ความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 250-2)
ของ

บริษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

ผู้ทาคาเสนอซื้อ
นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ
ที่ปรึกษาของผูถ้ ือหุ้น
บริษทั สีลม แอ๊ดไวเซอรี่ จากัด
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บริษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

สารบัญ

1.
2.
3.

4.

5.

สถานภาพของกิจการเกีย่ วกับผลการดาเนินงานทีผ่ ่านมาและทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ ใน
อนาคต พร้อมข้อสมมติฐานทีใ่ ช้ในการคาดการณ์
ความเห็นเกีย่ วกับความถูกต้องของข้อมูลของกิจการทีป่ รากฎในคาเสนอซือ้
ความสัมพันธ์หรือข้อตกลงใด ๆ ของกรรมการของกิจการกับผูท้ าคาเสนอซือ้ ทัง้ ใน
ฐานะส่วนตัว ในฐานะกรรมการของกิจการ หรือในฐานะตัวแทนของผูท้ าคาเสนอซือ้
ซึง่ รวมถึงการถือหุน้ ของกรรมการของกิจการในนิตบิ ุคคลผูท้ าคาเสนอซือ้ และการมี
สัญญาหรือข้อตกลงทีม่ หี รือจะมีระหว่างกันในด้านต่าง ๆ (เช่น การบริหาร ฯลฯ)
3.1 ความสัมพันธ์ของกรรมการของกิจการกับผูท้ าคาเสนอซือ้
3.2 การถือหุ้นของกรรมการของกิจการในผู้ทาคาเสนอซื้อ บุคคลกลุ่มเดียวกับ
ผูท้ าคาเสนอซือ้ และบุคคลตามมาตรา 258 ของผูท้ าคาเสนอซือ้
3.3 การถือหุน้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมโดยผูท้ าคาเสนอซือ้ หรือผูม้ อี านาจ
กระทาการผูกพันผูท้ าคาเสนอซือ้ ในกิจการหรือผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของกิจการ
3.4 ความสัมพันธ์อ่นื ๆ
3.5 ข้อตกลงหรือสัญญาทีส่ าคัญอื่นๆ ระหว่างกัน
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4.3 ประโยชน์หรือผลกระทบจากแผนงานและนโยบายทีผ่ เู้ สนอซือ้ ระบุไว้ในคา
เสนอซือ้ รวมทัง้ ความเป็ นไปได้ของแผนงานและนโยบายดังกล่าว
4.4 ความเห็นเพิม่ เติมของคณะกรรมการของกิจการ (เฉพาะกรณีทค่ี าเสนอซื้อ
นั น้ เป็ น ค าเสนอซื้อ เพื่อ เพิก ถอนหลัก ทรัพ ย์จ ากการเป็ น หลัก ทรัพ ย์จ ด
ทะเบียนตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์)

11
12
12

ความเห็น ของที่ป รึก ษาของผู้ถือ หุ้น ซึ่ง เป็ น บุ ค คลที่อ ยู่ในบัญ ชีร ายชื่อ ที่ป รึกษา
ทางการเงินทีส่ านักงานให้ความเห็นชอบ

19

เอกสารแนบ
เอกสารแนบ 1

12
19

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของบริษทั อาดามัส
อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

สารบัญ

ความเห็นของกิจการเกีย่ วกับคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 250-2)
บริษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

ความเห็นของกิ จการเกี่ยวกับคาเสนอซื้อหลักทรัพย์
12 กุมภาพันธ์ 2561
เรียน ผูถ้ อื หลักทรัพย์
เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 บริษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (ซึง่ ต่อไปนี้จะเรียกว่า “กิจการ”
หรือ “ADAM”) ได้รบั สาเนาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 247-4) จากนายเกรียงไกร ศิระวณิชการ (“ผูท้ าคา
เสนอซือ้ ”) ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
จานวนหลักทรัพย์ที่เสนอซื้อ
ประเภทหลักทรัพย์
หุน้ สามัญ
หุน้ บุรมิ สิทธิ
ใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้
หุน้ กูแ้ ปลงสภาพ
หลักทรัพย์อ่นื (ถ้ามี)

หุ้น/หน่ วย

สิ ทธิ
ออกเสียง

286,503,737
-

286,503,737
-

หลักทรัพย์ที่เสนอซื้อคิ ดเป็ นร้อยละ
ของจานวนหลักทรัพย์
ที่จาหน่ ายได้แล้ว
ทัง้ หมดของกิ จการ
77.40
รวม

ของจานวนสิ ทธิ ออก
เสียงทัง้ หมดของ
กิ จการ
77.40
77.40

ราคาที่จะเสนอซื้อ
ต่อหน่ วย
(บาท)
0.07
รวม

มูลค่าที่เสนอซื้อ
(บาท)
20,055,261.59
20,055,261.59

ราคาเสนอซื้อ และระยะเวลารับซื้อ
ราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญหุ้นละ 0.07 บาท โดยมีระยะเวลารับซื้อรวมทัง้ สิน้ 25 วันทาการ หรือตัง้ แต่วนั ที่ 25
มกราคม 2561 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ทุกวันทาการของตัวแทนรับซือ้ หลักทรัพย์ ตัง้ แต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น.
ซึง่ ระยะเวลาดังกล่าวเป็ นระยะเวลารับซือ้ สุดท้ายทีจ่ ะไม่ขยายเวลารับซือ้ อีก (Final Period) เว้นแต่เข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี้
-

ผู้ทาคาเสนอซื้ออาจลดราคาเสนอซื้อหรือขยายระยะเวลาในการรับซื้อ หากมีเหตุการณ์ร้ายแรงต่อฐานะหรือ
ทรัพย์สนิ ของกิจการในระหว่างระยะเวลารับซือ้
ผูท้ าคาเสนอซือ้ อาจแก้ไขข้อเสนอหรือขยายระยะเวลาในการเสนอซือ้ เพื่อแข่งขันกับบุคคลอื่น หากมีบุคคลอื่น
ยื่นคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของกิจการในระหว่างระยะเวลารับซือ้

