1.00

ไตรมาสที่ 4

1.40

0.94

ไตรมาสที่ 3

1.14

0.92

ไตรมาสที่ 2

1.20

0.90

ไตรมาสที่ 1

1.05

0.80

ไตรมาสที่ 4

0.99

0.88

ไตรมาสที่ 3

1.31

0.90

ที่มา : Bloomberg
2.

แผนการดําเนินงานภายหลังการเข้ าครอบงํากิจการ
2.1 สถานภาพของกิจการ
ผู้ทําคํา เสนอซื อ้ ไม่มี วัตถุประสงค์ ที่ จะเพิ กถอนหุ้นของกิ จการออกจากการเป็ นหลักทรัพย์ จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนถัดจากวันสิ ้นสุดระยะเวลาการทําคําเสนอซื ้อ
เว้ นแต่กรณี ที่ ผู้ทําคําเสนอซื ้อ มีห น้ าที่ต้องปฏิ บัติให้ เป็ น ไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้ องและมีผลใช้ บงั คับในขณะนั ้น
ส่วนที่ 3 หน้ าที่ 14
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2.2

แบบ 247-4

นโยบายและแผนการบริ หารกิจการ
ผู้ทําคําเสนอซื ้อไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ และนโยบายการดําเนินธุรกิจ
อย่างมีนัยสําคัญ กิจการประกอบธุรกิจการลงทุนในบริ ษัทอื่น (Holding Company) ซึ่งอยู่ในธุรกิจพัฒนา
อสังหาริ มทรัพ ย์ ได้ แ ก่ บริ ษั ท แอสเซทไฟว์ ดีเ วลลอปเม้ นท์ จํากัด และบริ ษัท รชยาเรี ยลเอสเตท จํากัด
ตามที่ได้ กล่า วมาแล้ ว ในส่วนที่ 3 ข้ อ 1.1 ปั จ จุบัน มีโครงการที่ พัฒนาแล้ วเสร็ จจํ านวนทั ้งสิ ้น 3 โครงการ
ได้ แก่ 1) โครงการไวโอ แคราย 2) โครงการไวโอ แคราย 2 3) โครงการรชยา บ้ านช้ าง โครงการที่อยู่ระหว่าง
การพัฒนาจํานวน 2 โครงการ ได้ แก่ 1) โครงการวนา เรสซิเดนซ์ 2) โครงการรชยา บ้ านช้ าง 2
นอกจากนี ้ผู้ทําคําเสนอซื ้อมีแผนการขยายการประกอบธุรกิจเพิ่มเติมไปสู่ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ ซึง่ เป็ นธุรกิจที่ต้องให้ ผลตอบแทนที่ดีต่อผู้ถือหุ้น
(1)

แผนการขยายธุรกิจ
ผู้ทํ า คํา เสนอซื ้อมี แผนขยายธุ รกิจ โดยการซื อ้ ที่ ดิ น เพิ่ ม เติ ม เพื่ อ พัฒ นาโครงการอสัง หาริ ม ทรั พ ย์
รองรับการเปิ ดโครงการใหม่ในพื ้นที่ต่าง ๆ ทั ้งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และต่างจังหวัด
ทัง้ นี ก้ ารพิ จ ารณาซื อ้ ที่ ดิ น ที่ ท างบริ ษั ท ให้ ค วามสนใจ จะดํ า เนิ น การศึก ษาความเป็ น ไปได้ ข อง
โครงการโดยการสํารวจสภาวการณ์ของตลาด สภาวะการแข่งขันตลอดจนความต้ องการของลูกค้ า
ในพื ้นที่เป้ าหมายที่ จะดํา เนิน โครงการ และ พิ จารณาทํ าเลที่ สามารถนํามาพัฒนาได้ ทันที และมี
ศักยภาพ

(2)

แผนการจําหน่ายทรัพย์สนิ หลักของกิจการหรือบริษัทย่อย
ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับ จากวัน สิ ้นสุดระยะเวลาการทํา คําเสนอซื ้อหลักทรั พย์ ของกิจ การ
ผู้ทําคํ าเสนอซื ้อไม่มีแ ผนที่จ ะจําหน่ายทรัพย์ สินหลักของกิจการหรื อบริ ษั ทย่อ ยอย่า งมีนัย สําคัญ
ยกเว้ นเป็ นการขายอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็ นธุรกิจปกติของบริษัทย่อย

(3)

นโยบายการจ่ายเงินปั นผล
ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับ จากวัน สิ ้นสุดระยะเวลาการทํา คําเสนอซื ้อหลักทรั พย์ ของกิจ การ
ผู้ทําคําเสนอซื ้อไม่มีนโยบายในการเปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินปั นผล และยังคงนโยบายจ่ายเงินปั น
ผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราประมาณร้ อยละ 50 ของกําไรสุทธิ หลังหักภาษี และสํารองตามกฎหมาย
โดยคํ า นวณจากงบการเงิ น เฉพาะบริ ษั ท อย่ า งไรก็ ต ามการจ่ า ยเงิ น ปั น ผลดัง กล่า ว อาจมี ก าร
เปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ ้นอยู่กับแผนการลงทุน สภาพคล่อง ความจําเป็ น และความเหมาะสมอื่น ๆ
ในอนาคต

(4)

แผนโครงสร้ างองค์กรและทรัพยากรบุคคล
ผู้ทํ า คํ า เสนอซื อ้ ยั ง ไม่ มี แ ผนจะเปลี่ ย นแปลงโครงสร้ างองค์ ก ร อย่ า งไรก็ ต ามในกรณี ที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญของสถานภาพทางการเงินหรื อสภาวะทางธุรกิจของกิจการหรือการ
เปลี่ยนแปลงที่จําเป็ นอื่น ๆ หากมีความจําเป็ นผู้ทําคําเสนอซื ้ออาจพิจารณาทบทวนและปรับปรุ ง
ส่วนที่ 3 หน้ าที่ 15
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องค์ กรและทรัพยากรบุคคล เพื่ อให้ มีความเหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพและศักยภาพในการ
แข่งขันในอนาคต
(5)

แผนโครงสร้ างทางการเงิน
ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับ จากวัน สิ ้นสุดระยะเวลาการทํา คําเสนอซื ้อหลักทรั พย์ ของกิจ การ
ผู้ทําคําเสนอซื ้ออาจปรับโครงสร้ างทางการเงินเพื่อให้ เหมาะสมตามการประกอบธุรกิจ และฐานะ
การเงินของกิจการในอนาคต โดยกิจการอาจจะต้ องกู้ยืมเงินมากขึ ้น เพื่อนําไปลงทุนในโครงการ
ต่า ง ๆ รวมถึงอาจมีก ารเพิ่ มทุนจดทะเบีย นในกิ จการ เพื่อ เสริ ม สภาพคล่อง เพื่อ ปรั บอัตราส่ว น
หนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น และเป็ นเงินทุนในการลงทุนในโครงการต่าง ๆ หรือนําหุ้นเพิ่มทุนแลกกับ
หุ้นสามัญ (Share Swap) ของสินทรัพย์ ที่กิจการได้ มา เพื่อให้ ได้ มาซึ่งสินทรัพย์ในการดําเนินกิจการ
และเป็ นการปรับโครงสร้ างเงินทุน

(6)

แผนการทําให้ กิจการมีคณ
ุ สมบัติตามเกณฑ์การรับหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
ผู้ทําคําเสนอซื ้อจะเร่ งพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์ ให้ กิจการมีกําไรสุทธิ เป็ นไปตามเกณฑ์ พ้น
เหตุแ ห่ง การเพิ ก ถอน โดยเร็ ว ที่สุด เพื่ อ ให้ หลัก ทรั พย์ ข องกิจ การกลับมาทํา การซื ้อขายในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ได้ อีกครั ้ง
โดยมีตารางเวลาโดยประมาณดังนี ้
รายการ

ช่วงเวลา

รับรู้ รายได้ จากสินทรัพย์ใหม่ ที่จะสร้ างกําไรสุทธิ ปีละไม่ตํ่ากว่า ตั ้งแต่ไตรมาสที่ 1 ปี 2562 เป็ น
30 ล้ านบาท ซึง่ เป็ นไปตามเกณฑ์พ้นเหตุแห่งการเพิกถอน

ต้ นไป

ยื่น คํ า ขอพ้ นเหตุเ พิ ก ถอนหลัก ทรั พย์ โดยบริ ษัท มี คุณสมบัติ ไตรมาสที่ 1 ปี 2563
ตามเกณฑ์รับหุ้นสามัญของบริษัทเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
โดยเกณฑ์คุณสมบัติที่สาํ คัญของการรับหุ้นสามัญเป็ นหลักทรัพย์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ
มีดงั นี ้
1. ส่วนของผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่า 300 ล้ านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้นของกิ จการ ภายหลังรับโอนกิจการทั ้งหมดของ AFH จะมีส่วนของผู้ถือหุ้น
มากกว่า 300 ล้ านบาท โดยพิจารณาจากส่วนของผู้ถือหุ้นของ AFH ณ วันที่ 31 พฤษภาคม
2561 ภายหลังปรับปรุ งทุนชําระแล้ วจํานวน 319 ล้ านบาท ซึ่งเท่ากับ 501.22 ล้ านบาท ถือว่า
ผ่านเกณฑ์การจดทะเบียนการซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ
2. กําไรสุทธิจากการดําเนินงานเป็ นระยะเวลา 1 ปี หรื อติดต่อกัน 4 ไตรมาส ไม่ตํ่ากว่า 30 ล้ าน
บาท และมีกําไรสุทธิในงวดสะสมก่อนยื่นคําขอ
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จากการคาดการณ์ ผลประกอบการของกิ จ การ กิ จ การจะมี กํ า ไรสุท ธิ เ ป็ น ไปตามเกณฑ์
ดังกล่าวในปี 2562 จากการรับรู้ รายได้ ในงวดปี 2562 ของโครงการวนา เรสซิเดนซ์ โครงการ
บ้ านรชยา บ้ านช้ าง 2 โครงการไวโอ แคราย และโครงการไวโอ แคราย 2
3. ผู้ถือหุ้นรายย่อยถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า ร้ อยละ 15 ของทุนชําระแล้ ว และมีผ้ ถู ือหุ้นรายย่อย
ไม่น้อยกว่า 150 ราย
ปั จจุบันกิจการมีผ้ ถู ือหุ้นรายย่อยถือหุ้นรวมกัน ร้ อยละ 20.841 และมีผ้ ถู ือหุ้นรายย่อยจํานวน
ประมาณ 900 ราย ซึง่ เป็ นไปตามเกณฑ์ดงั กล่าว
หมายเหตุ: 1การคํานวณสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย ไม่รวมสัดส่วนการถือหุ้นของ
1)

นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ และบุคคลตามมาตรา 258 ร้ อยละ 46.03

2)

นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ ร้ อยละ 28.95

3)

นายยงเกียรติ ศิริวจั นางกูร ดํารงตําแหน่งกรรมการ ร้ อยละ 4.18
สัดส่วนการถือหุ้นรวมทังสิ
้ ้นร้ อยละ 79.16

2.3

รายการระหว่ างกัน
ณ ปั จจุบนั ผู้ทําคําเสนอซื ้อกับกิจการ ไม่มีการทํารายการระหว่างกันกับกิจการ หรือบริษัทย่อยของกิจการ
ภายหลังการทําคําเสนอซื ้อแล้ วเสร็ จ กิจการอาจมีการทํารายการระหว่างกัน ดังนี ้
ซื ้อทรัพย์ สินของบริ ษัท ต้ นสน ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด ซึ่งคือที่ดินเปล่า หรือซื ้อหุ้นบริษัท ต้ นสน ดีเวลลอป
เม้ นท์ จํากัด ซึง่ ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จากผู้ทําคําเสนอซื ้อ (ซึง่ ปั จจุบนั บริษัท ต้ นสน ดีเวล
ลอปเม้ นท์ จํากัด ผู้ทําคําเสนอซื ้อเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ และกรรมการผู้มีอํานาจลงนาม)
ทั ้งนี ้หากมีรายการดังกล่าวเกิดขึ ้น ผู้ทําคําเสนอซื ้อจะพิจารณาดําเนินการตามกฎหมาย ประกาศ และ/หรื อ
ข้ อ บัง คับ ของสํา นั ก งาน ก.ล.ต. และตลาดหลัก ทรั พ ย์ ฯ และ/หรื อ ระเบี ย บของหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
นอกจากนี ้การกําหนดเงื่อนไขต่าง ๆ จะเป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้ าปกติ และ/หรือราคาตลาดซึง่ สามารถ
อ้ างอิงหรือเปรียบเทียบได้ กบั ราคาที่เกิดขึ ้นกับบุคคลภายนอก
การทํารายการระหว่างกันใด ๆ ระหว่างผู้ทําคําเสนอซื ้อหลักทรัพย์ และกิจการในอนาคต จะกระทําเสมือน
กับการทํารายการกับบุคคลภายนอก (arm’s length basis)
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ส่ วนที่ 4
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคําเสนอซือ้ หลักทรั พย์
1.

วิธีตอบรั บคําเสนอซือ้
ในการตอบรับคําเสนอซื ้อ ผู้ถือหุ้นของกิจการที่ต้องการแสดงเจตนาขายหุ้นของกิจการที่ถืออยู่ไม่ว่าทั ้งหมด
หรือบางส่วน จะต้ องปฏิบตั ิตามขั ้นตอนดังต่อไปนี ้
1.1

กรอกข้ อความในแบบตอบรับคําเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริ ษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
(“แบบตอบรั บคํ าเสนอซื อ้ ”) ตามเอกสารแนบ 3 (2) สําหรั บ หุ้น สามัญ หรื อ ตามเอกสารแนบ 4 (2)
สํา หรั บ ใบแสดงสิทธิ ในผลประโยชน์ ในหลักทรัพ ย์ อ้ างอิ งไทย (NVDR) ให้ ถูก ต้ อ ง ครบถ้ วน และชัด เจน
พร้ อมลงลายมือชื่อผู้แสดงเจตนาขาย
โดยลายมือชื่อนั ้นจะต้ องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับการแสดงเจตนาขายทุกฉบับ
หมายเหตุ : ผูแ้ สดงเจตนาขายจะต้องแปลงหลักทรัพย์ ให้ตรงกับสัญชาติ ของผูถ้ ื อก่อนจึงจะนํามาแสดงเจตนาขายกับตัวแทน
รับซื ้อหลักทรัพย์ โดยตัวแทนรับซื ้อหลักทรัพย์ จะไม่รับซื ้อหลักทรัพย์ จากผูแ้ สดงเจตนาขายทีม่ ี สญ
ั ชาติ ไม่ตรงกัน

1.2

แนบเอกสารประกอบการแสดงเจตนาขาย ดังต่อไปนี ้
1.2.1 กรณี ที่เป็ นใบหุ้ น ให้ ลงลายมื อ ชื่ อ สลัก หลังใบหุ้น เพื่ อ โอนลอยในช่ อ ง “ลงลายมื อ ชื่ อ ผู้โ อน” ใน
ด้ านหลังของใบหุ้น พร้ อมแนบเอกสารหลักฐานของผู้แสดงเจตนาขายจํานวน 2 ชุด ตามที่ระบุใน
ข้ อ 1.2 แล้ วแต่กรณี ทั ้งนี ้ ลายมือชื่อที่สลักหลังใบหุ้น และในเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับการแสดงเจตนา
ขายทุกฉบับของผู้แสดงเจตนาขายจะต้ องเป็ นลายมือชื่อเดียวกัน ในการนี ้ผู้แสดงเจตนาขายต้ องมา
ยื่นแบบตอบรับคํ าเสนอซื ้อ ตามข้ อ 1.1 พร้ อ มเอกสารประกอบการแสดงเจตนาขายตามข้ อ 1.2
แล้ วแต่ก รณี ภายในวันที่ 1 เมษายน 2562 ตัวแทนรับ ซื ้อหลักทรัพย์ จะต้ องนําใบหุ้นไปตรวจสอบ
และฝากไว้ กบั บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด (“ศูนย์ รับฝากหลักทรั พย์ ”) ซึ่ง
เป็ น นายทะเบี ย นหลัก ทรัพ ย์ หากใบหุ้น ได้ รับ การปฏิ เสธการรั บ ฝากจากศูน ย์ รับ ฝากหลักทรั พ ย์
ตัวแทนรับซื ้อหลักทรัพย์จะดําเนินการแจ้ งให้ ผ้ แู สดงเจตนาขายติดต่อรับใบหุ้นคืน
ในกรณีใบหุ้นสูญ หาย ผู้แสดงเจตนาขายจะต้ องติดต่อศูนย์ รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อให้ ศูนย์ รับฝาก
หลัก ทรั พ ย์ ดํ า เนิ น การออกใบหุ้ นใหม่ เพื่ อ นํ า ใบหุ้น ที่ อ อกใหม่ ม าเสนอขายผ่ า นตัว แทนรั บ ซื อ้
หลักทรัพย์ โดยขั ้นตอนการออกใบหุ้นใหม่ต้องใช้ ระยะเวลาประมาณสองสัปดาห์
-

กรณีที่ชื่อ คํานําหน้ าชื่อ หรือนามสกุลของผู้แสดงเจตนาขายบนใบหุ้น ไม่ตรงหรือสะกดไม่
ตรงกับ บัต รประจํ าตัว ประชาชน หรื อ บัต รข้ า ราชการ หรื อ บัตรพนักงานรั ฐวิ สาหกิ จ ให้ ผ้ ู
แสดงเจตนาขายกรอก “แบบคําขอแก้ ไขข้ อมูลผู้ถือหลักทรัพย์ ” ตามเอกสารแนบ 7 พร้ อม
แนบเอกสารประกอบการแก้ ไขของทางราชการ โดยข้ อ มู ลใหม่ ต้ อ งระบุ ให้ ตรงกับ บัต ร
ประจําตัวประชาชน หรือบัตรข้ าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ
ส่วนที่ 4 หน้ าที่ 1
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กรณี ที่ ผ้ ูแ สดงเจตนาขายเป็ นผู้จั ด การมรดก ต้ องยื่ น สํา เนาคํ า สั่ง ศาลที่ แ ต่ ง ตั ง้ ให้ เป็ น
ผู้จัดการมรดกที่ออกให้ ไม่เกิน 1 ปี นับจนถึงวันยื่นแบบตอบรับ สําเนาใบมรณบัตร สําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผู้จดั การมรดก และสําเนาทะเบียนบ้ านของผู้จดั การมรดก ที่ลง
นามรับรองสําเนาถูกต้ อง และสลักหลังใบหุ้นโดยผู้จดั การมรดก

-

กรณีที่ผ้ แู สดงเจตนาขายเป็ นผู้เยาว์ ผู้ปกครอง (บิดาและมารดา) ของผู้เยาว์ ต้องลงลายมือ
ชื่ อ สลัก หลัง ใบหุ้ นและแนบสํ า เนาบั ต รประจํ า ตัว ประชาชนของผู้ ปกครอง และสํา เนา
ทะเบียนบ้ านของผู้ปกครองและผู้เยาว์ พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง

หมายเหตุ : การแสดงเจตนาขายในกรณีที่เป็ นใบหุ้น การตอบรับคําเสนอซื ้อหลักทรัพย์จะสมบูรณ์ เมื่อใบ
หุ้นได้ ผ่านการตรวจสอบและรับฝากโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็ นที่เรียบร้ อยแล้ วเท่านัน้ หากใบหุ้นได้ รับ
การปฏิเสธการรับฝากจากศูนย์ รับฝากหลักทรัพ ย์ ตัวแทนรับซือ้ หลักทรัพย์ จ ะดําเนิ นการแจ้ งให้ ผ้ แู สดง
เจตนาขายติดต่อรับใบหุ้นคืน

1.2.2 กรณี ที่ฝากหุ้ น ไว้กับ ศู นย์ รับ ฝากหลัก ทรัพ ย์ ในระบบไร้ ใบหุ้ น (Scripless) ให้ ผ้ ูแสดงเจตนาขาย
ติดต่อกับบริษัทหลักทรัพย์ ที่ผ้ ูแสดงเจตนาขายฝากหุ้นของกิจการที่จะเสนอขายไว้ ในบัญชีซื ้อขาย
หลักทรัพย์ ของตน เพื่อแจ้ งความประสงค์ในการแสดงเจตนาขาย พร้ อมยื่นแบบตอบรับคําเสนอซื ้อ
ตามข้ อ 1.1 พร้ อมเอกสารประกอบการแสดงเจตนาขาย จํานวน 1 ชุด ตามที่ระบุในข้ อ 1.2 แล้ วแต่
กรณี และให้ บริษัทหลักทรัพย์นั ้นโอนหุ้นของกิจการ เข้ าบัญชีดงั นี ้
-

-

สําหรับผู้ถือหลักทรัพย์ สญ
ั ชาติไทย (Local Securities)
บัญชีชื่อ :

“บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จํากัด (มหาชน) เพื่อเทนเดอร์ ออฟเฟอร์ ”

เลขที่บญ
ั ชี :

048-000000016-6

สําหรับผู้ถือหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่สญ
ั ชาติไทย (Foreign Securities)
บัญชีชื่อ :

“AIRA Securities Public Company Limited For Tender Offer”

เลขที่บญ
ั ชี :

048-000000016-6

1.2.3 กรณี NVDR ให้ ผ้ ูแสดงเจตนาขายติดต่อกับบริ ษัทหลักทรัพย์ ที่ผ้ แู สดงเจตนาขายฝาก NVDR ของ
กิจการที่จะเสนอขายไว้ ในบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์ ของตน เพื่อแจ้ งความประสงค์ในการแสดงเจตนา
ขาย และให้ บริษัทหลักทรัพย์นั ้นโอนหุ้นของกิจการ เข้ าบัญชีดงั นี ้
-

สําหรับผู้ถือ NVDR
บัญชีชื่อ :

“AIRA Securities Public Company Limited For Tender Offer”

เลขที่บญ
ั ชี :

048-000000016-6

ผู้ถือ NVDR ต้ องมายื่นแบบตอบรับคําเสนอซื ้อตามข้ อ 1.1 พร้ อมเอกสารประกอบการแสดงเจตนา
ขาย จํ านวน 1 ชุด ตามที่ ระบุในข้ อ 1.2 แล้ ว แต่ ก รณี และแนบเอกสารหลัก ฐานการโอน NVDR
ส่วนที่ 4 หน้ าที่ 2

คําเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชัน่ จํ ากัด (มหาชน)

แบบ 247-4

ภายในวันที่ 28 มีนาคม 2562 (ล่วงหน้ าอย่างน้ อย 2 วันทําการก่อนวันสุดท้ ายของระยะเวลารับซื ้อ)
เนื่องจากในทางปฏิ บตั ิการเสนอขายในกรณีที่เป็ น NVDR จะต้ องมีขั ้นตอนการเปลี่ยน NVDR เป็ น
หุ้นสามัญในระบบไร้ ใบหุ้น ตัวแทนรับซื ้อหลักทรัพย์จะไม่สามารถรับซื ้อ NVDR ได้ หากผู้ถือ NVDR
ไม่สามารถดําเนินการเปลี่ยน NVDR เป็ นหุ้นสามัญในระบบไร้ ใบหุ้นได้ ทันภายในระยะเวลารับซื ้อ
ดัง นัน้ ผู้ ถื อ NVDR จึง ต้ อ งยื่ น แบบตอบรั บ คํ า เสนอซื อ้ ล่ว งหน้ า อย่ า งน้ อย 2 วัน ทํ า การก่ อ นวัน
สุดท้ ายของระยะเวลารับซื ้อ
1.2.4 เอกสารแสดงตน กรณีผ้ แู สดงเจตนาขายเป็ น
(ก)

บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
สํา เนาบั ต รประจํ า ตัว ประชาชน บั ต รข้ าราชการ หรื อ บั ต รพนัก งานรั ฐ วิ ส าหกิ จ ที่ ยัง ไม่
หมดอายุ (ในกรณี ที่เป็ นบัตรข้ าราชการหรื อบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ถ้ าไม่มีเลขประจําตัว
ประชาชนบนบัตร หรือบัตรประจําตัวประชาชนตลอดชีพ ให้ แนบสําเนาทะเบียนบ้ านด้ วย)
พร้ อ มลงลายมื อชื่ อรับ รองสําเนาถูก ต้ อ ง โดยลายมือ ชื่อนัน้ จะต้ องตรงกับลายมือ ชื่อที่ ลง
นามในเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับการแสดงเจตนาขายทุกฉบับ
กรณีผ้ แู สดงเจตนาขายเป็ นผู้เยาว์ต้องแนบคํายินยอมของผู้ปกครอง (บิดาและมารดา) และ
แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรื อเอกสารแสดงตนของผู้ปกครอง และสําเนาทะเบียน
บ้ านของผู้ปกครองและผู้เยาว์ พร้ อมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้ อง

(ข)

บุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่สญ
ั ชาติไทย
สําเนาใบต่างด้ าว หรือ สําเนาหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่ห มดอายุ พร้ อมลงลายมือชื่อรับ รอง
สําเนาถูกต้ อง โดยลายมือชื่อนั ้นจะต้ องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับ
การแสดงเจตนาขายทุกฉบับ

(ค)

นิติบคุ คลสัญชาติไทย
สําเนาหนังสือรับรองบริษั ทที่ออกโดยกระทรวงพาณิ ชย์ ฉบับที่มีข้อมูลล่าสุด และมีอายุไม่
เกิน 1 ปี นับจนถึงวันยื่น แบบตอบรับคําเสนอซื ้อ พร้ อมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้ อ ง
โดยกรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั ้น และประทับตราสําคัญของบริษัท (ถ้ ามี)
พร้ อมแนบเอกสารแสดงตนของกรรมการผู้มีอํานาจลงนามที่ได้ ลงลายมือชื่อรับรองสําเนา
หนังสือรับรองข้ างต้ น ตามที่ระบุในข้ อ 1.2.4 แล้ วแต่กรณี พร้ อมลงลายมือชื่อรับรองความ
ถูกต้ อ ง โดยลายมือ ชื่อนัน้ จะต้ องตรงกับ ลายมื อชื่อที่ ลงนามในเอกสารที่ เกี่ ยวข้ อ งกับการ
แสดงเจตนาขายทุกฉบับ
หมายเหตุ : ผู้แสดงเจตนาขายที่เป็ นนิติบุคคลสัญชาติไทยมีหน้ าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้ อย
ละ 3 ของภาระค่ าธรรมเนีย มในการเสนอขายหุ้นและออกหนังสือ รับรองการหักภาษี ณ ที่ จ่า ย
ให้ แก่ตวั แทนในการรับซื ้อหลักทรัพย์
ส่วนที่ 4 หน้ าที่ 3

คําเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชัน่ จํ ากัด (มหาชน)

(ง)

แบบ 247-4

นิติบคุ คลที่ไม่ใช่สญ
ั ชาติไทย
สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั ้งบริษัท หรื อหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบคุ คล และ
หนังสือรับรองที่ออกโดยเจ้ าหน้ าที่ของนิติบุคคล หรือหน่วยงานของประเทศที่นิติบคุ คลนั ้นมี
ภู มิ ลํ า เนา ซึ่ ง รั บ รองถึ ง ชื่ อ ของนิ ติ บุ ค คล ชื่ อ ผู้ มี อํ า นาจลงนามผู ก พั น นิ ติ บุ ค คล ที่ ตั ง้
สํานักงานใหญ่ และอํานาจหรื อเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล และมีอายุไม่
เกิน 1 ปี นับจนถึงวันยื่นแบบตอบรับคําเสนอซื ้อ สําเนาบัญชีรายชื่อของผู้มีอํานาจลงนาม
ตัวอย่างลายมือชื่อ และหนังสือมอบอํานาจ (ถ้ ามี) พร้ อมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้ อง
โดยผู้มีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั ้น พร้ อมแนบเอกสารแสดงตนของผู้มีอํานาจลงนามที่
ได้ ลงลายมื อ ชื่ อ รับ รองสํา เนาหนัง สือ รับ รองข้ างต้ น ตามที่ ระบุใ นข้ อ 1.2.4 แล้ ว แต่ ก รณี
พร้ อมลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้ อง โดยลายมือชื่อนั ้นจะต้ องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนาม
ในเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับการแสดงเจตนาขายทุกฉบับ
สําเนาเอกสารประกอบที่ลงลายมือชือ่ รับรองสําเนาถูกต้ องแล้ วต้ องได้ รับการรับรองลายมือ
ชื่ อ โดยเจ้ า หน้ าที่ Notary Public หรื อ หน่ ว ยงานอื่ น ใดที่ มี อํ า นาจในประเทศที่ เ อกสาร
ดังกล่าวได้ จดั ทําหรื อรับรองความถูกต้ อง และได้ รับการรับรองโดยสถานฑูตไทยหรื อสถาน
กงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้ จัดทําหรือรับรองความถูกต้ อง โดยเอกสารทั ้งหมด
ต้ องมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับจนถึงวันยื่นแบบตอบรับคําเสนอซื ้อ
สําหรับนิ ติบุคคลทีไ่ ม่ใช่สญ
ั ชาติ ไทยทีม่ ิ ได้ประกอบกิ จการในประเทศไทย และมี ถิ่นที ่อยู่ใน
ประเทศที ่ไม่มี อนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อนกับประเทศไทย หรื อมี ถิ่น ที ่อยู่ในประเทศที ่มีอนุสญ
ั ญา
ภาษี ซ้อนกับประเทศไทย แต่อนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อนนัน้ ไม่ได้มีการยกเว้นในเรื ่องการหักภาษี ณ
ทีจ่ ่ายทีจ่ ดั เก็บจากผลกํ าไรจากการขายหุ้น หรื อแลกเปลีย่ นหุ้น ในประเทศไทย
ผู้แสดงเจตนาขายต้ องกรอกรายละเอียดของราคาต้ นทุนของหลักทรัพย์ ที่แสดงเจตนาขาย
ใน “แบบแจ้ งต้ นทุน หลัก ทรัพ ย์ ที่แ สดงเจตนาขาย” ตามเอกสารแนบ 6 สําหรับ หุ้น สามัญ
หรื อ เอกสารแนบ 4 (4) สําหรับ NVDR แล้ วแต่ก รณี และแนบหลักฐานแสดงราคาต้ นทุน
เพื่อใช้ ในการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ผู้แ สดงเจตนาขายต้ อ งถูกหัก ภาษี ณ ที่ จ่ าย สํา หรับ กํา ไรจากการขายหุ้น ซึ่งเกิด จากผล
แตกต่างระหว่างราคาเสนอซื ้อ และราคาทุนของหุ้นกิจการของผู้แสดงเจตนาขายที่ถือครอง
โดยผู้แสดงเจตนาขายสามารถคํานวณกําไรจากการขายหุ้นจากส่วนต่างระหว่าง (1) ราคา
เสนอซื ้อคูณด้ วยจํานวนหุ้น หรื อ NVDR ที่แสดงเจตนาขาย และ (2) ต้ นทุนหุ้นสามัญ หรื อ
NVDR ที่แสดงเจตนาขาย แล้ วแต่กรณี
หากผู้แสดงเจตนาขายไม่สามารถระบุราคาต้ นทุน หรือมิได้ แนบหลักฐานแสดงราคาต้ นทุน
มาพร้ อมกับแบบแจ้ งต้ นทุนของหลักทรัพย์ ที่แสดงเจตนาขาย ผู้แสดงเจตนาขายจะถูกหัก
ส่วนที่ 4 หน้ าที่ 4

คําเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชัน่ จํ ากัด (มหาชน)
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ภาษี ณ ที่จ่ายโดยคํานวณเสมือนว่าราคาต้ นทุนเท่ากับศูนย์ โดยการคํานวณภาษี หัก ณ ที่
จ่าย จะคํา นวณในอัต ราร้ อ ยละ 15 ของมูลค่า ขายหลักทรั พย์ ทั ้งจํ านวนที่ ได้ แสดงเจตนา
ขายไว้
1.2.5 กรณีทีผ่ แู้ สดงเจตนาขายไม่สามารถยืน่ แบบตอบรับคําเสนอซื ้อด้วยตนเอง
ต้ องมีหนังสือมอบอํานาจ ตามเอกสารแนบ 3 (3) สําหรับหุ้นสามัญ หรือเอกสารแนบ 4 (3) สําหรับ
NVDR แล้ วแต่ กรณี ติดอากรแสตมป์ 30 บาท พร้ อมแนบเอกสารแสดงตนของผู้มอบอํานาจและ
ผู้รับมอบอํานาจตามข้ อ 1.2.4 แล้ วแต่กรณี และลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้ อง
1.2.6 สําเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์ หน้าแรก หรื อสําเนารายงานบัญชี กระแสรายวัน แล้ วแต่กรณี ที่ระบุชื่อ
และเลขที่บัญชี และลงลายมือชื่อรับ รองสําเนาถูกต้ อง เฉพาะกรณี ผ้ ูแสดงเจตนาขายเลือกวิธีการ
ชํา ระราคาโดยรับ โอนเงิ นเข้ าบัญ ชี ของธนาคาร โดยจะต้ องเป็ น บัญ ชีข องธนาคารตามด้ า นล่า ง
เท่านั ้น
1)

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

2)

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

3)

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

4)

ธนาคารกรุงไทยจํากัด (มหาชน)

5)

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)

6)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

7)

ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)

8)

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)

9)

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)

1.2.7 เอกสารอื ่นใดตามแต่ตวั แทนรับซื ้อหลักทรัพย์ จะร้องขอ
ทั ้งนี ้ หากมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับวิธีตอบรับคําเสนอซื ้อ กรุณาติดต่อตัวแทนรับซื ้อหลักทรัพย์
ตามที่อยู่ดงั นี ้
ชื่อ

:

บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่ า จํากัด (มหาชน)

ที่อยู่

:

319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั ้น 17 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330

ชื่อผู้ติดต่อ

:

นางสาวศิโรรัตน์ เจริญเปลีย่ น
ฝ่ ายปฏิบตั ิการหลักทรัพย์
ส่วนที่ 4 หน้ าที่ 5
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1.3

โทรศัพท์

:

0-2080-2682

โทรสาร

:

0-2160-5394
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การยื่นแบบตอบรับคําเสนอซื ้อ
1.3.1 กรณีทีเ่ ป็ นใบหุ้น
ยื่นแบบตอบรับคําเสนอซื ้อ ซึง่ กรอกข้ อความอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน พร้ อมแนบเอกสารประกอบการ
แสดงเจตนาขายตามที่ระบุในข้ อ 1.2 แล้ ว แต่ กรณี ระหว่า งวัน ที่ 26 กุม ภาพัน ธ์ 2562 ถึงวัน ที่ 1
เมษายน 2562 ในระหว่ า งเวลา 09:00 น. ถึ ง 16:00 น. ของทุ ก วั น ทํ า การของตั ว แทนรั บ ซื อ้
หลักทรัพย์ตามทีอ่ ยู่ด้านล่างนี ้
ชื่อ

:

บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จํากัด (มหาชน)

ที่อยู่

:

319 อาคารจัตรุ ัสจามจุรี ชั ้น 17 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330

ชื่อผู้ติดต่อ

:

นางสาวศิโรรัตน์ เจริญเปลีย่ น
ฝ่ ายปฏิบตั ิการหลักทรัพย์

โทรศัพท์

:

0-2080-2682

โทรสาร

:

0-2160-5394

ทัง้ นี ้ ผู้ทําคําเสนอซือ้ และตัวแทนรั บซือ้ หลักทรั พย์ จะไม่ รับการยื่นแบบตอบรั บคําเสนอซือ้
ทางไปรษณีย์
ผู้แ สดงเจตนาขายต้ องมายื่ น แบบตอบรั บ คํ า เสนอซื อ้ ตามเอกสารแนบ 3 (2) พร้ อมเอกสาร
ประกอบการแสดงเจตนาขายตามข้ อ 1.2 ภายในวันที่ 1 เมษายน 2562 ตัวแทนรับซื ้อหลักทรัพ ย์
จะต้ องนําใบหุ้นไปตรวจสอบและฝากไว้ กับศูนย์ รับ ฝากหลักทรัพย์ ซึ่งเป็ นนายทะเบียนหลักทรัพ ย์
หากใบหุ้นได้ รับการปฏิเสธการรับฝากจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตัวแทนรับซื ้อหลักทรัพย์จะถือว่า
การยื่ น แบบตอบรั บ คํ า เสนอซื อ้ ไม่ ค รบถ้ วนถู ก ต้ อง และไม่ มี ก ารรั บ ซื อ้ เกิ ด ขึ น้ ตั ว แทนรั บ ซื อ้
หลักทรัพย์จะดําเนินการแจ้ งให้ ผ้ แู สดงเจตนาขายติดต่อรับใบหุ้นคืนต่อไป
1.3.2 กรณีระบบไร้ใบหุ้น (Scripless)
ในกรณี ที่ ผ้ ูแสดงเจตนาขายมี ห้ ุน ฝากไว้ กับ ศูนย์ รับ ฝากหลักทรัพ ย์ ในระบบไร้ ใบหุ้น (Scripless)
ผ่ า นบริ ษั ท หลัก ทรั พ ย์ ท่ี เ ป็ น นายหน้ าซื อ้ ขายหลัก ทรั พ ย์ ที่ ผ้ ูแ สดงเจตนาขายเปิ ดบัญ ชี ซื อ้ ขาย
หลักทรัพ ย์ ไว้ นั ้น ให้ ผ้ แู สดงเจตนาขายติดต่อบริ ษัทหลักทรัพย์ นั ้น ๆ ซึง่ จะเป็ นผู้ให้ บริก ารรวบรวม
และนําส่งแบบตอบรับคําเสนอซื ้อมายังตัวแทนรับซื ้อหลักทรัพย์ โดยผู้แสดงเจตนาขายสามารถส่ง
แบบตอบรับคํ าเสนอซื ้อ พร้ อ มเอกสารประกอบได้ ที่บ ริ ษัท หลัก ทรัพ ย์ ดังกล่าวภายในวันที่บ ริ ษั ท

ส่วนที่ 4 หน้ าที่ 6
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แบบ 247-4

หลัก ทรั พ ย์ แ ต่ ล ะบริ ษั ท จะกํ า หนด เพื่ อ บริ ษั ท หลัก ทรั พ ย์ นั น้ จะได้ นํ า ส่ ง ให้ กั บ ตั ว แทนรั บ ซื อ้
หลักทรัพย์ให้ ทนั ภายในระยะเวลารับซื ้อ
1.3.3 กรณี NVDR
ผู้แสดงเจตนาขายจะต้ องดําเนินการตามขั ้นตอนการตอบรับคําเสนอซื ้อหลักทรัพย์ สําหรับ NVDR
ตามเอกสารแนบ 4 (1) ทัง้ นี ้ ตัวแทนรับซื ้อหลักทรัพ ย์ ข อความร่ วมมือ ให้ ผ้ ถู ื อ NVDR มายื่น แบบ
ตอบรับตามเอกสารแนบ 4 (2) และเอกสารประกอบการแสดงเจตนาขายในส่วนที่เกี่ยวข้ องตามข้ อ
1.2 ล่ว งหน้ าอย่ า งน้ อ ย 2 วัน ทํ า การก่ อ นวัน สุด ท้ ายของระยะเวลารับ ซื อ้ หรื อ ภายในวัน ที่ 28
มี น าคม 2562 เนื่ อ งจากตัวแทนรั บ ซื อ้ หลัก ทรัพ ย์ มี ขัน้ ตอนที่ ต้ อ งดํ า เนิ น การโอนหุ้น สามัญ และ
NVDR กับ บริ ษั ท ไทยเอ็น วี ดีอ าร์ จํ ากัด เพื่ อ ดํา เนิ นการตามขัน้ ตอนของการตอบรับ คํ าเสนอซื อ้
ต่อไป
1.4

กรณีผ้ ตู อบรับคําเสนอซื ้อต้ องการแสดงเจตนาขายหุ้นของกิจการ ที่ติดจํานําหรื อภาระผูกพัน ผู้ตอบรับคํา
เสนอซื ้อจะต้ องดําเนินการไถ่ถอนจํานําหรือปลดภาระผูกพันก่อนที่จะดําเนินการตอบรับคําเสนอซื ้อ

1.5

กรณีผ้ แู สดงเจตนาขายไม่ปฏิบัติตามวิธีการตอบรับคําเสนอซื ้อ หรื อพบว่าเอกสารประกอบการตอบรับคํา
เสนอซื อ้ หลัก ทรัพ ย์ ไม่ ค รบถ้ วน ตัว แทนรั บ ซื ้อหลักทรั พ ย์ ขอสงวนสิท ธิ ในการเปลี่ย นแปลงรายละเอี ย ด
วิธีการตอบรับคําเสนอซื ้อตามที่ระบุไว้ ในหนังสือฉบับนี ้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปั ญหา อุปสรรค
หรือข้ อจํากัดในการดําเนินการ ทั ้งนี ้ เพื่ออํานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ แู สดงเจตนาขายอย่างเป็ นธรรม

2.

วิธกี ารรั บซือ้ หลักทรั พย์
ผู้ทําคําเสนอซื ้อจะรับซื ้อหุ้นทั ้งหมดของกิจการที่มีผ้ เู สนอขายภายใต้ คําเสนอซื ้อครั ้งนี ้ ตามวิธีการที่กําหนดในส่วน
ที่ 4 นี ้ ยกเว้ นในกรณีที่ผ้ ทู ําคําเสนอซื ้อยกเลิกคําเสนอซื ้อตามเงื่อนไขในการยกเลิกคําเสนอซื ้อที่ระบุไว้ ในส่วนที่ 1
ข้ อ 9

3.

วิธกี ารชําระราคา
เมื่อตัวแทนรับซื ้อหลักทรัพย์ ได้ รับแบบตอบรับคําเสนอซื ้อ และเอกสารประกอบการแสดงเจตนาขาย ตามที่ระบุใน
ข้ อ 1.1 และ 1.2 ข้ างต้ น ครบถ้ วนถูกต้ องแล้ ว ผู้แสดงเจตนาขายจะได้ รับ การชําระราคาค่าหุ้น โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง
ดังต่อไปนี ้
การโอนเงินเข้ าบัญชีของ
1)

ธนาคาร กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (BBL)

2)

ธนาคาร กรุงไทย จํากัด (มหาชน) (KTB)

3)

ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) (KRUNGSRI)

4)

ธนาคาร กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) (KBANK)
ส่วนที่ 4 หน้ าที่ 7

คําเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชัน่ จํ ากัด (มหาชน)

5)

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) (SCB)

6)

ธนาคาร ทหารไทย จํากัด (มหาชน) (TMB)

7)

ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน) (UOB)

8)

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) (CIMBT)

9)

ธนาคาร ธนชาต จํากัด (มหาชน) (TBANK)

แบบ 247-4

ตัวแทนรับ ซื ้อหลักทรัพ ย์ จะโอนเงินค่าหุ้นเข้ าบัญชีออมทรัพ ย์ หรื อบัญชีกระแสรายวัน ของผู้แสดงเจตนา
ขาย ในวัน ที่ 3 เมษายน 2562 ภายในเวลา 14:30 น. ทั ้งนี ้ ชื่อ บัญชีผ้ ูรับโอนจะต้ องเป็ น ชื่อเดีย วกัน กับ ผู้
แสดงเจตนาขายตามที่ได้ ระบุในแบบตอบรับคําเสนอซื ้อเท่านั ้น โดยผู้แสดงเจตนาขายต้ องแนบสําเนาสมุด
บัญชีอ อมทรัพ ย์ ห น้ าแรกที่ระบุชื่ อบัญ ชีและเลขที่ บัญชี หรื อสําเนารายงานบัญชีก ระแสรายวัน อย่างใด
อย่างหนึง่ ตามแต่กรณี และลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้ อง
การรับการชําระเป็ นเช็ค
ตัวแทนรับซื ้อหลักทรัพย์ จะชําระค่าหุ้นเป็ นเช็คขีดคร่อมของธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) สัง่ จ่ายผู้
แสดงเจตนาขาย ซึง่ ในกรณี ที่ผ้ แู สดงเจตนาขายอยู่ในต่างจังหวัดจะต้ องใช้ เวลาประมาณ 5 วันทําการใน
การเรียกเก็บเงินตามเช็ค โดยผู้แสดงเจตนาขายสามารถเลือกวิธีการรับเช็คได้ 2 วิธี คือ
(ก)

รับเช็คด้ วยตัวเอง
ผู้แสดงเจตนาขายสามารถมารับเช็คค่าหุ้นซึง่ เป็ นเช็คขีดคร่อมสัง่ จ่ายผู้แสดงเจตนาขายได้ ในวันที่ 3
เมษายน 2562 ตั ้งแต่เวลา 9:00 น. ถึง 16:00 น. เป็ น ต้ น ไป ณ สํานักงานใหญ่ ของตัวแทนรับซื อ้
หลักทรัพย์ เฉพาะวันทําการ ตามที่อยู่ที่ระบุในข้ อ 1.3.1
ในกรณี ที่ผ้ แู สดงเจตนาขายมี ความประสงค์ ให้ บุค คลอื่ นมารับ เช็ คค่าหุ้นแทน ผู้แสดงเจตนาขาย
จะต้ องมอบอํานาจให้ บคุ คลดังกล่าวเป็ นผู้ดําเนินการแทน โดยจะต้ องยื่นหนังสือมอบอํานาจ พร้ อม
ปิ ดอากรแสตมป์ 30 บาท และเอกสารแสดงตนของผู้รับมอบอํานาจตามที่ระบุในข้ อ 1.2.4 แล้ วแต่
กรณี ในวันที่มารับเช็คจากตัวแทนรับซื ้อหลักทรัพย์ ในกรณีที่ผ้ แู สดงเจตนาขายไม่มารับเช็คค่าหุ้น
ภายใน 14 วันทําการหลังจากวันชําระค่าหุ้น (วันที่ 26 เมษายน 2562) ตัวแทนรับซื ้อหลักทรัพย์ จะ
ส่งเช็คให้ ผ้ แู สดงเจตนาขายตามที่อยู่ที่ระบุไว้ ในแบบตอบรับ โดยไปรษณีย์ลงทะเบียนต่อไป

(ข)

จัดส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ ในแบบตอบรับ
หากผู้แ สดงเจตนาขายเลือ กวิ ธี ก ารรั บ ชํ า ระค่ า หุ้น เป็ น การจัด ส่ง เช็ ค ทางไปรษณี ย์ ลงทะเบี ย น
ตัวแทนรับซื ้อหลักทรัพย์ จะจัดส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ท่ีระบุไว้ ในแบบตอบรับคํา
เสนอซื ้อ ทัง้ นี ้ ผู้แสดงเจตนาขายอาจได้ รับเช็คค่าหุ้นช้ ากว่าวันทําการที่ 2 นับจากวัน สุดท้ ายของ
ระยะเวลารับซื ้อหรื อวันที่ 3 เมษายน 2562 ทั ้งนี ้ ผู้แสดงเจตนาขายอาจถูกหักค่าธรรมเนียมในการ
รับชําระเงินจากธนาคาร
ส่วนที่ 4 หน้ าที่ 8
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ในกรณี ที่ผ้ ูแสดงเจตนาขายเสนอขายด้ วยใบหุ้น ตัวแทนรับซื ้อหลักทรัพย์ จะชําระเงินค่าหุ้นให้ กับผู้แสดง
เจตนาขายก็ต่อเมื่อใบหุ้นนั ้นได้ ผ่านการตรวจสอบ และรับฝากโดยศูนย์ รับฝากหลักทรัพย์ เป็ นที่เรี ยบร้ อย
แล้ ว หากใบหุ้นนั ้นได้ รับการปฏิ เสธการรับฝากจากศูนย์ รับฝากหลักทรัพย์ ตัวแทนรับซื ้อหลักทรัพย์ จะไม่
ชํ า ระค่ า หุ้ น และจะดํ า เนิ น การแจ้ งให้ ผ้ ู แสดงเจตนาขายมารั บ เอกสารทั ง้ หมดคื น จากตั ว แทนรั บ ซื อ้
หลักทรัพย์ตามที่อยู่ที่ได้ ระบุไว้ ข้างต้ น
4.