กิจการได้พจิ ารณาข้อเสนอในคาเสนอซือ้ โดยคานึงถึงประโยชน์ของผูถ้ อื หลักทรัพย์แล้วขอเสนอความเห็นเพื่อ
ประกอบการพิจารณาดังนี้
1. สถานภาพของกิ จการเกี่ยวกับผลการดาเนิ นงานที่ผา่ นมาและที่คาดว่าจะเกิ ดขึน้ ในอนาคต พร้อมข้อ
สมมติ ฐานที่ใช้ในการคาดการณ์
1.1 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษัท อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “ADAM”) เดิมชื่อบริษัท อาร์ เค มีเดีย
โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน) (“RK”) จัดตัง้ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2545 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจการลงทุนใน
บริษทั ย่อยในลักษณะ Holding Company โดย ณ 31 ธันวาคม 2560 กิจการมีทุนจดทะเบียนทีอ่ อกและชาระแล้วจานวน
370,163,587 บาท ประกอบด้วยหุน้ สามัญจานวน 370,163,587 หุน้ โดยมีมลู ค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1.00 บาท ซึง่ ณ ปั จจุบนั
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ความเห็นของกิจการเกีย่ วกับคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 250-2)
บริษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

กิจการได้ลงทุนในบริษทั ย่อย 1 บริษทั คือ บริษทั สิทธารมย์ ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (Sittarom Development Co.,Ltd.)
(“SITTAROM”) ซึง่ เป็ นบริษทั แกนทีป่ ระกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
โครงสร้างของกิ จการ

ทีม่ า : บริษทั ฯ

ข้อมูลของบริษทั สิทธารมย์ ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (SITTAROM)
SITTAROM จัดตัง้ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2550 ด้วยทุนจดทะเบียนเริม่ ต้น 100.00 ล้านบาท และปั จจุบนั มีทุนจด
ทะเบียนชาระแล้วจานวน 160.00 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภททีอ่ ยู่อาศัยแนวราบ และ
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 บริษัท อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) ได้ซ้อื หุ้นทัง้ หมดของ SITTAROM ที่
ประกอบธุรกิจพัฒนาบ้านจัดสรรในจังหวัดอุดรธานี โดยมีทด่ี นิ จานวน 1 แปลง แบ่งออกเป็ น 3 ส่วนดังนี้

1.1.1

ส่วนที่ 1 ทีด่ นิ ประมาณ 85 ไร่ ทีใ่ ช้เพื่อพัฒนาโครงการที่ 1 โดยโครงการดังกล่าวเป็ นโครงการหมู่บา้ นจัดสรร
รูปแบบชัน้ เดียวและสองชัน้ จานวน 342 ยูนิต โดยใช้ช่อื โครงการว่า สิทธารมย์ อุดรธานี ซึง่ ปั จจุบนั SITTAROM ได้ขาย
บ้านและทีด่ นิ ของโครงการดังกล่าวไปหมดแล้ว
ส่วนที่ 2 ทีด่ นิ โครงการโซนด้านหลังจานวน 9.5 ไร่ ทีใ่ ช้เพื่อพัฒนาโครงการที่ 2 ของ SITTAROM โดยโครงการ
ดังกล่าวเป็ นโครงการหมู่บา้ นจัดสรรจานวน 42 ยูนิต ในรูปแบบบ้านแฝดและบ้านเดีย่ ว 2 ชัน้ โดยใช้ช่อื โครงการว่า สิทธา
รมย์ พาร์คไลฟ์ ซึง่ ณ ปั จจุบนั SITTAROM อยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการดังกล่าว
ดังกล่าว

ส่วนที่ 3 ทีด่ นิ โซนด้านหน้าประมาณ 12.5 ไร่ ซึง่ ณ ปั จจุบนั SITTAROM ยังไม่มแี ผนพัฒนาโครงการบนทีด่ นิ
แบรนด์และราคาโครงการของ SITTAROM
กลุ่มลูกค้า
แบรนด์
รายได้สงู
รายได้ระดับปานกลาง
ทีม่ า : บริษทั ฯ
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โครงการของ SITTAROM
1) สิ ทธารมย์ อุดรธานี (Sittarom Udonthani)
โครงการดังกล่าว เป็ นแบรนด์สาหรับกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายทีม่ รี ายได้สงู เป็ นจุดเริม่ ต้นของทีอ่ ยู่อาศัยทีแ่ รก ทีม่ ี
ความภูมใิ จในการเป็ นเจ้าของเสมือนได้มอบรางวัลชีวติ ให้แก่ตนเอง เน้นประโยชน์ใช้สอยอย่างคุม้ ค่า
2) สิ ทธารมย์ พาร์ค ไลฟ์ (Sittarom Park Life)
โครงการดังกล่าว เป็ นแบรนด์สาหรับกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายทีม่ รี ายได้ระดับปานกลาง เพื่อคนวัยทางานและกลุ่ม
ครอบครัว ด้วยโครงการบ้านแฝดและบ้านเดีย่ วทีต่ อบสนองความต้องการของลูกบ้านทีใ่ ห้ในสิง่ ทีเ่ หนือกว่า และรวมไปถึง
การสร้างสังคมทีน่ ่าอยู่ให้แก่ลกู บ้านในเครือด้วย
ภาพสรุปรายละเอียดโครงการที่ดาเนิ นการอยู่ในปัจจุบนั ของ SITTAROM