สิทธิของผู้ ถอื หลักทรั พย์ ท่ แี สดงเจตนาขายไว้ แล้ ว
หากผู้ทํ าคําเสนอซื ้อไม่ได้ ยกเลิก คําเสนอซื อ้ ตามเงื่อนไขที่ระบุในคําเสนอซื อ้ ในครัง้ นี ้ ผู้แสดงเจตนาขายที่ได้ ยื่ น
แบบตอบรับคําเสนอซื ้อหลักทรัพย์ แล้ วโดยถูกต้ องตามที่กําหนดในคําเสนอซื ้อหลักทรัพย์ นี ้ และไม่ได้ ยกเลิกการ
แสดงเจตนาขาย จะได้ รับชําระราคาตามวิธีการชําระราคาที่ระบุในข้ อ 3 ข้ างต้ น
ทั ้งนี ้ หากมีเหตุการณ์ ที่ส่งผลให้ มีการยกเลิกคําเสนอซื ้อตามที่กําหนดไว้ ในเงื่อนไขของส่วนที่ 1 ข้ อ 8 ผู้ทําคําเสนอ
ซื ้อจะคืนหลักทรัพย์ ให้ แก่ผ้ แู สดงเจตนาขายภายในวันทําการถัดไปนับจากวันที่ผ้ ูทําคําเสนอซื ้อได้ แจ้ งยกเลิกคํ า
เสนอซื ้อ
หากมีเหตุการณ์ เกิดขึ ้นซึ่งส่งผลให้ มีการปรับราคาเสนอซื ้อตามที่กําหนดไว้ ในเงื่อนไขของส่วนที่ 1 ข้ อ 8 ผู้ทําคํ า
เสนอซื ้อจะดําเนินการดังนี ้
1)

ผู้ทําคําเสนอซื ้อจะชําระราคาหลักทรัพย์ ในราคาที่ลดลงแก่ผ้ แู สดงเจตนาขายทุกรายตามราคาเสนอซื ้อที่
ลดลง

2)

ในกรณีที่มีการปรับราคาเสนอซื ้อสูงขึ ้น ผู้ทําคําเสนอซื ้อจะชําระราคาหลักทรัพย์ ตามราคาที่สงู ขึ ้นนั ้นแก่ผ้ ู
แสดงเจตนาขายทุกราย

5.

เงื่อนไขการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย
สําหรับผู้แสดงเจตนาขายที่ต้องการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ให้ ดําเนินการดังต่อไปนี ้
5.1

วันสุดท้ ายที่ผ้ แู สดงเจตนาขายสามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายได้
วันสุดท้ ายที่ผ้ แู สดงเจตนาขายสามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ ได้ คือวันที่ 25 มีนาคม 2562
ซึง่ เป็ นวันทําการที่ 20 ของระยะเวลารับซื ้อ โดยผู้แสดงเจตนาขายสามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายได้
ตลอดระยะเวลาในการรับซื ้อหลักทรัพ ย์ ระหว่างเวลา 9:00 น. ถึง 16:00 น. ของทุกวันทําการ ตั ้งแต่วนั ที่
26 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2562 รวมทั ้งสิ ้น 20 วันทําการ

5.2

วิธีการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย
ผู้แสดงเจตนาขายที่มีความประสงค์จะยกเลิกการแสดงเจตนาขาย ให้ ปฏิบตั ิตามขั ้นตอนในเอกสารแนบ 5
(1) ดังนี ้
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5.2.1 กรอกข้ อความในแบบคําขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ ตามเอกสารแนบ 5 (2)
5.2.2 แนบเอกสารประกอบการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย ดังต่อไปนี ้
5.2.2.1 แนบหลักฐานการรับ แบบตอบรับคํ าเสนอซื ้อ และใบหุ้น หรื อใบโอนหุ้นผ่านศูนย์ รับฝาก
หลัก ทรัพ ย์ ที่ อ อกโดยบริ ษั ท หลัก ทรัพ ย์ ที่ ผ้ ูแสดงเจตนาขายแจ้ ง ความประสงค์ ไว้ หรื อ
ใบสําคัญแสดงการโอน NVDR ที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ ที่ผ้ ูแสดงเจตนาขายแจ้ งความ
ประสงค์ไว้
5.2.2.2 กรณีผ้ ทู ี่จะยกเลิกการแสดงเจตนาขายเป็ น
(ก) บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรข้ าราชการ หรื อบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่
ยังไม่หมดอายุ (ในกรณีท่ี ใช้ บัตรข้ าราชการ หรือ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ถ้ าไม่ มี
เลขประจํ าตัว ประชาชนบนบัต ร หรื อ บัต รประจํ า ตัวประชาชนตลอดชี พ ให้ แนบ
สําเนาทะเบียนบ้ านด้ วย) พร้ อมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้ อง โดยลายมือชื่อนั ้น
จะต้ องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับการแสดงเจตนาขายทุก
ฉบับ
กรณี ผ้ ูแ สดงเจตนาขายเป็ น ผู้เยาว์ ต้ องแนบคํ า ยิ น ยอมของผู้ป กครอง (บิ ด าและ
มารดา) และแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือเอกสารแสดงตนของผู้ปกครอง
และสําเนาทะเบียนบ้ านของผู้ปกครอง และผู้เยาว์ พร้ อมลงลายมือชื่อรับรองสําเนา
ถูกต้ อง
(ข) บุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่สญ
ั ชาติไทย
สําเนาใบต่างด้ าว หรื อสําเนาหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุ พร้ อมลงลายมือชื่อ
รับรองสําเนาถูกต้ อง โดยลายมือชื่อนั ้นจะต้ องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสาร
ที่เกี่ยวข้ องกับการแสดงเจตนาขายทุกฉบับ
(ค) นิติบคุ คลสัญชาติไทย
สําเนาหนังสือรับรองบริ ษัทที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่มีข้อมูลล่าสุด และมี
อายุไม่เกิน 1 ปี นับจนถึงวันยื่นแบบคําขอยกเลิก พร้ อมลงลายมือชื่อรับรองสําเนา
ถูกต้ องโดยกรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิ ติบุคคลนั ้น และประทับตราสําคัญ
ของบริษัท (ถ้ ามี) พร้ อมแนบเอกสารแสดงตนของกรรมการผู้มีอํานาจลงนามที่ได้ ลง
ลายมือชื่อรับรองสําเนาหนังสือรับรองข้ างต้ น ตามที่ระบุในข้ อ 5.2.2.2 แล้ วแต่กรณี
พร้ อมลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้ องในเอกสาร โดยลายมือชื่อนั ้นจะต้ องตรงกับ
ลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับการแสดงเจตนาขายทุกฉบับ
ส่วนที่ 4 หน้ าที่ 10
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(ง) นิติบคุ คลที่ไม่ใช่สญ
ั ชาติไทย
สํา เนาหนังสือ สํา คัญการจัดตัง้ บริ ษั ท หรื อ หนัง สือ รับ รองการจดทะเบี ย นของนิ ติ
บุคคล และหนัง สือ รั บ รองที่ อ อกโดยเจ้ า หน้ าที่ ข องนิ ติ บุค คล หรื อ หน่ วยงานของ
ประเทศที่นิติบคุ คลมีภูมิลําเนา ซึ่งรับรองถึงชื่อนิติบคุ คล ชื่อผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อ
ผูกพันนิ ติบุคคล ที่ ตั ้งสํานัก งานใหญ่ และอํ านาจหรื อ เงื่อ นไขในการลงลายมื อชื่ อ
ผูกพันนิติบุคคล และมีอายุไม่เกิน 1 ปี นบั จนถึงวันยื่นแบบคําขอยกเลิก สําเนาบัญชี
รายชื่ อของผู้มี อํา นาจลงนาม ตัวอย่างลายมือ ชื่อ และหนังสือมอบอํา นาจ (ถ้ ามี )
พร้ อ มลงลายมื อ ชื่ อ รับ รองสํา เนาถูก ต้ อ งโดยผู้มี อํ านาจลงนามของนิ ติ บุ ค คลนั น้
พร้ อ มแนบเอกสารแสดงตนของผู้มีอํ านาจลงนามที่ ได้ ลงลายมือ ชื่อรับ รองสําเนา
หนัง สือรั บ รองข้ างต้ น ตามที่ ระบุในข้ อ 5.2.2.2 แล้ วแต่ ก รณี พร้ อ มลงลายมื อ ชื่ อ
รับรองความถูกต้ อง โดยลายมือชื่อนั ้นจะต้ องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสาร
ที่เกี่ยวข้ องกับการแสดงเจตนาขายทุกฉบับ
สําเนาเอกสารประกอบที่ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้ องแล้ วต้ องได้ รับการรับรอง
ลายมือชื่อโดยเจ้ าหน้ าที่ Notary Public หรื อหน่วยงานอื่นใดที่มีอํานาจในประเทศที่
เอกสารดังกล่าวได้ จดั ทําหรือรับรองความถูกต้ อง และได้ รับการรับรองโดยสถานฑูต
ไทยหรื อ สถานกงสุลไทยในประเทศที่ เอกสารดัง กล่าวได้ จัด ทํ า หรื อรั บ รองความ
ถูกต้ อง โดยเอกสารทั ้งหมดต้ องมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับจนถึงวันยื่นแบบคําขอยกเลิก
กรณีที่ผ้ ูแสดงเจตนาขายไม่สามารถมาด้ วยตนเอง ให้ ยื่น “หนั งสือมอบอํานาจสําหรั บ
ยกเลิ ก การแสดงเจตนาขายหลั ก ทรั พ ย์ ” ตามเอกสารแนบ 5 (3) พร้ อมติ ด อากร
แสตมป์ 10 บาท และแนบสําเนาเอกสารของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจตามที่ระบุ
ในข้ อ 5.2.2.2 แล้ วแต่กรณี พร้ อมลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้ อง
5.3

ยื่น “แบบคํ าขอยกเลิ ก การแสดงเจตนาขายหลั ก ทรั พ ย์ ” ซึ่งกรอกข้ อ ความให้ ถูก ต้ องครบถ้ ว นและ
ชัดเจน พร้ อมเอกสารประกอบการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย โดยยื่นได้ ที่ตัวแทนรับซื ้อหลักทรัพย์ ตามที่
อยู่ที่ระบุไว้ ในข้ อ 1.3.1 ภายในระยะเวลาที่กําหนด
ทัง้ นี ้ ผู้ทําคําเสนอซือ้ หรื อตัวแทนรั บซือ้ หลักทรั พย์ จะไม่ รับเอกสารการยกเลิกการแสดงเจตนา
ขายหลักทรั พย์ ทางไปรษณีย์

5.4

เมื่อตัวแทนรับซื ้อหลักทรัพย์ ได้ รับแบบคําขอยกเลิก และเอกสารประกอบตามข้ อ 5.2.2 ครบถ้ วนถูกต้ อ ง
ภายในระยะเวลาที่กําหนด ตัวแทนรับซื ้อหลักทรัพย์จะดําเนินการดังต่อไปนี ้
5.4.1 ในกรณีขอรับคืนเป็ นใบหุ้น ตัวแทนรับซื ้อหลักทรัพย์ จะนําใบหุ้นคืนแก่ผ้ ยู กเลิกการแสดงเจตนาขาย
หรือผู้รับมอบอํานาจ ในวันทําการถัดจากวันที่ผ้ ยู กเลิกการแสดงเจตนาขายหรือผู้รับมอบอํานาจมา
ส่วนที่ 4 หน้ าที่ 11
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ดํา เนิ น การยกเลิกการแสดงเจตนาขาย โดยผู้ย กเลิก การแสดงเจตนาขายหรื อ ผู้รับ มอบอํ า นาจ
สามารถมาติ ด ต่ อรับ ใบหุ้น คื น ได้ ที่ สํานัก งานใหญ่ ข องตัวแทนรั บซื อ้ หลัก ทรัพ ย์ ตามที่อ ยู่ในข้ อ
1.3.1
5.4.2 ในกรณี ขอรับคืนผ่านศูนย์ รับฝากหลักทรัพย์ (เพื่อนําฝากเข้ าบริษัทหลักทรัพย์ ที่ผ้ ยู กเลิกการแสดง
เจตนาขายมีบัญชีอยู่) ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายจะต้ องจ่ายค่าธรรมเนียมการโอนหุ้นรายการละ
50 บาท โดยตัวแทนรับ ซื ้อหลักทรัพ ย์ จ ะโอนหุ้น หรื อ NVDR คืน ผ่า นศูนย์ รับ ฝากหลัก ทรัพ ย์ เข้ า
บัญชีฝากหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ ในแบบยกเลิกการแสดงเจตนาขาย ภายในวันทําการถัดจากวันที่
ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายหรือผู้รับมอบอํานาจมาดําเนินการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย
หมายเหตุ : การรับ หลัก ทรัพ ย์ คื น เป็ น ใบหุ้น หรื อ การรั บ หลัก ทรัพ ย์ คื น ผ่ า นศูน ย์ รับ ฝากหลัก ทรัพ ย์ ด้ วยระบบ
Scripless จะเป็ นไปตามลักษณะของหุ้น (ใบหุ้น หรือ Scripless) ที่ผ้ แู สดงเจตนาขายนํามาเสนอขาย ผู้ยกเลิกการ
แสดงเจตนาขายไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบการรับหลักทรัพย์คืนได้

สําหรับผู้ตอบรับคําเสนอซื ้อที่ได้ แสดงเจตนาขาย NVDR จะได้ รับคืนหลักทรัพย์ NVDR ที่แสดงเจตนาขาย
ไว้ ผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด
6.

วิธีการส่ งมอบหลักทรั พย์ คืนกรณีท่ มี ีการยกเลิกคําเสนอซือ้ หลักทรั พย์
ในกรณี ที่ มี ก ารยกเลิก คํ า เสนอซื อ้ หลัก ทรัพ ย์ ตามที่ ได้ ระบุ ไว้ ในส่ว นที่ 1 ข้ อ 9 ผู้ทํ า คํ า เสนอซื อ้ จะแจ้ ง
สํานักงาน ก.ล.ต. และส่งหนังสือแจ้ งการยกเลิกคําเสนอซื ้อพร้ อมเหตุผลไปยังตลาดหลักทรัพย์ ฯ กิจการ และผู้ถือ
หลักทรัพย์ ของกิจการทุกรายที่มีชื่อปรากฏตามรายชื่อในทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ ลา่ สุด ภายในวันทําการหลังจาก
พ้ น กํ าหนดที่ สํา นักงาน ก.ล.ต. สามารถแจ้ งทัก ท้ วงเหตุแ ห่ง การยกเลิก ต่ อผู้ทํ าคํ าเสนอซื ้อ (สํา นักงาน ก.ล.ต.
สามารถแจ้ งทักท้ ว งเหตุแห่ งการยกเลิกต่อ ผู้ทํา คําเสนอซื ้อได้ ภายใน 3 วัน ทําการถัดจากวันที่ สํานักงาน ก.ล.ต.
ได้ รับแจ้ งเหตุ) และผู้ทําคําเสนอซื ้อจะแจ้ งการยกเลิกคําเสนอซื ้อพร้ อมเหตุผลผ่านตลาดหลักทรัพย์ ฯ อีกช่องทาง
หนึง่ โดยผู้ตอบรับคําเสนอซื ้อสามารถติดตามข่าวสารดังกล่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์ ฯ และตัวแทนรับซื ้อหลักทรัพย์
จะดําเนินการดังนี ้
6.1

กรณีที่เป็ นใบหุ้น
ในกรณีที่มีการยกเลิกคําเสนอซื ้อหลักทรัพย์ ตัวแทนรับซื ้อหลักทรัพย์จะคืนใบหุ้นให้ แก่ผ้ ูแสดงเจตนาขาย
โดยผู้แสดงเจตนาขายสามารถมาติดต่อรับใบหุ้นคืนได้ ที่สาํ นักงานใหญ่ ของตัวแทนรับซื ้อหลักทรัพย์ ตามที่
อยู่ในข้ อ 1.3.1 นับตั ้งแต่วันทําการถัดจากวันที่ผ้ ูทําคําเสนอซื ้อแจ้ งการยกเลิกคําเสนอซื ้อหลักทรัพย์ ทั ้งนี ้
เนื่องจากในกรณีหลักทรัพย์ ที่เป็ นใบหุ้น ตัวแทนรับซื ้อหลักทรัพย์ ต้องนําใบหุ้นไปตรวจสอบความถูกต้ องที่
ศูนย์ รับฝากหลักทรัพย์ในช่วง 2 วันทําการก่อนสิ ้นสุดระยะเวลารับซื ้อ โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จะทําการ
แปลงใบหุ้นเป็ นระบบไร้ ใบหุ้น ดังนั ้น การขอรับคืนเป็ นใบหุ้นผู้แสดงเจตนาขายต้ องปฏิ บัติตามขั ้นตอนที่
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ตัวแทนรับซื ้อหลักทรัพย์ กําหนดไว้ โดยผู้แสดงเจตนาขายต้ องรับภาระค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นที่เกี่ยวกับการคืน
ใบหุ้นทั ้งหมด (ถ้ ามี) ซึง่ จะใช้ ระยะเวลาในการดําเนินการออกใบหุ้นอย่างน้ อย 14 วัน
6.2

กรณีไร้ ใบหุ้น (Scripless) และ NVDR
ตัวแทนรั บ ซื อ้ หลักทรัพ ย์ จ ะโอนหุ้น หรื อ NVDR คื น ผ่ า นศูน ย์ รับ ฝากหลัก ทรั พ ย์ เพื่ อ นํ า ฝากเข้ า บริ ษั ท
หลัก ทรั พ ย์ ที่ ผ้ ูแ สดงเจตนาขายมี บั ญ ชี อ ยู่ โดยตัว แทนรับ ซื ้อหลัก ทรั พ ย์ จ ะโอนหุ้ นคื น ผ่ า นศู น ย์ รับ ฝาก
หลักทรัพ ย์ เข้ าบัญชีฝากหลักทรัพย์ ตามที่ผ้ แู สดงเจตนาขายระบุไว้ ในแบบตอบรับคําเสนอซื ้อหลักทรัพ ย์
ภายในวันทําการถัดจากวันที่ผ้ ทู ําคําเสนอซื ้อแจ้ งการยกเลิกคําเสนอซื ้อหลักทรัพย์

หมายเหตุ : การรับหลักทรัพย์คืนเป็ นใบหุ้น หรื อการรับหลักทรัพย์ คืนผ่านศูนย์ รับฝากหลักทรัพย์ ด้วยระบบ Scripless จะ
เป็ น ไปตามลักษณะของหุ้น (ใบหุ้น หรื อ Scripless) ที่ ผ้ แู สดงเจตนาขายนํามาเสนอขาย ผู้แสดงเจตนาขายไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลงแบบการรับหลักทรัพย์คืนได้

สําหรับผู้ตอบรับคําเสนอซื ้อที่ได้ แสดงเจตนาขาย NVDR จะได้ รับคืนหลักทรัพย์ NVDR ที่แสดงเจตนาขายไว้ ผ่าน
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด
7.

การกําหนดราคาเสนอซือ้
7.1

ที่มาของราคาเสนอซื ้อ
กิจการเข้ าทํารายการซื ้อและรับโอนกิจการทั ้งหมด (Entire Business Transfer - EBT) ของบริษั ท
แอสเซท ไฟว์ โฮลดิ ง้ จํากัด โดยจะชํ าระค่าตอบแทนเป็ นมูลค่าทั ้งสิ ้น 752,836,413 บาท ด้ วยหุ้นสามัญ
เพิ่ มทุน ที่อ อกใหม่ ของกิ จการ จํานวน 752,836,413 หุ้น โดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 1.00 บาท และจด
ทะเบียนเลิกกิจการพร้ อมทั ้งชําระบัญชีบริษัท แอสเซท ไฟว์ โฮลดิ ้ง จํากัด แล้ ว ผู้ทําคําเสนอซื ้อ และบุคคล
ตามมาตรา 258 ได้ ห้ นุ ของกิจการจํานวนตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริ ษัท แอสเซท ไฟว์ โฮลดิ ้ง จํากัด ทั ้งนี ้
ในช่วงเวลา 90 วันก่อนการทําคําเสนอซื ้อหลักทรัพย์ ผู้ทําคําเสนอซื ้อไม่มีการได้ มาซึ่งหุ้นของกิจการ จึงถือ
ว่าราคา 1.00 บาท เป็ นราคาสูงสุดที่ผ้ ทู ําคําเสนอซื ้อหลักทรัพย์ได้ มา

7.2

ราคาสูงสุดที่ผ้ ทู ําคําเสนอซื ้อหรื อบุคคลตามมาตรา 258 ได้ มาในระยะเวลา 90 วัน ก่อนวันยื่นคําขอเสนอ
ซื ้อต่อสํานักงาน ก.ล.ต.
ราคา 1.00 บาทต่ อ หุ้น เป็ น ราคาที่ กิ จ การเข้ า ทํ า รายการซื อ้ และรับ โอนกิ จ การทัง้ หมด (Entire
Business Transfer - EBT) ของบริ ษั ท แอสเซท ไฟว์ โฮลดิ ง้ จํา กัด โดยจะชํ าระค่ า ตอบแทนเป็ น มูลค่ า
ทั ้งสิ ้น 752,836,413 บาท ด้ วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของกิจการ จํานวน 752,836,413 หุ้น โดยเสนอ
ขายในราคาหุ้นละ 1.00 บาท และจดทะเบียนเลิกกิจการพร้ อมทั ้งชําระบัญชีบริ ษัท แอสเซท ไฟว์ โฮลดิ ้ง
จํากัด แล้ ว ผู้ทําคําเสนอซื ้อและบุคคลตามมาตรา 258 ได้ ห้ นุ ของกิจการจํานวนตามสัดส่วนการถือหุ้นใน
บริ ษั ท แอสเซท ไฟว์ โฮลดิ ง้ จํ า กั ด และบุ ค คลตามมาตรา 258 ได้ รั บ หุ้ นของ ADAM เมื่ อ วั น ที่ 13
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กุมภาพัน ธ์ 2562 และเป็ นราคาสูงสุดที่ผ้ ูทํ าคํ าเสนอซื ้อหรื อบุคคลตามมาตรา 258 ภายในระยะเวลา 90
วัน ก่อนวันยื่นคําเสนอซื ้อต่อสํานักงาน ก.ล.ต.
8.

การได้ ห้ นุ ก่ อนการทําคําเสนอซือ้
(เฉพาะกรณีการเสนอซื ้อหุ้นบางส่วนตามหมวด 5 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554)
- ไม่ได้ ใช้ บงั คับในกรณีนี ้ -
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เอกสารแนบ 1
หนังสือรั บรองแหล่ งเงินทุนในการทําคําเสนอซือ้ หลักทรัพย์
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เอกสารแนบ 2
การแสดงเจตนาไม่ ขายหุ้นในการทําคําเสนอซือ้ หลักทรัพย์
หนังสือแสดงเจตนาไม่ขายหุ้นสามัญตามคําเสนอซื ้อหลักทรัพย์ จากผู้ถือหุ้นของกิจการ จํานวน 11 ราย

คําเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชัน่ จํ ากัด (มหาชน)

แบบ 247-4

คําเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชัน่ จํ ากัด (มหาชน)

แบบ 247-4

คําเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชัน่ จํ ากัด (มหาชน)

แบบ 247-4

คําเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชัน่ จํ ากัด (มหาชน)

แบบ 247-4

คําเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชัน่ จํ ากัด (มหาชน)

แบบ 247-4

คําเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชัน่ จํ ากัด (มหาชน)

แบบ 247-4

คําเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชัน่ จํ ากัด (มหาชน)

แบบ 247-4

คําเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชัน่ จํ ากัด (มหาชน)

แบบ 247-4

คําเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชัน่ จํ ากัด (มหาชน)

แบบ 247-4

คําเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชัน่ จํ ากัด (มหาชน)

แบบ 247-4

คําเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชัน่ จํ ากัด (มหาชน)

แบบ 247-4

คําเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชัน่ จํ ากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 3
วิธีการตอบรับคําเสนอซือ้ หลักทรัพย์ และแบบฟอร์ ม
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ขันตอนการตอบรั
้
บคําเสนอซื ้อหลักทรัพย์ -หุ้นสามัญ

เอกสารแนบ 3 (1)

ผู้ถือหลักทรัพย์ของบริ ษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) (“ADAM”)

กรณีส่งมอบใบหุ้น (Share Certificate)

กรณีโอนหลักทรัพย์ผา่ นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (Scripless)

1. กรอกแบบตอบรับคําเสนอซื ้อหลักทรัพย์ (เอกสารแนบ 3 (2)) ให้ ถกู ต้ องครบถ้ วน และชัดเจน
2. ลงลายมือ ชื่อสลักหลังใบหุ้นเพื่อโอนลอยและนํามาแสดง และส่งมอบให้ แก่ตัว แทนรับซือ้
หลักทรัพย์ พร้ อมเอกสารประกอบ

2. แจ้ งความประสงค์กับบริ ษัทหลักทรัพย์ที่ท่านมีบญ
ั ชีซื ้อขายหลักทรัพย์และมีหลักทรัพย์อ ยู่
เพื่อโอนหุ้นสามัญของ ADAM ที่จะขายเข้ าบัญชี ดังนี ้
โอนเข้ าบัญชี
“บริ ษัทหลักทรัพย์ ไอร่ า จํากัด (มหาชน) เพื่อเทนเดอร์ ออฟเฟอร์ ”
เลขที่บญ
ั ชี
048-000000016-6
สํา หรั บ ผู้ถือ หลักทรั พย์สัญชาติ ไทย (Local Securities) หรื อ ผู้ถือหลักทรั พย์ที่ไม่ใช่สัญชาติ
ไทย (Foreign Securities) หรื อ NVDR

3. แนบเอกสารประกอบและเอกสารแสดงตน แล้ วแต่กรณี ซึ่งรั บรองสําเนาถูกต้ องทุกฉบับ ดังนี ้ (กรณีตอบรั บคําเสนอซื ้อหลักทรั พย์ เป็ นใบหุ้น โปรดแนบเอกสารแสดงตนเพิม่ อีก 1 ชุด)
1) บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ พร้ อมลงนามรั บรองสําเนาถูกต้ อ ง หรื อ
- สําเนาบัตรข้ าราชการ / สําเนาบัตรพนักงานรั ฐวิสาหกิจที่ยังไม่หมดอายุ ในกรณีที่ไม่มเี ลขประจําตัวประชาชนบนบัตรให้ แนบสําเนาทะเบียนบ้ านด้ วย พร้ อมลงนามรั บรองสําเนาถูกต้ อ ง
กรณีผ้ แู สดงเจตนาขายเป็ นผู้เยาว์ต้องแนบคํายินยอมของผู้ปกครอง (บิดาและมารดา) และแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรื อเอกสารแสดงตนของผู้ปกครอง และสําเนาทะเบียนบ้ านของผู้ปกครองและผู้เยาว์
กรณีที่ชื่อ คํานําหน้ าชื่อ หรื อนามสกุลไม่ตรงกับใบหุ้น ให้ กรอก “แบบคําขอแก้ ไขข้อมูลผู้ถือ หลักทรัพย์” ของศูนย์ รับฝากหลักทรั พย์ ตามเอกสารแนบ 7 พร้ อมแนบเอกสารประกอบการแก้ ไขของทางราชการ โดยข้ อมูลใหม่ต้องระบุให้ ตรงกับบัตร
ประจําตัวประชาชน หรื อบัตรข้ าราชการ หรื อบัตรพนักงานรั ฐวิสาหกิจ
2) บุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่สญ
ั ชาติไทย
- สําเนาใบต่างด้ าว หรื อ สําเนาหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุ พร้ อมลงนามรั บรองสําเนาถูกต้ อง
3) นิติบุคคลสัญชาติไทย
3.1) สําเนาหนังสือรั บรองกระทรวงพาณิชย์ ที่มอี ายุไม่เกิน 1 ปี นับจนถึงวันยื่นแบบตอบรั บ ลงนามรั บรองโดยผู้มอี ํานาจลงนาม พร้ อมประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถ้ ามี)
3.2) สําเนาเอกสารตามข้ อ 1) หรื อ 2) แล้ วแต่กรณี ของผู้มอี ํานาจลงนามรั บรองที่ได้ ลงนามรั บรองในเอกสารตามข้ อ 3.1)
3.3) หนังสือรั บรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายของภาระค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหุ้ นให้ แก่ตัวแทนในการรั บซื ้อหลักทรั พย์
4) นิติบุคคลที่ไม่ใช่สญ
ั ชาติไทย
4.1) สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั ้งบริ ษัท หรื อหนังสือรั บรองการจดทะเบียนของนิติบุคคล และหนังสือรั บรองที่ออกโดยเจ้ าหน้ าที่ ของนิติบุคคล หรื อหน่วยงานของประเทศที่นิติบุคคลมีภูมลิ ําเนา ซึ่งรั บรองถึงชื่อนิติบุคคล ชื่อผู้มอี ํานาจลงลายมือชื่อ
ผูกพันนิติบุคคล ที่ตั ้งสํานักงานใหญ่ และอํานาจหรื อเงือ่ นไขในการลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล โดยต้ องมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับจนถึงวันยื่นแบบตอบรั บ บัญชีรายชื่อของผู้มอี ํานาจลงนาม ตัวอย่างลายมือ่ ชื่อ และหนังสือมอบอํานาจ (ถ้ ามี) พร้ อมลง
ลายมือชื่อรั บรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้มอี ํ านาจลงนามของนิติบุคคลนั น้
4.2) สําเนาเอกสารตามข้ อ 1) หรื อ 2) แล้ วแต่กรณี ของผู้มอี ํานาจลงนามรั บรองที่ได้ ลงนามรั บรองในเอกสารตามข้ อ 4.1)
เอกสารตามข้ อ 4.1) และ 4.2) ต้ องได้ รับ การรั บรองลายมือชื่ อโดยเจ้ าหน้ าที่ Notary Public และรับ รองโดยสถานฑูต ไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้ จัดทําหรือรับ รองความถูกต้ อง โดยเอกสารทั ้งหมดต้ องมีอายุ ไม่เกิ น 1 ปี นั บ
จนถึงวันยื่นแบบตอบรั บคําเสนอซื ้อ
กรณีนิติ บุคคลที่ไม่ใช่สญ
ั ชาติไทย ที่มิได้ ประกอบกิจการในประเทศไทย และมีถิ่นฐานอยู่ ในประเทศที่ไม่มีอนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อนกับประเทศไทย หรื อมีถิ่นที่อยู่ ในประเทศที่มอี นุสญ
ั ญาซ้ อนกั บประเทศไทยแต่ อนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อนนั ้นไม่ได้ มกี ารยกเว้ นในเรื่ อ ง
การหั กภาษี ณ ที่ จ่ายที่ จัด เก็ บจากผลกําไรจากการขายหลักทรั พย์ ในประเทศไทย ผู้แสดงเจตนาขายต้ องกรอกรายละเอียดของราคาต้ นทุนของหลักทรั พย์ ที่นํามาเสนอขายในแบบแจ้ งต้ นทุนของหลักทรั พย์ ที่แสดงเจตนาขาย (เอกสารแนบ 6) และแนบ
หลักฐานแสดงราคาต้ นทุนเพือ่ ใช้ ในการหักภาษี ณ ที่จ่าย
หากมิไ ด้ ร ะบุ ราคาต้ นทุ นหรื อ แนบหลักฐานแสดงราคาต้ นทุ นมาพร้ อมกับ แบบแจ้ งต้ นทุ นของหลักทรั พย์ ที่แสดงเจตนาขาย ตัวแทนรั บ ซื ้อหลักทรั พย์ จะทําการหักภาษี ณ ที่จ่าย โดยคํานวณภาษี จ ากมูลค่าขายหลักทรั พย์ ทั ้งจํานวน (ราคาเสนอซื ้อหุ้นของ
ADAM ที่เท่ากับ 1.00 บาทต่อหุ้น คูณด้ วยจํานวนหุ้นของ ADAM ที่แสดงเจตนาขายทั ้งจํานวน)
5) สําเนาสมุดบัญชีออมทรั พย์ หน้ าแรก หรื อสําเนารายงานบัญชีกระแสรายวัน ที่ระบุชื่อและเลขที่บัญชีของธนาคาร พร้ อมรั บรองสําเนาถูกต้ อง กรณีเลือกวิธีการชําระราคาโดยรั บโอนเงินเข้ าบัญชีของธนาคาร
เอกสารเพิ่มเติมกรณีมอบอํานาจให้ ผ้ อู ่ นื กระทําการแทน
1. หนังสือมอบอํานาจฉบับจริ ง พร้ อมปิ ดอากรแสตมป์ 30 บาท (เอกสารแนบ 3 (3))
2. หลักฐานแสดงสภาพบุคคลของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํ านาจ ตามที่ระบุข้างต้ น พร้ อมรั บรองสําเนาถูกต้ อง