ทีม่ า : บริษทั ฯ

1.2 รายชื่อคณะกรรมการของบริษทั ฯ
1.2.1 รายชื่อคณะกรรมการก่อนการทาคาเสนอซื้อ
รายชื่อคณะกรรมการของบริษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 24 มกราคม 2561 มี
รายละเอียดดังนี้
ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ ง
1 นายมนต์ชยั อรวงศ์ไพศาล
ประธานกรรมการ
2 นางสาวพัทธนันท์ อภิรโยธิน
กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
3 พันเอกสมชาติ โตวิชยั
กรรมการ
4 พลเอกทิวะพร ชะนะพะเนาว์
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
5 นายสราวุฒิ ภูมถิ าวร
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
6 นายธวัช จิตตรานนท์
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
ทีม่ า : บริษทั ฯ
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กรรมการผูม้ อี านาจลงนามผูกพันกิจการ ได้แก่ นายมนต์ชยั อรวงศ์ไพศาล และนางสาวพัทธนันท์ อภิรโยธิน
ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสาคัญของบริษทั ฯ
1.2.2 รายชื่อคณะกรรมการของบริษทั ฯ ที่คาดว่าจะเป็ นภายหลังการทาคาเสนอซื้อ
ตามทีร่ ะบุในคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ ผูท้ าคาเสนอซือ้ จะเสนอชื่อตัวเองเป็ นกรรมการบริษทั และในกรณีทร่ี ะหว่าง
หรือภายหลังการทาคาเสนอซื้อครัง้ นี้ ผู้ทาคาเสนอซื้อได้รบั หุน้ จนถือหุน้ เกินร้อยละ 50.00 ของหุ้นสามัญทีจ่ าหน่ ายได้
แล้วทัง้ หมดของกิจการ ผู้ทาคาเสนอซื้อจะเสนอชื่อกรรมการอีก 6 ท่าน เพื่อแทนกรรมการในปั จจุบนั 5 ท่าน และ
ตาแหน่งทีว่ ่าง 1 ท่าน โดยกรรมการทีผ่ ทู้ าคาเสนอซือ้ จะเสนอชื่อกรรมการอยู่ระหว่างการสรรหา
ต่อมา ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ผูท้ าคาเสนอซือ้ จึงได้เสนอชื่อตัวเองและบุคคลทีม่ สี ่วนได้เสีย 1 ท่าน ได้แก่
นายฐิตวิ ฒ
ั น์ คูวจิ ติ รสุวรรณ เป็ นกรรมการบริษทั โดยรายชื่อคณะกรรมการของบริษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด
(มหาชน) มีรายละเอียดดังนี้
ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ ง
1 นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ
ประธานกรรมการ
2 นางสาวพัทธนันท์ อภิรโยธิน
กรรมการและรักษาการประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
3 นายมนต์ชยั อรวงศ์ไพศาล
กรรมการ
4 นายฐิตวิ ฒ
ั น์ คูวจิ ติ รสุวรรณ
กรรมการ
5 พลเอกทิวะพร ชะนะพะเนาว์
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
6 นายสราวุฒิ ภูมถิ าวร
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
7 นายธวัช จิตตรานนท์
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
ทีม่ า : บริษทั ฯ

กรรมการผูม้ อี านาจลงนามผูกพันกิจการ ได้แก่ นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ และนายมนต์ชยั อรวงศ์ไพศาล ลง
ลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสาคัญของบริษทั ฯ
ทัง้ นี้ เมื่อผูท้ าคาเสนอซื้อได้รบั หุน้ จนถือหุน้ เกินร้อยละ 50 ของหุน้ สามัญทีจ่ าหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของกิจการ
ผูท้ าคาเสนอซือ้ จะแจ้งไปยังคณะกรรมการบริษทั เพื่อแจ้งผลสาเร็จของการครอบงากิจการ และขอเสนอชื่อกรรมการใหม่
ภายในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2561 โดยทีผ่ ทู้ าคาเสนอยังไม่มแี ผนทีจ่ ะลดหรือเพิม่ จานวนกรรมการบริษทั
ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มผี ถู้ อื หุน้ บางส่วนตอบรับคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของผูท้ าคาเสนอซือ้ แล้ว ซึง่ จะ
ทาให้ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้ทาคาเสนอซือ้ ถือหุน้ ในกิจการรวมเกินกว่าร้อยละ 50 ของหุ้นสามัญทีจ่ าหน่ ายได้
แล้วทัง้ หมดของกิจการ และผูท้ าคาเสนอซือ้ ได้มอี านาจควบคุมกิจการเป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
โดยภายหลังการทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ในครัง้ นี้สน้ิ สุดลง ผูท้ าคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์จะแต่งตัง้ กรรมการใหม่
เข้าแทนกรรมการชุดเดิม ทีไ่ ม่ได้เสนอชื่อโดยผูท้ าคาเสนอซือ้ ทัง้ หมด ซึง่ ปั จจุบนั อยู่ระหว่างขัน้ ตอนการสรรหากรรมการ
ใหม่ของผู้ทาคาเสนอซื้อ และในส่วนผู้บริหารของกิจการจะมีการปรับเปลี่ยนตาแหน่ งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ
ผูบ้ ริหารบางตาแหน่งให้สอดคล้องกับแผนงานของผูท้ าคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
อย่ า งไรก็ต าม กิจ การจะต้อ งดารงสัด ส่วนกรรมการและพิจ ารณาถึง คุ ณสมบัติข องผู้ท่จี ะมาดารงตาแหน่ ง
กรรมการให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสานักงาน ก.ล.ต. โดยหากมีการเปลีย่ นแปลงใดๆ ผูท้ าคา
เสนอซือ้ จะต้องปฏิบตั ติ ามข้อบังคับของกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง นอกจากนี้ผทู้ าคาเสนอซือ้ ควรพิจารณา
ถึงคุณสมบัตขิ องผูท้ จ่ี ะมาดารงตาแหน่งประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และผูบ้ ริหารบางตาแหน่ง เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุด
ต่อกิจการและผูถ้ อื หุน้
หน้า 4

ความเห็นของกิจการเกีย่ วกับคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 250-2)
บริษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