4. ส่งเอกสารทังหมดที
้
่
นางสาวศิโรรัตน์ เจริ ญเปลีย่ น ฝ่ ายปฎิบตั ิการหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่ า จํากัด (มหาชน)
319 อาคารจัตรุ ัสจามจุรี ชัน17
้ ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2080-2682 โทรสาร 0-2160-5394
หรื อ บริษัทหลักทรัพย์ที่ทา่ นมีบญ
ั ชีซื ้อขายหลักทรัพย์และมีห้ นุ สามัญที่จะขายฝากอยู่
และบริษัทหลักทรัพย์นนให้
ั ้ บริ การรวบรวมเอกสารเพื่อยื่นให้ แก่ บริ ษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จํากัด (มหาชน)
ตัวแทนรับซือ้ หลักทรัพย์ จะไม่ รับเอกสารในการตอบรับคําเสนอซือ้ และจองซือ้ หลักทรัพย์ ทางไปรษณีย์

คําเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชัน่ จํ ากัด (มหาชน)

แบบ 247-4
เอกสารแนบ 3 (2)

แบบตอบรับคําเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริ ษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) (“ADAM”)
เรี ยน ผู้ทําคําเสนอซื ้อ และบริ ษัทหลักทรั พย์ ไอร่ า จํากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ นตัวแทนรั บซื ้อหลักทรั พย์

วันที่ ..........................................................................
เลขที่ใบรั บ .........................................................

ข้ าพเจ้ า (นาย/นาง/นางสาว/บริ ษั ท) ................................................................................................................................................ สัญชาติ.................................................... เพศ........................................
ที่อยู่......................................................... ซอย/อาคาร........................................................................................................ ถนน...................................................................................................................
แขวง/ตําบล................................................................... เขต/อําเภอ.................................................................. จังหวัด.................................................................... รหัสไปรษณีย.์ ........................................
โทรศัพท์ ที่ติดต่อได้ .........................................................................................Email................................................................................. เลขประจําตัวผู้เสียภาษี ...................................................................
โปรดระบุประเภทของผู้แสดงเจตนาขายหุ้นสามัญของบริษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
บัตรประจําตัวประชาชน / บัตรข้ าราชการ / บัตรพนักงานรั ฐวิสาหกิจ เลขที่ ...............................................................................................................................
บุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่สญ
ั ชาติไทย
ใบต่างด้ าว / หนังสือเดินทาง เลขที่ ........................................................................................................................................................................................
นิติบุคคลสัญชาติไทย
เลขทะเบียบริ ษัท เลขที่ .........................................................................................................................................................................................................
นิติบุคคลที่ไม่ใช่สญ
ั ชาติไทย
เลขทะเบียนเอกสารจัดตั ้งบริ ษัท เลขที่ ...................................................................................................................................................................................
ตกลงขายหุ้นสามัญของบริ ษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) จํานวนหุ้น............................................................... (……………………………....................................……………………………….)
ในราคาหุ้ นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาทถ้ วน) โดยหักค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหุ้นดังกล่าว ในอัตราร้ อ ยละ 0.25 ของราคาเสนอซื อ้ หุ้นสามัญ และภาษี มูลค่าเพิม่ ในอั ตราร้ อยละ 7 ของค่าธรรมเนียมในการเสนอขาย
หุ้น ดังนั ้น ราคาสุทธิ ที่ผ้ แู สดงเจตนาขายหุ้ นสามัญจะได้ รั บเท่ากั บหุ้นละ 0.997325 บาท (ศูนย์ จุ ดเก้ าเก้ าเจ็ด สามสองห้ าบาท) รวมเป็ นจํานวนเงินทั ้งสิ ้น.................................................................................. บาท
(……………………………………….....………………………………………………………………….)
ข้ าพเจ้ าตกลงที่จะปฏิบัติตามเงือ่ นไข และข้ อกํ าหนดตามคําเสนอซื อ้ หุ้นสามัญของบริษัท อาดามัส อิ นคอร์ ปอเรชั่ น จํากัด (มหาชน) โดยผู้ทําคํ าเสนอซื ้อทุกประการ และจะไม่ทําการยกเลิกหรื อเพิกถอนการเสนอขาย
ดังกล่าวไม่ว่าด้ วยประการใด ๆ ก็ ต าม เว้นแต่เ ป็ นการยกเลิกหรื อ เพิกถอนตามเงื่อ นไขและข้อกําหนดที่ร ะบุไ ว้ในคําเสนอซื ้อ ซึ่งวันสุด ท้ ายที่ข้าพเจ้ าสามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายได้ คื อวันทําการที่ 20 ของ
ระยะเวลารั บซื ้อ ซึ่งตรงกับวันที่ 25 มีนาคม 2562 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น.
ข้ าพเจ้ าขอมอบให้ บ ริ ษัทหลักทรั พย์ ไอร่า จํากัด (มหาชน) เป็ นผู้รับ มอบอํานาจของข้าพเจ้ าในการขาย โอน และส่งมอบหุ้ นของข้ าพเจ้ าตามรายละเอียดที่กล่าวข้ างล่างนี ้ รวมทั ง้ การรั บชําระราคาค่าขายหุ้นดังกล่าว
ตลอดจนดําเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับ การตอบรั บคําเสนอซื ้อหลักทรั พย์ แทนข้ าพเจ้ า
กรณีส่งมอบเป็ นใบหุ้ น
ชื่อผู้ถือหุ้นตามทะเบียน

กรณีโอนหุ้ นผ่านศูนย์ รับฝากหลักทรั พย์
ใบหุ้นเลขที่

โอนจากบริ ษัทสมาชิกศูนย์ รับ ฝากหมายเลข

เลขที่โอน

จํานวนหุ้น
วันที่โอน

รวม
วิธกี ารรั บเงิน (วิธีชําระราคา)
โอนเงินเข้ าบั ญชี

ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุ งศรี อยุธ ยา จํ ากัด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํ ากัด (มหาชน)
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
สาขา.......................................................................................ประเภทบัญชี....................................................................เลขที่บัญชี...................................................................
(ชื่อบัญชีต้องเป็ นชื่อเดียวกับผู้แสดงเจตนาขาย พร้ อ มแนบสําเนาสมุดบัญชีออมทรั พย์ หรื อสําเนารายงานบัญชีกระแสรายวัน ที่รับรองสําเนาถูกต้ อ งด้ วย)
รั บเช็คด้ วยตัวเองได้ ที่บริ ษัทหลักทรั พย์ ไอร่ า จํากัด (มหาชน)
ให้ สง่ เช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรั บตามที่อ ยู่ข้างต้ น
พร้ อมกันนี ไ้ ด้ แนบเอกสารเพื่อ เป็ นหลักฐานประกอบการดําเนินการมาด้ วย ดังนี ้ ใบหลักทรัพย์ ที่สลักหลังแล้ ว และ/หรื อ เอกสารแสดงสิทธิในหลักทรั พย์ และ/หรื อ หลักฐานการโอนหลักทรั พย์ ผา่ นศู นย์ รั บ ฝาก
หลักทรั พย์ เข้ าบัญชี “บริ ษัทหลักทรั พย์ ไอร่ า จํากั ด (มหาชน) เพือ่ เทนเดอร์ ออฟเฟอร์ ” เลขที่บัญชี 048-000000016-6 และสําเนาบัตรประจําตั วประชาชนของผู้มชี ื่อ ในหลักทรั พย์ และ/หรื อ สําเนาหนังสือ รั บรองการจด
ทะเบี ยนของบริ ษัท (กรณี เป็ นนิติบุ คคล) ตามที่ระบุในขั ้นตอนการตอบรับ คําเสนอซื ้อมาด้ วยแล้ว และรั บทราบว่าแบบตอบรั บคําเสนอซื ้อฉบับนี จ้ ะสมบูร ณ์ เมื่อบริ ษัท ศูนย์รับ ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ได้
ทําการโอนหลักทรั พย์ ที่ข้าพเจ้ าได้ เสนอขายเป็ นของตั วแทนรั บ ซื อ้ หลักทรั พย์ เ รี ยบร้ อยแล้ ว ทั ้งนี ้ในกรณี ที่ผ้ เู สนอซื อ้ ยกเลิกคํ าเสนอซื ้อ ขอมอบอํานาจให้ ตัวแทนรั บซื อ้ หลักทรั พย์ ดํ าเนินการที่เ กี่ยวข้ อ งในนามของผู้
แสดงเจตนาขายในการคืนหลักทรั พย์ ตามลักษณะของหลักทรั พย์ ที่นํามาเสนอขาย ข้ าพเจ้ าขอรั บ รองว่า ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้มีกรรมสิทธิโดยถูกต้ องตามกฎหมายในหุ้นสามัญทั ้งหมดที่เ สนอขายและหุ้นสามัญทั ้งหมดที่
เสนอขายปราศจากการจํานํา บุริมสิทธิ และภาระผูกพันใด ๆ ทั ้งสิ ้น

ลงชื่อ........................................................................... ผู้รับมอบอํานาจ
(........................................................................)

ลงชื่อ ........................................................................... ผู้แสดงเจตนาขาย
(........................................................................)

หลักฐานการรั บใบหุ้น/ใบโอนหุ้ น และแบบตอบรั บคําเสนอซื ้อหลักทรั พย์
วันที่ ..........................................................
เลขที่ใบรั บ ......................................................
บริ ษัทหลักทรั พย์ ไอร่ า จํากัด (มหาชน) ในฐานะตั วแทนรั บซื ้อหลักทรั พย์ ได้ รับแบบตอบรั บคําเสนอซื ้อหลักทรั พย์ ของบริ ษัท อาดามัส อิ นคอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และ ใบหุ้น และ/หรื อ หลักฐานการโอน
หุ้นสามัญผ่านศูนย์ รับ ฝากหลักทรั พย์ จํานวน ......................................................... หุ้น จาก (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท/อื่น ๆ)………………………………………ไว้เรียบร้ อยแล้ว โดยผู้แสดงเจตนาขายมี
ความประสงค์ ให้ ดําเนิ นการดั งนี ้
โอนเงินเข้ าบัญชีธนาคาร
มารั บเช็คด้ วยตั วเอง
จัดส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรั บ
ลงชื่อ................................................................... ผู้รับ
รายละเอี ยดเพิม่ เติมกรุ ณาติดต่อ นางสาวศิโรรั ตน์ เจริ ญเปลีย่ น ฝ่ ายปฏิบัติการหลักทรั พย์ โทรศัพท์ 0-2080-2682 โทรสาร 0-2160-5394

คําเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชัน่ จํ ากัด (มหาชน)
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อากรแสตมป์
30 บาท

หนังสือมอบอํานาจในการตอบรั บคําเสนอซือ้

เขียนที่......................................................
วันที่..........................................................
โดยหนังสือฉบับนี ้ ข้ าพเจ้ า........................................................................................................................................... อายุ.....................................ปี
สัญชาติ......................................... เลขที่บัตรประชาชน/ใบต่างด้ าว/หนังสือเดินทาง......................................................................................................
ที่อยูเ่ ลขที่ (ที่ติดต่อทางไปรษณีย์ได้ )............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................. รหัสไปรษณีย.์ ....................................... ประเทศ.....................................
ซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้นสามัญ จํานวน..........................................................หุ้น ของบริ ษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
ขอมอบอํานาจให้ .......................................................................................................................................................... อายุ....................................ปี
สัญชาติ......................................... เลขที่บัตรประชาชน/ใบต่างด้ าว/หนังสือเดินทาง......................................................................................................
ที่อยูเ่ ลขที่ (ที่ติดต่อทางไปรษณีย์ได้ )............................................................................................................................................................................
................................................................................................................... รหัสไปรษณีย.์ ....................................... ประเทศ....................................
เป็ นผู้รับมอบอํานาจของข้ าพเจ้ า
ในการขาย โอน และส่งมอบหุ้นสามัญของบริ ษัท อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) ของข้ าพเจ้ า
เพือ่ รับชําระราคาค่าขายหุ้นสามัญดังกล่าวของข้ าพเจ้ า (ในกรณีที่เลือกรับชําระราคาค่าขายหุ้นสามัญเป็ นเช็ค)
กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบอํานาจได้ กระทําการภายในขอบเขตอํานาจดังกล่าว ให้ ถือเสมือนหนึ่งว่า ข้ าพเจ้ าผู้มอบอํานาจได้ กระทําด้ วยตนเองทุกประการ

ลงชื่อ........................................................................... ผู้มอบอํานาจ
(........................................................................)

ลงชื่อ........................................................................... ผู้รับมอบอํานาจ
(........................................................................)