1.3 ผูถ้ อื หุน้
1.3.1. โครงสร้างผูถ้ ือหุ้นของกิ จการก่อนการทาคาเสนอซื้อ
รายชื่อผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 โดยอ้างอิงจากสมุดทะเบียนรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ล่าสุด
และปรับปรุงด้วยแบบรายงานการได้มาหรือจาหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2)
ร้อยละของจานวนหุ้นที่ชาระ
รายชื่อผูถ้ ือหุ้น
จานวนหุ้น (หุ้น)
แล้วทัง้ หมดของกิ จการ
1 Maybank Kim Eng Securities Pte Ltd.
90,000,000
24.31
2 นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ
83,659,850
22.60
3 Credit Industrial Et Commercial Singapore Branch
27,250,000
7.36
4 นางสาวฐิตกิ า พงษ์ชมพร
13,733,400
3.71
5 นายภูมภิ าส ลัญจกรกุล
13,721,000
3.71
6 นางสาวณิชาภรณ์ คงไพศาลนที
13,500,200
3.65
7 นางสาวนันทิยา ชื่นประโยชน์
13,485,900
3.64
8 Citibank Nominees Singapore Pte Ltd. – UBS Switzerland Ag
13,448,100
3.63
9 นางสาวณัฏฐิณี มงคลนาวิน
13,375,100
3.61
10 นายเจษฏา ธุวสถิตย์
13,232,400
3.57
11. ผูถ้ อื หุน้ อื่น
74,757,637
20.20
รวม
370,163,587
100.00
ทีม่ า : บริษทั ฯ
หมายเหตุ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ลาดับที่ 2 ได้แก่ นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ ได้ซ้อื หุน้ จาก
1) บริษทั พนาไพรด์ โฮลดิง้ จากัด (ลาดับที่ 894 ในบมจ.006) จานวน 56,396,250 หุน้ เมือ่ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560
2) นายนพดล คงวิวฒ
ั นากุล (ลาดับที่ 892 ในบมจ.006) จานวน 13,645,500 หุน้ เมือ่ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560
3) นางสาวพรรณี แสงเพิม่ (ลาดับที่ 891 ในบมจ.006) จานวน 13,618,100 หุน้ เมือ่ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560

1.3.2. โครงสร้างผูถ้ ือหุ้นของกิ จการหลังการทาคาเสนอซื้อ
รายชื่อผูถ้ ือหุ้น

จานวนหุ้น (หุ้น)

นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ

370,163,587

ร้อยละของจานวนหุ้นที่ชาระ
แล้วทัง้ หมดของกิ จการ
100.00

หมายเหตุ โครงสร้างผูถ้ อื หุน้ ของกิจการตามตารางข้างต้น เป็ นโครงสร้างผูถ้ อื หุน้ ของกิจการภายใต้สมมติฐานทีว่ ่าผูถ้ อื หุน้ ทุกรายตอบรับคา
เสนอซือ้ หลักทรัพย์

1.4 สรุปฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานของกิจการ
ตารางสรุปฐานะทางการเงินของกิจการและบริษทั ย่อยสาหรับปี 2557-2559 และสาหรับงวด 9 เดือนสิน้ สุดวันที่ 30
กันยายน 2560
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ความเห็นของกิจการเกีย่ วกับคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 250-2)
บริษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงินรวม
สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น
ต้ นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เงินจ่ายล่วงหน้ าค่าก่อสร้ าง
รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน
เงินลงทุนระยะยาวในเงินฝากประจา
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ค่าความนิยม
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนีส้ ิน
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
เงินกู้ยืมระยะสันจากกิ
้
จการที่เกี่ยวข้ องกัน
เจ้ าหนี ้จากการซื ้อเงินลงทุน
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
หนี ้สินภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรียกชาระแล้ ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
กาไร (ขาดทุน) สะสม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

สิน้ สุด ณ 31 ธ.ค. 57
ล้ านบาท ร้ อยละ

งบการเงินรวม
สิน้ สุด ณ 31 ธ.ค. 58 สิน้ สุด ณ 31 ธ.ค. 59
ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ

สิน้ สุด ณ 30 ก.ย. 60
ล้ านบาท ร้ อยละ

331.12
0.07
108.84
3,932.79
301.16
4,673.98
3.00
129.62
3,484.46
26.59
194.96
0.27
221.04
1.39
4,061.34
8,735.32

3.79
0.00
1.25
45.02
3.45
53.51
0.03
1.48
39.89
0.30
2.23
0.00
2.53
0.02
46.49
100.00

94.54
0.07
87.78
5,143.28
216.30
5,541.97
3,488.07
25.84
194.96
2.52
221.11
3.67
3,936.17
9,478.13

1.00
0.00
0.93
54.26
2.28
58.47
36.80
0.27
2.06
0.03
2.33
0.04
41.53
100.00

91.25
3.34
126.18
220.76
7.38
136.11
9.96
78.59
1.45
0.26
233.74
454.51

20.08
0.73
27.76
48.57
1.62
29.95
2.19
17.29
0.32
0.06
51.43
100.00

6.13
3.46
113.03
122.62
7.43
136.41
10.03
78.59
2.71
0.65
235.83
358.44

1.71
0.97
31.53
34.21
2.07
38.06
2.80
21.93
0.76
0.18
65.79
100.00

699.09
1,589.43
700.21
493.66
3,482.38
4,822.94
339.26
0.34
5,162.54
8,644.92

8.00
18.20
8.02
5.65
39.87
55.21
3.88
0.00
59.10
98.97

1,817.88
1,740.18
1,310.42
4,868.49
5,280.37
333.78
0.63
5,614.78
10,483.27

19.18
18.36
13.83
51.37
55.71
3.52
0.01
59.24
110.60

27.39
246.72
274.11
31.65
0.80
32.45
306.56

6.03
54.28
60.31
6.96
0.18
7.14
67.45

25.43
172.62
198.05
30.10
1.37
31.47
229.52

7.10
48.16
55.25
8.40
0.38
8.78
64.03

780.16
370.16
63.90
(343.67)
90.40
8,735.32

8.93
4.24
0.73
(3.93)
1.03
100.00

780.16
370.16
63.90
(1,439.20)
(1,005.14)
9,478.13

8.23
3.91
0.67
(15.18)
(10.60)
100.00

780.16
370.16
63.90
(286.12)
147.94
454.51

171.65
81.44
14.06
(62.95)
32.55
100.00

780.16
370.16
63.90
(305.14)
128.93
358.44

217.65
103.27
17.83
(85.13)
35.97
100.00

หน้า 6

ความเห็นของกิจการเกีย่ วกับคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 250-2)
บริษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

ตารางสรุปผลการดาเนินงานของกิจการและบริษทั ย่อยสาหรับปี 2557-2559 และสาหรับงวด 9 เดือนสิน้ สุดวันที่ 30
กันยายน 2560
ผลการดาเนินงานรวม
รายได้ จากการขายบ้ านและทีด่ ิน
รายได้ อื่น
รายได้ รวม
ค่าใช้ จา่ ย :
ต้ นทุนขายบ้ านและทีด่ ิน
ค่าใช้ จา่ ยในการขาย
ค่าใช้ จา่ ยในการบริหาร
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
ต้ นทุนทางการเงิน
รวมค่ าใช้ จ่าย
กาไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้ จา่ ยภาษีเงินได้
รายได้ (ค่าใช้ จา่ ย) ภาษีเงินได้
กาไร (ขาดทุน) สาหรับงวดจากการดาเนินงานต่ อเนื่อง
ขาดทุนจากการดาเนินงานที่ยกเลิกสุทธิจากภาษี
กาไร (ขาดทุน) สาหรับงวด

งบการเงินรวม
ปี 2557
ล้ านบาท
63.73
11.68
75.41

งบการเงินรวม (จากการดาเนินการต่ อเนื่อง)
ปี 2558
ปี 2559
งวด 9 เดือน ปี 2560
ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านบาท
3.55
30.79
0.13
1,203.53
0.49
0.13
1,207.09
31.29
15.93
66.32
82.25
(82.12)
(82.12)
(1,013.53)
(1,095.65)

60.96
7.59
29.96
34.78
14.93
148.22
(72.81)
0.01
(72.80)
2.98
(69.82)

3.56
1.26
25.90
0.11
30.83
1,176.26
0.32
1,176.58
(23.50)
1,153.80

26.71
4.89
20.01
51.61
(20.33)
1.55
(18.78)
(18.78)

ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงินทีส่ าคัญของกิจการสาหรับปี 2557-2559 และสาหรับงวด 9 เดือนสิน้ สุดวันที่ 30
กันยายน 2560
งบการเงินรวม
อัตราส่ วนทางการเงิน
อัตราส่ วนสภาพคล่ อง (Liquidity ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด

ปี 2557

งบการเงินรวม (จากการดาเนินการต่ อเนื่อง)
งวด 9 เดือน
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560

(เท่า)
(เท่า)
(เท่า)

1.34
0.13
(0.04)

1.14
0.04
(0.08)

0.81
0.35
0.10

0.62
0.05
(0.04)

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี ้การค้ า

(เท่า)

1.41

-

0.16

294.04

ระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลี่ย

(วัน)

256.02

N.A.

2,260.46

1.22

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้ าคงเหลือ

(เท่า)

0.03

-

0.00

0.30

ระยะเวลาขายสินค้ าเฉลี่ย

(วัน)

11,612.18

N.A.

266,530.56

1,209.01

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้ าหนี ้

(เท่า)

0.17

ระยะเวลาชาระหนี ้
วงจรเงินสด

(วัน)
(วัน)

2,165.79
9,702.40

N.A.
N.A.

0.00
93,334.44
175,456.58

1.35
266.98
943.25

4.35%

N.A.

(0.17%)

13.25%

อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากาไร (Profitability ratio)
อัตรากาไรขันต้
้ น
(%)
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ความเห็นของกิจการเกีย่ วกับคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 250-2)
บริษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
งบการเงินรวม
อัตราส่ วนทางการเงิน
อัตรากาไรจากการดาเนินงาน
อัตราส่วนเงินสดต่อการทากาไร
อัตรากาไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

ปี 2557
(%)
(%)
(%)
(%)

(132.56%)
90.94%
(92.59%)
(144.39%)

งบการเงินรวม (จากการดาเนินการต่ อเนื่อง)
งวด 9 เดือน
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
N.A.
(767.72%)
(67.62%)
419.17%
(900.24%)
40.84%
(870,410.08%)
95.53%
(60.02%)
239.55%
(269.04%)
(18.09%)

อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน (Efficiency ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์

(%)

(1.59%)

(12.03%)

23.22%

(6.16%)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร

(%)

(371.76%)

(4,090.89%)

6,480.86%

(237.40%)

อัตราการหมุนของสินทรัพย์

(เท่า)

0.02

0.00

0.24

0.10

อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน (Financial policy ratio)
อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
(เท่า)
อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบี ้ย
(เท่า)
อัตราส่วนความสามารถชาระภาระผูกพัน
(เท่า)
อัตราการจ่ายเงินปั นผล
(%)