ลงชื่อ........................................................................... พยาน
(........................................................................)

ลงชื่อ........................................................................... พยาน
(........................................................................)

หมายเหตุ โปรดแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ใบต่างด้ าว/หนังสือเดินทางของผู้มอบอํานาจ และ/หรื อ หนังสือรับ รองการจดทะเบี ยนนิ ติบุคคลของผู้มอบ
อํานาจและสํ าเนาบัตรประชาชน/ใบต่างด้ าว/หนังสือเดินทางของผู้มีอํานาจลงนาม พร้ อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ใบต่างด้ าว/หนังสือเดินทาง
ของผู้รับมอบอํานาจ ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้ อง
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Tender Offer Acceptance Procedure for NVDR
NVDR Holder of Adamas Incorporation Public Company Limited (“ADAM”)
1. Complete the Tender Offer Acceptance Form for NVDR Attachment 4 (2)
2. Inform the securities company which the Offeree keeps securities trading account to transfer the Scripless NVDR units to
following account “AIRA Securities Public Company Limited for Tender Offer” Account No. 048-000000016-6
3. Enclose the evidence of transferring NVDR as specified in Attachment 4 (2)
4. Enclose the following supporting documents with certified as true copy, as the case may be:
1) Thai Individual
- A certified true copy of a valid Identification Card or
- A certified true copy of a valid Civil Servant Identification Card or State Enterprise Employee Card. In case of the card does not state the Identification Card no., certified true copy of house
registration is also required
If the Offeree is a minor child, the Offeree must attach a consent of his/her guardian (Father and Mother), a certified true copy of his/her guardian’s ID card, a certified true copy of his/her
guardian’s and the minor child’s the house registration
In case of title, name, or surname discrepancy between that appears on the security certificate and that appears on the identification card, the Offeree has to fill in the “Request From for
Rectifying Items in the Security Holder Record” of the TSD attachment 7, to be submitted with a copy of evidence of such change issued by the government authority
2) Foreign Individual
- A certified true copy of a valid Passport or Alien Certificate.
3) Thai Juristic Person
3.1) A copy of the Company Affidavit, issued by the Ministry of Commerce no longer than 1 year prior to the submission date of Tender Offer Acceptance for NVDRs, together with company
seal (if any) and certified true copy by authorized director(s)
3.2) A copy of documents as specified in 1) or 2), as the case may be, of the authorized director who certified true copy of document in 3.1) above
3.3) A Withholding Tax Certificate for brokerage fee to the Tender Offer Agents
4) Foreign Juristic Person
4.1) A copy of Certificate of Incorporation and an Affidavit issued by the officer of the juristic person or the government authority of the country in which the juristic person is established, certifying
the name of the juristic person, the name of the authorized signatory, the location of the head office and conditions of signing authorization (issued no longer than 1 year prior to the submission
date of Tender Offer Acceptance for NVDRs), certified true copy by the authorized directors of the juristic person together with company seal (if any)
4.2) A copy of documents as specified in 1) or 2), as the case may be, of the authorized director who certified true copy of document in 4.1) above, Document in 4.1) and 4.2) must be
certified by the notary public officer and the Royal Thai Embassy or the Royal Thai consulate in the country where the documents are prepared and all documents which are issued no longer
than 1 year prior to the submission date of Tender Offer Acceptance for NVDRs
In case of the Offeree is a foreign juristic person not conducting business in Thailand and is domiciled in a country that does not have a double taxation treaty with Thailand or is domiciled in a
country that has a double taxation treaty with Thailand but such treaty does not exempt any withholding tax on capital gain on sales of shares in Thailand, the Offeree has to declare cost basis
of shares by submitting the Form for Declaration of Cost of Tendered securities attached (Attachment 4 (4)) with the evidence of such cost.
.
If the said form is not submitted or proper evidence of the cost basis is not attached with the said form, the tender offer agent will deduct withholding tax by multiplying on total value of shares
tendered (the tender offer price of THB 1.00 per share multiply by the number of ADAM shares tendered by the Offeree).
5) A certified true copy of the first page of a savings account book or current account statement, as the case may be, with the page showing the account name and number is required, in case the
Offeree selects the payment method by transfer to a bank account.
In case of security holder’s authorized representative
1. Power of Attorney affixed with THB 30 stamp duty. (Attachment 4 (3))
5. Kindly submit all documents to:
Miss Sirorat Charoenplian
Operation Department / AIRA Securities Public Company Limited
17th Floor, Chamchuri Square Building, 319 Phayathai Road, Pathumwan, Bangkok 10330
Tel: 0-2080-2682 Facsimile: 0-2160-5394
Or send to the broker that you have the trading account and deposit such securities to compile the necessary documents before submitting them to
AIRA Securities Public Company Limited
“All NVDR holders must submit the Tender Offer Acceptance Form at least 2 business days before the last tender offer date”
“The Company and the tender offer agent will not accept documents sent by post”
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Tender Offer Acceptance Form - NVDR of Adamas Incorporation Public Company Limited
To : The Offeror and AIRA Securities Public Company Limited as Tender Offer Agent

Date…………………...…………......……
No...........................................................

I/We
(Mr./Mrs./Miss/Company)…………………………..................................……..…..………………………………Nationality……………….…..………..………………Gender……..……….….………………..
Contact Address (that can be reached via mail)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
Country…………………….……..………………….Postal Code……………………..……………….Contact Telephone……………………..……..……………..Email…...……………………….……….……
Tax Payer ID No……………………………………………………………………………………..………………… Occupation……………………………………………………………….………………………..
Please specify type of seller of NVDR of Adamas Incorporation Public Company Limited :
Natural Person of Thai Nationality
ID Card / Civil Servant ID Card / State Enterprise Card No……………………………………………………………………
Natural Person of Alien Nationality
Alien Card / Passport ID No…………………………………………………………………………………………………….....
Juristic Person of Thai Nationality
Company Reistration No…………………………………………………………………………………………………..............
Juristic Person of Alien Nationality
Incorporate Document No………………………………………………………………………………………………………….
I, We hereby accept to sell ………………….…………………………….(…………………………………….…………………………………………… ) NVDRs of ADAM at the price of THB 1.00 per share
(NVDRs). After deducting the Tender Offer brokerage fee of 0.25% of the Offer Price and value added tax (VAT) of 7% of the brokerage fee. The Net Offer Price is THB 0.997325 (Zero point nine
nine seven three two five THB) per share (NVDRs) in the total amount of THB ……….……………………………….…….(………………………………………………………………… ) I/We understand
that the acceptance to tender and sale of these NVDRs is irrevocable in any circumstance, except for the cancellation according to the terms and conditions stated in the Tender Offer Document.
In addition, I/We hereby agree to comply with all terms and conditions set out in the Tender Offer Document. The last day for the revocation is the day 20th of the Offer Period which falls on 25
March 2019 during the hours of 9.00 a.m. to 4.00 p.m
I/We hereby appoint AIRA Securities Public Company Limited as my/our proxy to sell, transfer and deliver NVDRs, arrange the payment procedures, process and do any other things necessary
and relevant to my/our acceptance of the Tender Offer
Transfer Scripless NVDR ordinary shares
TSD Participant No. (Broker No.)

Transfer Slip No.

Transfer Date

Number of NVDRs

Total NVDR
Payment Condition (Settlement Method)
Transfer payment to my/our account by Automatic Transfer System (ATS) at the following bank:
 Bangkok Bank plc.
 Kasikornbank Plc.
 The Siam Commercial Bank Plc.
 Krung Thai Bank Plc.
 TMB Bank Plc.
 Bank of Ayudhya Plc.
 CIMB Thai Bank Plc.
 United Oversea Bank (Thai) Plc.
 Thanachart Bank Plc.
Branch……………………………..Type of Account …………………………………….Account Number…………………………………………………………
(The account name must be the same as the Offeree’s name shown on this form. Please attach a copy of the saving account book or current account statement with this form)
I/We will collect a payment cheque in person.
I/We will collect a payment cheque in person or by authorized person at Aira Securities Public Company Limited
Please send payment cheque to the above address by registered mail.
I/We here by attach the share certificate(s), and/or share depository certificate(s) and/or transfer slip through TSD for account of “AIRA Securities Public Company Limited for Tender Offer”
account number 048-000000016-6 and proof of identity in respect of the Offeree or proof registered company (for juristic person) as set out in the Tender Offer Acceptance Procedures.
I/We hereby certify that I/We am/are the legal and beneficial owner(s) of all such sold NVDR and sold NVDR are free from any pledge, lien preferential interest or other encumbrance. In addition,
I/We hereby acknowledge that this form will be complete when TSD has completed the transfer of such sold NVDR to the Tender Offer Agent. In case of cancelation of tender offer by Offeror I/We
authorized tender offer agent to proceed the relevant process to return securities by type of securities which I/We offered.
Signature........................................................................... Proxy
Signature ........................................................................... Offeree
(........................................................................)
(........................................................................)

Transfer of Scripless NVDRs and Tender Offer Acceptance Form Receipt
Date..............................................................
Receipt No. ........……............................................................
AIRA Securities Public Company Limited as the Tender Offer Agent, has received transfer scripless NVDR and Tender Offer Acceptance From for NVDRs of Adamas Incorporation Public
Company Limited together with transfer slip through the TSD, totaling………………………………… units from (Mr./Mrs./Miss/Company)………………………………………………
The Offeree has chosen the following payment Transfer payment through Automatic Transfer System (ATS) Collect payment cheque in person Receive cheque payment by
registered mail
Signature……................................................................................Tender Offer Agent
Date……………………………………………………
For more information please contact; Miss Sirorat Charoenplian, Operation Department Tel: 0-2080-2682, Facsimile: 0-2160-5394

คําเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชัน่ จํ ากัด (มหาชน)
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POWER OF ATTORNEY
For Tender Offer Acceptance for NVDR

Stamp Duty
THB 30

Made at ………………….………………….
Date ….……………….………………….
I / We ………………………………………………………………………………………………………….…..……………… Age ….………………………………....….
Nationality ...…………………………………ID Card/Alien Card/Passport ID No. ……………………………………………………………………...…..……………..
Reside at (address that can be reached by mail)……...…………….………………….……………………………………………..…………………..…………..……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………
Postal Code…………………………….……….…………………………………………………………………Country…………………...…………………….…………
hold(s)…………………………………………………………………...……….. units of NVDRs of Adamas Incorporation Public Company Limited (“ADAM”)
hereby authorize (Mr. / Miss / Mrs.) ………………..…………………………………………..………………………………………Age ………..………………………
Nationality ...…………………………………ID Card/Alien Card/Passport ID No. ……………………………………………………………….……...………………..
Reside at (address that can be reached by mail)……...…………….………………..………………………………………………..……………………………..……
…………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Postal Code…………………………….……….….………………………………………………………Country…………………………..…………………….…………
to act as my/our attorney to
Sell, transfer, and deliver such securities of Adamas Incorporation Public Company Limited through the Tender Offer Agent
To receive payment due to acceptance tender offer through the Tender Offer Agent, AIRA Securities Public Company Limited, and to be
authorized to do and execute all such other matters in connection with the aforesaid mentioned on my/our behalf until its completion
Any act taken by my/our attorney shall be deemed to be taken by myself/ourselves in every respect.

Sign ………………………………………… Grantor
(………………………………………..)

Sign ………………………………………… Attorney
(………………………………………..)

Sign ………………………………………… Witness
(………………………………………..)

Sign ………………………………………… Witness
(………………………………………..)
Note:

Please attach herewith a certified true copy of an Identification Card of the Grantor or a Certificate of Incorporation, a copy of
Identification Card of the authorized person in the case of a Juristic Person and a copy of Identification Card of Authorized Agent
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Form for Declaration of Cost of Tendered Securities
(Only for Foreign Juristic Person not carrying on business in Thailand and residing in a country that has no double tax treaty with Thailand or
residing in a country that has double tax treaty with Thailand, but such treaty does not exempt the Foreign Juristic Person from withholding
tax on the capital gains realized from the sale of securities in Thailand)

To

Date..........................................................

AIRA Securities Public Company Limited (“Tender Offer Agent”)

We (Foreign Juristic Person) …………………….….…………………………...………….………................Nationality ………………..…
Tax Identification No. (if any) ………………………………….……...………...………..would like to declare the acquisition cost of our Adamas
Incorporation Public Company Limited‘s securities to be tendered and offered for sale as follows:
Transfer
Date

Securities Certificate No.
/ Transfer Slip No.

Securities Holders Name as
appearing in the registration

No. of NVDR units
(ordinary shares)

Cost per NVDR
(THB)

Total
We hereby attach ………………………….…………………..……………………………………………………………………………….......................
totaling …….……..…………………………….. , as the evidence(s) of the cost of the securities for the purpose of withholding tax calculation.
We hereby certify that the above statements are true and correct in all respects.
Signature...................................................................the Tender Offeree
(..............................................…................)
Remark: Foreign Juristic Person has to declare cost of shares by submitting the Form for Declaration of Cost of Tendered Securities with the
evidence of such cost. If this form is submitted with proper evidence of the cost basis, only the Offeree’s gain on the sale (if any) will
be subject to withholding tax. If the form is not submitted or proper evidence of the cost basis is not attached with the form, the
withholding tax of 15% will be imposed on the entire proceeds of the sale instead of the capital gains (implying the cost of purchase
is THB 0 (zero Baht)).

คําเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชัน่ จํ ากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 5
วิธียกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ และแบบฟอร์ ม

แบบ 247-4

คําเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชัน่ จํ ากัด (มหาชน)

แบบ 247-4
เอกสารแนบ 5 (1)

ขันตอนการยกเลิ
้
กการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์
ผู้ถือหลักทรัพย์ของบริษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (“ADAM”)

1. กรอกแบบคําขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ (เอกสารแนบ 5 (2)) และแนบหลักฐานการรับใบหุ้น/ใบโอนหุ้นของบริ ษัท อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จํากัด
(มหาชน) และแบบตอบรับ คําเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริ ษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชัน่ จํา กัด (มหาชน) พร้ อ มทังแนบเงิ
้
นสด สําหรั บชํา ระค่ าธรรมเนียมการโอน
หลักทรัพย์รายการละ 50 บาท