95.63
(1,226.87)
(21.34)
-

(10.43)
N.A.
(13.57)
-

2.07
2,215.87
0.62
-

1.78
N.A.
(0.11)
-

1.4.1 การวิ เคราะห์ฐานะทางการเงิ นและผลการดาเนิ นงาน
ฐานะทางการเงิ นสาหรับปี 2557 - 2559
กิจการมีสนิ ทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ถึง 2559 เป็ นจานวนเท่ากับ 8,735.32 ล้านบาท, 9,478.13
ล้านบาท และ 454.51 ล้านบาท ตามลาดับ โดยสินทรัพย์รวมในปี 2559 ลดลงจากปี 2558 เป็ นจานวน 9,023.63 ล้าน
บาท หรือลดลงในอัตราร้อยละ 95.20 เนื่องมาจากการจาหน่ ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทย่อยคือ บริษัท กีธา
พร็อพเพอร์ต้สี ์ จากัด (“KITHA”) สาหรับส่วนของผูถ้ อื หุน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจานวนเท่ากับ 147.94 ล้านบาท
เพิม่ ขึน้ จากปี 2558 เป็ นจานวน 1,153.08 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ในอัตราร้อยละ 114.72 ซึ่งเป็ นผลมาจากการจาหน่ าย
เงินลงทุนในหุ้นสามัญของ KITHA บริษทั ย่อยของกิจการ สาหรับส่วนของผูถ้ อื หุน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจานวน
เท่ากับ 90.40 ล้านบาท ซึง่ มีจานวนมากกว่าส่วนของผูถ้ อื หุน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 อยู่เท่ากับ 1,095.53 ล้านบาท
หรือลดลงในอัตราร้อยละ 1,211.94 ในขณะทีห่ นี้สนิ รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจานวนเท่ากับ 306.56 ล้านบาท
ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2558 เป็ นจานวน 10,176.71 ล้านบาท ซึ่งเป็ นผลมาจากการจาหน่ ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของ
KITHA บริษัทย่อยของกิจการที่มเี งินกู้ยมื เป็ นจานวนมาก และหนี้สนิ รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจานวนเท่ากับ
8,644.92 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ในปี 2558 เป็ นจานวนเท่ากับ 1,838.35 ล้านบาท โดยเป็ นผลมาจากการลงทุนใน KITHA
อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาโดยภาพรวม ปี 2559 ฐานะทางการเงินของกิจการเป็ นไปในทิศทางทีเ่ พิม่ ขึน้ เมื่อเทียบกับปี
2557 และปี 2558
ผลการดาเนิ นงานสาหรับปี 2557 - 2559
ในปี 2559 กิจการมีรายได้จากการขายบ้านและที่ดนิ ของบริษทั ย่อย ได้แก่ บริษทั สิทธารมย์ ดีเวลลอปเมนท์
จากัด (Sittarom Development Co.,Ltd.) (“SITTAROM”) เป็ นจานวนเท่ากับ 3.55 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 3.55 ล้านบาทเมื่อ
เทีย บกับ รายได้จ ากการขายบ้า นและที่ดิน ในปี 2558 หรือ เพิ่ม ขึ้น ในอัต ราร้อ ยละ 100.00 เป็ น ผลมาจากโครงการ
สิทธารมย์ พาร์คไลฟ์ ได้สร้างเสร็จเรียบร้อยจึงทาให้สามารถโอนขายได้แล้วบางส่วนของโครงการในปี 2559 นอกจากนี้
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ความเห็นของกิจการเกีย่ วกับคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 250-2)
บริษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

กิจการยังมีการรับรูก้ าไรจากการจาหน่ ายเงินลงทุนในบริษทั ย่อยเป็ นจานวนเท่ากับ 1,186.64 ล้านบาท ซึง่ เป็ นกาไรจาก
การจาหน่ ายเงินลงทุนในหุน้ สามัญทัง้ หมดของ KITHA สาหรับค่าใช้จ่ายรวมของกิจการในปี 2559 มีค่าเท่ากับ 30.83
ล้านบาท ลดลง 51.42 ล้านบาท เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายรวมของกิจการในปี 2558 เป็ นผลมาจากค่าใช้จ่ายในการขายและ
บริหารทีล่ ดลงจานวน 11.23 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 70.50 เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2558
อันเนื่องมาจากการลดลงของรายจ่ายในการดาเนินการจากการจาหน่ ายเงินลงทุนใน KITHA ด้วยสาเหตุขา้ งต้นจึงทาให้
กิจการ และบริษทั ย่อยของกิจการ มีกาไรสุทธิสาหรับปี 2559 เท่ากับ 1,153.08 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ เท่ากับ 2,248.73 ล้าน
บาท เมื่อเทียบกับกาไรสุทธิสาหรับปี 2558
ฐานะทางการเงิ นสาหรับงวด 9 เดือนแรกของปี 2560
กิจการมีสนิ ทรัพย์รวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 เป็ นจานวนเท่ากับ 358.44 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 เป็ น
จานวน 96.07 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของเงินสดของกิจการทีล่ ดลงจานวน 85.12 ล้านบาท และการ
ลดลงของต้น ทุ น โครงการพัฒ นาอสัง หาริม ทรัพ ย์ จ านวน 13.15 ล้า นบาท ซึ่ง เป็ น ผลมาจากการที่ SITTAROM ได้
ดาเนินการก่อสร้างบ้านจัดสรรในโครงการสิทธารมย์ พาร์คไลฟ์ บางหลังเสร็จเรียบร้อย จึงทาให้สามารถโอนขายได้แล้ว
บางส่วนของโครงการในงวด 9 เดือนแรกของปี 2560 สาหรับหนี้สนิ รวมของกิจการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 มีจานวน
เท่ากับ 229.52 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 เป็ นจานวน 77.04 ล้านบาท โดยมีสาเหตุมาจากเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน ลดลงจานวน 74.10 ล้านบาท เนื่องจากกิจการได้มกี ารชาระคืนเงินกู้ยืมระยะสัน้ บางส่วนแก่ Fortune
Thailand Investment Fund และส่วนของผู้ถอื หุน้ ของกิจการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 มีค่าเท่ากับ 128.93 ล้านบาท
ลดลงจากปี 2559 เป็ นจานวน 19.01 ล้านบาท อันเป็ นผลมาจากกิจการมีผลการดาเนินงานขาดทุนสุทธิในงวด 9 เดือน
แรกของปี 2560 เป็ นจานวน 18.78 ล้านบาท
ผลการดาเนิ นงานสาหรับงวด 9 เดือนแรกของปี 2560
สาหรับงวด 9 เดือนแรกของปี 2560 กิจการมีรายได้จากการขายบ้านและที่ดนิ ของบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท
สิทธารมย์ ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (Sittarom Development Co.,Ltd.) เป็ นจานวนเท่ากับ 30.79 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 27.24
ล้านบาท เมื่อเทียบกับรายได้จากการขายบ้านและทีด่ นิ ในปี 2559 เป็ นผลมาจากการจาหน่ ายบ้านจัดสรรในโครงการ
สิทธารมย์ พาร์คไลฟ์ ได้เพิม่ เติมในปี 2560 ในส่วนของต้นทุนและค่าใช้จา่ ยสาหรับงวด 9 เดือนแรกของปี 2560 มีจานวน
เท่ากับ 51.61 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 20.78 ล้านบาท เมื่อเทียบกับต้นทุนและค่าใช้จ่ายในปี 2559 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก
การทีก่ จิ การมีตน้ ทุนและค่าใช้จ่ายในการขายบ้านและทีด่ นิ ของ SITTAROM สาหรับงวด 9 เดือนแรกของปี 2560 เพิม่ ขึน้
23.15 ล้านบาท เมื่อเทียบกับต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการขายบ้านและทีด่ นิ ของ SITTAROM ในปี 2559 และการเพิม่ ขึน้
ของค่าใช้จ่ายในการขายจานวน 2.98 ล้านบาท ทีเ่ ป็ นค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์สาหรับโครงการสิทธารมย์ พาร์คไลฟ์
1.4.2 การคาดการณ์ผลการดาเนิ นงานในอนาคต
ตามทีป่ รากฏในคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 247-4) ว่าภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังการทาคา
เสนอซือ้ ในครัง้ นี้เสร็จสิน้ ผูท้ าคาเสนอซือ้ ยังไม่มแี ผนหรือนโยบายทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงการดาเนินธุรกิจของกิจการอย่างมี
นัยสาคัญ ผูท้ าคาเสนอซือ้ ยังคงมุ่งเน้นการดาเนินธุรกิจของกิจการในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เช่นเดิมและคงลักษณะ
การดาเนิ น ธุ ร กิจ ของกิจ การต่ อ ไป แต่ ผู้ท าค าเสนอซื้อ มีแ ผนที่จ ะขยายการประกอบธุ ร กิจ เพิ่ม เติม จากการพัฒ นา
อสังหาริมทรัพย์ในปั จจุบนั ดังนี้
1) พัฒนาโครงการทีอ่ ยู่อาศัยเพื่อขาย
2) ร่วมลงทุนและให้กยู้ มื เงินแก่ผปู้ ระกอบการอสังหาริมทรัพย์ขนาดเล็ก
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ความเห็นของกิจการเกีย่ วกับคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 250-2)
บริษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

3) ซือ้ อสังหาริมทรัพย์จากสถาบันการเงิน เพื่อนามาปรับปรุง พัฒนา เพื่อขายหรือให้เช่า โดยจะจัดตัง้ บริษทั
บริหารสินทรัพย์ ตามพระราชกาหนดบริษทั บริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541
4) ซือ้ ทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้างเก่า เพื่อนามาปรับปรุง พัฒนา เพื่อขายหรือให้เช่า
แต่อย่างไรก็ตาม แผนการขยายการประกอบธุรกิจเพิม่ เติม ข้างต้นของผูท้ าคาเสนอซือ้ ยังไม่มคี วามชัดเจนและ
เป็ นรูปธรรม
ทัง้ นี้ หากพิจารณาจากความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ กิจการคาดว่าจะมีรายได้จากโครงการสิทธา
รมย์ พาร์คไลฟ์ ในงวดปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประมาณ 47.15 ล้านบาท ซึง่ ปรับตัวเพิม่ ขึน้ เมื่อเทียบกับรายได้
จากการขายบ้านและทีด่ นิ ในงวดปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ 3.55 ล้านบาท และคาดว่ากิจการยังคงมีรายได้จาก
โครงการสิทธารมย์ พาร์คไลฟ์ จนถึงงวดปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 อย่างไรก็ตาม รายได้โดยรวมของกิจการอาจ
เปลีย่ นแปลงไปจากข้างต้น ขึน้ อยู่กบั แผนการประกอบธุรกิจของผูท้ าคาเสนอซือ้
จากแนวโน้มการเติบโตดังกล่าวประกอบกับแผนการดาเนินธุรกิจของกิจการและผูท้ าคาเสนอซือ้ กิจการเชื่อว่า
กิจการจะสามารถเติบโตทัง้ ในแง่ฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานได้ในอนาคต ทัง้ นี้ กิจการคาดว่าสภาพแวดล้อม
ในการดาเนิ น ธุร กิจ ปั จ จัย พื้น ฐาน สภาพการแข่งขัน และความเสี่ย งจากการประกอบธุ รกิจด้า นต่ างๆ จะไม่ มีการ
เปลีย่ นแปลงอย่างมีนยั สาคัญ
ในกรณีท่ผี ู้ทาคาเสนอซื้อจะเปลี่ยนแปลงแผนการดาเนินธุรกิจของกิจการอย่างมีนัยสาคัญ ผู้ทาคาเสนอซื้อ
จะต้องดาเนินการในเรื่องดังกล่าวตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสานักงาน ก.ล.ต. รวมถึงหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ทัง้ นี้การดาเนินการใดๆ ในส่วนทีเ่ ป็ นสาระสาคัญซึง่ แตกต่างไปจากทีร่ ะบุไว้ในคาเสนอซือ้ ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับ
แต่วนั สิน้ สุดระยะเวลารับซือ้ นัน้ จะสามารถทาได้กต็ ่อเมื่อ ได้รบั อนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของกิจการ ด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถอื หุ้นซึ่งมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง รวมทัง้ ได้แจ้งให้สานักงาน
ก.ล.ต. ทราบ
2. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องของข้อมูลของกิ จการที่ปรากฏในคาเสนอซื้อ
คณะกรรมการของกิจการมีความเห็นว่า ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับกิจการตามที่ปรากฏในคาเสนอซื้อหลักทรัพย์
(แบบ 247-4) ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 รวมถึงฉบับแก้ไขและเพิม่ เติม ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 และ 12 กุมภาพันธ์
2561 มีความถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
3. ความสัมพันธ์หรือข้อตกลงใด ๆ ของกรรมการของกิ จการกับผู้ทาคาเสนอซื้อทัง้ ในฐานะส่วนตัว ใน
ฐานะกรรมการของกิ จ การ หรื อ ในฐานะตัว แทนของผู้ท าค าเสนอซื้ อ ซึ่ ง รวมถึ ง การถื อ หุ้น ของ
กรรมการของกิ จการในนิ ติ บุคคลผู้ทาคาเสนอซื้อ และการมีสญ
ั ญาหรือข้อตกลงที่ มีหรือจะมีระหว่าง
กันในด้านต่าง ๆ (เช่น การบริหาร ฯลฯ)
3.1 ความสัมพันธ์ของกรรมการของกิจการกับผูท้ าคาเสนอซือ้
ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ผูท้ าคาเสนอซือ้ ได้เข้าดารงตาแหน่งเป็ นประธานกรรมการของกิจการ และได้เสนอ
รายชื่อแต่งตัง้ นายฐิติวฒ
ั น์ คูวจิ ติ รสุวรรณ ซึ่งเป็ นบุคคลที่มสี ่วนได้เสีย ของผู้ทาคาเสนอซื้อ ให้ตาแหน่ งกรรมการของ
กิจการ
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ความเห็นของกิจการเกีย่ วกับคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 250-2)
บริษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