2. แนบเอกสารประกอบแล้ วแต่กรณี ซึง่ รับรองสําเนาถูกต้ องทุกฉบับ ดังนี ้
1) บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนทีย่ งั ไม่หมดอายุ พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง หรือ
- สําเนาบัตรข้าราชการ/สําเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยงั ไม่หมดอายุ ในกรณีที่ไม่มีเลขประจําตัวประชาชนบนบัตรให้แนบสําเนาทะเบียนบ้านด้ วย พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง
กรณีผ้ แู สดงเจตนาขายเป็ นผู้เยาว์ต้องแนบคํายินยอมของผู้ปกครอง (บิดาและมารดา) และแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรื อเอกสารแสดงตนของผู้ปกครอง และสําเนาทะเบียนบ้ านของ
ผู้ปกครองและผู้เยาว์
2) บุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่สญ
ั ชาติไทย
- สําเนาใบต่างด้ าว หรือ สําเนาหนังสือเดินทางทีย่ งั ไม่หมดอายุ พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง
3) นิติบคุ คลสัญชาติไทย
3.1) สําเนาหนังสือ รับ รองกระทรวงพาณิ ชย์ที่มีอ ายุไม่เกิ น 1 ปี นับ จนถึงวันยื่นแบบคํ าขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรั พย์ ลงนามรับ รองโดยผู้มีอํ านาจลงนามของนิติ บุค คล พร้ อม
ประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถ้ ามี)
3.2) สําเนาเอกสารตามข้ อ 1) หรือ 2) แล้วแต่กรณีของกรรมการผู้มีอํานาจลงนามที่ได้ ลงนามรับรองในเอกสารตามข้อ 3.1)
ั ชาติไทย
4) นิติบคุ คลทีไ่ ม่ใช่สญ
4.1) สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตัง้ บริ ษัท หรื อหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคล และหนังสือรับรองที่ออกโดยเจ้ าหน้ าที่ของนิติบุคคล หรื อหน่วยงานของประเทศทีน่ ติ ิบคุ คลมีภมู ลิ าํ เนา
ซึง่ รับรองถึงชื่อนิติบุคคล ชื่อผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ที่ตงั ้ สํานักงานใหญ่ และอํานาจหรื อเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล โดยต้ องมีอายุไม่เกิน 1 ปี นบั จนถึงวัน
ยื่นแบบคําขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ พร้ อมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้ อง โดยผู้มีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนันและประทั
้
บตราสําคัญของบริ ษัท (ถ้ ามี)
4.2) เอกสารตามข้ อ 1) และ 2) แล้ วแต่กรณี ของผู้มีอํานาจลงนามรับรองที่ได้ ลงนามรับรองในเอกสารตามข้ อ 4.1)
เอกสารตามข้ อ 4.1) และ 4.2) ต้ องได้ รับการรับ รองลายมือชื่อโดยเจ้ าหน้ าที่ Notary Public และรับรองโดยสถานทูตไทยหรื อสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้ จดั ทําหรื อรับรอง
ความถูกต้ อง โดยเอกสารทังหมดต้
้
องมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับจนถึงวันยื่นแบบคําขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์
เอกสารเพิ่มเติมกรณีมอบอํานาจให้ ผ้อู ื่นกระทําการแทน
1.หนังสือมอบอํานาจฉบับจริ ง พร้ อมปิ ดอากรแสตมป์ 10 บาท (เอกสารแนบ 5 (3))
2.หลักฐานแสดงสภาพบุคคลของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจอีก 1 ชุด ตามที่ระบุข้างต้ น พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง

3. ส่งเอกสารทังหมดที
้
่
นางสาวศิโรรัตน์ เจริ ญเปลีย่ น ฝ่ ายปฎิบตั ิการ บริ ษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จํากัด (มหาชน)
319 อาคารจัตรุ ัสจามจุรี ชัน17
้ ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2080-2682 โทรสาร 0-2160-5394
ตัวแทนรับซือ้ หลักทรัพย์ จะไม่ รับเอกสารในการตอบรับคําขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ ทางไปรษณีย์

คําเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชัน่ จํ ากัด (มหาชน)

แบบ 247-4
เอกสารแนบ 5 (2)

แบบคําขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ของบริ ษัท อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
เรี ยน ผู้ทาํ คําเสนอซื ้อ
วันที่...........................................
บริ ษทั หลักทรัพย์ ไอร่า จํากัด (มหาชน) ซึง่ เป็ นตัวแทนรับซื ้อหลักทรัพย์
เลขทีแ่ บบคําขอยกเลิก.......................................
ข้ าพเจ้ า (นาย/นาง/นางสาว/บริ ษัท)......................................................................................................................................... สัญชาติ..............................................
ที่อยู่.....................................ซอย/อาคาร.....................................................................................................ถนน..............................................................................
ตําบล.....................................................................อําเภอ.........................................................................จังหวัด............................................................................
รหัสไปรษณีย์........................................ โทรศัพท์ทตี่ ิดต่อได้ ..............................................................Email…....................................................................................
มีความประสงค์ขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ของบริษัท อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) ตามเงื่อนไขการยกเลิกที่ระบุในคําเสนอซื ้อหลักทรัพย์
หุ้นสามัญของบริ ษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) จํานวน...............................................................หุ้น
ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ในตลาดหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (“NVDR”) ของบริ ษัท อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน จํานวน……………….………….. หน่วย
ซึง่ ข้ าพเจ้ าได้ ยื่นแบบตอบรับคําเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริ ษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) เมื่อวันที่...................................................................................
เลขที่ใบรับ...................................................................................
ข้ าพเจ้ าขอรับหุ้นสามัญหรื อ NVDR ของบริ ษัท อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) คืน โดยขอรับเป็ น
Scripless หรื อ NVDR โดยโอนหลักทรัพย์ผา่ นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยโอนเข้าบัญชีสมาชิกผู้ฝาก (ชื่อบริ ษัทสมาชิกผู้รับโอน)………...……………………………
ผู้ฝากเลขที่ (หมายเลขผู้รับโอน)……………………...................................………….เพื่อนําหลักทรัพย์ฝากไว้ กับบริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
เพื่อเข้าบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์เลขที.่ ......................................................ชือ่ บัญชี…………………………………………………….…………………………………
ใบหุ้น โดยมารับด้ วยตนเองที่บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่ า จํากัด (มหาชน) หนึง่ วันทําการภายหลังจากที่ข้าพเจ้ ายื่นแบบคําขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์
(เฉพาะกรณีที่ผ้ เู สนอขายแสดงเจตนาขายโดยยื่นใบหุ้นเป็ นหลักฐานไว้ )
พร้ อมกันนี ้ข้ าพเจ้ าได้ แนบเงินค่าธรรมเนียมในการโอนหลักทรัพย์รายการละ 50 บาท
ทังนี
้ ้ บริ ษัทหลักทรัพย์ ไอร่ า จํากัด (มหาชน) จะดําเนินการโอนหลักทรัพย์เข้าบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์ หรือส่งมอบใบหุ้นคืนภายในวันทําการถัดจากวันที่ผ้ ยู กเลิกการแสดง
เจตนาขายหลักทรัพย์หรือผู้รับมอบอํานาจยื่นแบบคําขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์
ข้ าพเจ้ ายอมรับเงื่อนไขการยกเลิกและการรับหุ้นสามัญหรือ NVDR คืนข้างต้ น และตกลงที่จะปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและข้ อกําหนดทีร่ ะบุในเอกสารการทําคําเสนอซื ้อ
หลักทรัพย์ทกุ ประการ
ลงชื่อ..........................................................................ผู้แสดงเจตนาขาย
(........................................................................)
วันที่..........................................................................
การส่งมอบใบหุ้น
บริ ษัทหลักทรัพย์ ไอร่ า จํากัด (มหาชน) ในฐานะตัว แทนรั บซือ้ หลักทรั พย์ ได้ ส่งมอบใบหุ้นตามรายละเอี ยดข้ า งต้ นให้ แก่ผ้ ขู อยกเลิก และผู้ขอยกเลิกได้ รั บใบหุ้นเป็ นที่
เรี ยบร้ อยแล้ ว
ลงชื่อ...........................................................................ผู้ส่งมอบ
ลงชือ่ ...........................................................................ผู้รับ
(........................................................................)
(........................................................................)
วันที่..........................................................................
วันที่..........................................................................
หลักฐานการรับแบบคําขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์
วันที่ ..........................................................
เลขทีแ่ บบยื่นคําขอยกเลิก ...................................................................
บริ ษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จํากัด (มหาชน) ในฐานะตัวแทนรับซื ้อหลักทรัพย์ได้ รับแบบคําขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ของบริ ษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชัน่ จํากัด
(มหาชน) ดังนี ้
หุ้นสามัญ
จํานวน...............................................................หุ้น
ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ในตลาดหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (“NVDR”)
จํานวน…………............………….………….. หน่วย
จาก (นาย/นาง/นางสาว/บริ ษัท/อื่น ๆ)........................................................................................................ไว้ เรี ยบร้ อยแล้ว หลักทรัพย์ที่ทําการยกเลิกจะโอนกลับโดยวิธี
ใบหุ้น โดยมารับด้ วยตนเองทีบ่ ริ ษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จํากัด (มหาชน) (เฉพาะกรณีที่ผ้ เู สนอขายแสดงเจตนาขายโดยยืน่ ใบหุ้นเป็ นหลักฐานไว้ )
โอนหลักทรัพย์ผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เข้ าบัญชีสมาชิกผู้ฝาก (ชื่อบริ ษัทสมาชิกผู้รับโอน)……………………………………………………………………………
ผู้ฝากเลขที่ (หมายเลขผู้รับโอน)………………………….....................................………….เพื่อนําหลักทรัพย์ฝากไว้ กับบริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
เพื่อเข้ าบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์เลขที่...............................................................ชือ่ บัญชี…………………………………………………….…………………………………
ลงชื่อ................................................................... ผู้รับ
รายละเอี ยดเพิม่ เติมกรุ ณาติดต่อ นางสาวศิโรรั ตน์ เจริ ญเปลีย่ น ฝ่ ายปฏิบัติการหลักทรั พย์ โทรศัพท์ 0-2080-2682 โทรสาร 0-2160-5394

เอกสารแนบ 5 (3)

คําเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชัน่ จํ ากัด (มหาชน)

แบบ 247-4

หนังสือมอบอํานาจ

อากรแสตมป์
10 บาท

เขียนที่......................................................
วันที่..........................................................
โดยหนังสือฉบับนี ้ ข้ าพเจ้ า........................................................................................................................................... อายุ.....................................ปี
สัญชาติ......................................... เลขที่บัตรประชาชน/ใบต่างด้ าว/หนังสือเดินทาง......................................................................................................
ที่อยูเ่ ลขที่ (ที่ติดต่อทางไปรษณีย์ได้ )............................................................................................................................................................................
................................................................................................................... รหัสไปรษณีย.์ ..................................... ประเทศ......................................
ซึ่งเป็ นผู้ถือหลักทรัพย์ ของบริ ษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) จํานวน..........................................................หุ้น/NVDR
ขอมอบอํานาจให้ ......................................................................................................................................................... อายุ.....................................ปี
สัญชาติ......................................... เลขที่บัตรประชาชน/ใบต่างด้ าว/หนังสือเดินทาง......................................................................................................
ที่อยูเ่ ลขที่ (ที่ติดต่อทางไปรษณีย์ได้ )............................................................................................................................................................................
................................................................................................................. รหัสไปรษณีย.์ ....................................... ประเทศ......................................
เป็ นผู้รับ มอบอํานาจของข้ าพเจ้ าในการขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ของบริ ษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชั่น จํ ากัด (มหาชน) ที่ข้าพเจ้ าได้ แสดง
เจตนาขายให้ แก่ นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์
กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบอํานาจได้ กระทําการภายในขอบเขตอํานาจดังกล่าว ให้ ถือเสมือนหนึ่งว่า ข้ าพเจ้ าผู้มอบอํานาจได้ กระทําด้ วยตนเองทุกประการ

ลงชื่อ........................................................................... ผู้มอบอํานาจ
(........................................................................)

ลงชื่อ........................................................................... ผู้รับมอบอํานาจ
(........................................................................)

ลงชื่อ........................................................................... พยาน
(........................................................................)

ลงชื่อ........................................................................... พยาน
(........................................................................)
หมายเหตุ โปรดแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ใบต่างด้ าว/หนังสือเดินทางของผู้มอบอํานาจ และ/หรื อ หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้
มอบอํานาจและสํ าเนาบัตรประชาชน/ใบต่างด้ าว/หนังสื อเดินทางของผู้มีอํานาจลงนาม พร้ อมสําเนาบัตรประจํ าตัวประชาชน/ใบต่างด้ าว/
หนังสือเดินทางของผู้รับมอบอํานาจ ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้ อง

คําเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชัน่ จํ ากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 6
แบบแจ้ งต้ นทุนหลักทรั พย์ ท่ แี สดงเจตนาขาย

แบบ 247-4

(กรณีผ้ แู สดงเจตนาขายเป็ นนิติบุคคลที่ไม่ใช่สญ
ั ชาติไทยที่ไม่ได้ ประกอบกิจการในไทย)

คําเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชัน่ จํ ากัด (มหาชน)

แบบ 247-4
เอกสารแนบ 6

แบบแจ้ งต้ นทุนหลักทรั พย์ ท่ แี สดงเจตนาขาย
(กรณีผ้ แู สดงเจตนาขายเป็ นนิตบิ ุคคลต่างประเทศ ที่ไม่ได้ประกอบกิจการในไทย และมีถิ่นฐานอยูใ่ นประเทศที่ไม่มีอนุสญ
ั ญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย หรื อ
มีถิ่นที่อยูใ่ นประเทศที่มีอนุสัญญาภาษี ซ้อนกับประเทศไทยแต่อนุสัญญาภาษีซ้อนนั ้นไม่ได้ มีการยกเว้ นในเรื่ องการหักภาษี ณ ที่จ่ายที่จัดเก็บจากผลกําไร
จากการขายหุ้นในประเทศไทย)

เรี ยน

วันที่..........................................................

บริ ษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จํากัด (มหาชน) (“ตัวแทนรับซื ้อหลักทรัพย์”)

ข้ าพเจ้ า....................................................................................................................................... สัญชาติ..............................................
เลขประจําตัวผู้เสี ยภาษี (ถ้ ามี).............................................................................. ขอแจ้ งข้ อมูลราคาต้ นทุนของหลักทรัพย์ของบริ ษัท อาดามัส อินคอร์
ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ที่แสดงเจตนาขาย ดังนี ้
วันที่โอน

เลขที่ใบหุ้น / เลขที่ใบโอน

ชื่อผู้ถือหลักทรัพย์ตามทะเบียน

จํานวนหุ้น

ต้ นทุนหุ้นละ (บาท)

รวมทั ้งสิ ้น
ข้ าพเจ้ าได้ แนบ...............................................................................................................................................................................
รวม........................................................ฉบับ เพื่อเป็ นหลักฐานแสดงราคาต้ นทุนของหลักทรัพย์ประกอบการจัดเก็บภาษี ณ ที่จ่าย

ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า ข้ อมูลดังกล่าวข้ างต้ นถูกต้ องตรงตามความเป็ นจริ งทุกประการ

ลงชื่อ............................................................... ผู้แสดงเจตนาขาย
(...............................................................)
หมายเหตุ สําหรั บ การขายหุ้นของบริ ษัท อาดามัส อินคอร์ ป อเรชั่น จํ ากัด (มหาชน) หากผู้แสดงเจตนาขายไม่สามารถระบุราคาต้ นทุนหรื อมิได้ แนบ
หลักฐานแสดงราคาต้ นทุนมาพร้ อมกับ แบบแจ้ งต้ นทุนของหุ้นสามัญที่แสดงเจตนาขาย จะต้ องชํ าระค่าภาษี ณ ที่จ่าย โดยคํานวณเสมือนว่า
ราคาทุนเท่ากับศูนย์

คําเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชัน่ จํ ากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 7
แบบคําขอแก้ ไขข้ อมูลผู้ถือหลักทรัพย์

แบบ 247-4

คําเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชัน่ จํ ากัด (มหาชน)

แบบ 247-4
เอกสารแนบ 7 (1)

คําเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชัน่ จํ ากัด (มหาชน)

แบบ 247-4
เอกสารแนบ 7 (2)

คําเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชัน่ จํ ากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 8
แผนที่บริษัทหลักทรั พย์ ไอร่ า จํากัด (มหาชน)

แบบ 247-4

คําเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชัน่ จํ ากัด (มหาชน)

แบบ 247-4
เอกสารแนบ 8

ตัวแทนรั บซือ้ หลักทรั พย์
บริ ษัทหลักทรั พย์ ไอร่ า จํากัด (มหาชน)
สถานที่ติดต่อ : 319 อาคารจัตรุ ัสจามจุรี ชั ้น 17 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
ชื่อผู้ติดต่อ : นางสาวศิโรรัตน์ เจริญเปลีย่ น
ฝ่ ายปฏิบตั ิการหลักทรัพย์
โทรศัพท์
: 0-2080-2682
โทรสาร
: 0-2160-5394