3.2 การถือหุ้นของกรรมการของกิจการในผู้ทาคาเสนอซื้อ บุคคลกลุ่มเดียวกับผู้ทาคาเสนอซื้อ และบุคคลตาม
มาตรา 258 ของผูท้ าคาเสนอซือ้
- ไม่มี 3.3 การถือหุน้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมโดยผูท้ าคาเสนอซือ้ หรือผูม้ อี านาจกระทาการผูกพันผูท้ าคาเสนอซือ้
ในกิจการหรือผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของกิจการ
ณ วัน ที่ย่ืน ค าเสนอซื้อ ผู้ท าค าเสนอซื้อ มีก ารถือ หุ้น สามัญ ทัง้ ทางตรงและทางอ้อ มในกิจ การรวมทัง้ สิ้น
83,659,850 หุน้ หรือคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 22.60 ของจานวนหุน้ ทีช่ าระแล้วทัง้ หมดของกิจการ
3.4 ความสัมพันธ์อ่นื ๆ
- ไม่มี 3.5 ข้อตกลงหรือสัญญาทีส่ าคัญอื่นๆ ระหว่างกัน
สัญญาซือ้ ขายหุน้ สามัญของกิจการ
ผู้ท าค าเสนอซื้อ ได้เ ข้า ทาสัญ ญาซื้อ ขายหุ้น กับ 1) บริษัท พนาไพรด์ โฮลดิ้ง จ ากัด 2) นายนพดล
คงวิว ัฒ นากุ ล และ 3) นางสาวพรรณี แสงเพิ่ม เพื่อ การซื้อ หุ้น สามัญ ของกิจ การเป็ น จ านวนรวมทัง้ สิ้น
83,659,850 หุ้น คิดเป็ นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 22.60 ของจานวนหุ้นที่ชาระแล้วทัง้ หมดของกิจการ โดยมี
สาระสาคัญดังนี้
สัญญาที่ 1
สัญญาที่ 2
สัญญาที่ 3

3.5.1

สัญญาซื้อขายหุน้ ทีท่ าขึน้ ระหว่าง
ผูซ้ ้อื :
ผูท้ าคาเสนอซื้อ
ผูท้ าคาเสนอซื้อ
ผูท้ าคาเสนอซื้อ
ผูข้ าย : บริษทั พนาไพรด์ โฮลดิง้ จากัด
นายนพดล คงวิวฒ
ั นากุล
นางสาวพรรณี แสงเพิม่
วันทีท่ าสัญญา
16 พฤศจิกายน 2560
21 พฤศจิกายน 2560
21 พฤศจิกายน 2560
หลักทรัพย์ทซ่ี ้อื ขาย
หุ้ น สามัญ ของกิจ การจ านวน หุ้ น สามัญ ของกิจ การจ านวน หุ้ น สามัญ ของกิจ การจ านวน
56,396,250 หุน้
13,645,500 หุน้
13,618,100 หุน้
ชือ่ ทีป่ รึกษาในการทาสัญญา
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
เงือ่ นไขและระยะเวลามีผลบังคับใช้
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ของสัญ ญาและความรับ ผิด ชอบ
ของคู่สญ
ั ญา
หมายเหตุ การโอนหุน้ ตามสัญญาซื้อขายหุน้ ทัง้ 3 สัญญา ดังกล่าวข้างต้นได้ดาเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ในวันทีท่ าสัญญาแต่ละฉบับ ซึ่งเกิดขึ้น
ก่อนการทาคาเสนอซื้อ หลักทรัพย์ และผู้ทาคาเสนอซื้อไม่มขี อ้ ตกลงใด ๆ กับผู้ถือหุ้นรายอื่นของกิจการให้นาหุ้นมาขายในการ
เสนอซื้อครัง้ นี้

4. ความเห็นของคณะกรรมการของกิ จการต่อผูถ้ ือหลักทรัพย์
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ได้พจิ ารณาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
ของผู้ทาคาเสนอซื้อ (แบบ 247-4) รวมถึงฉบับแก้ไขและเพิม่ เติม และรายงานความเห็นของบริษทั สีลม แอ๊ดไวเซอรี่
จากัด ซึ่งเป็ นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของผู้ถือหุ้นต่อคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ดงั กล่าว โดยมีคณะกรรมการที่เข้าร่วม
ประชุมจานวน 4 ท่าน* ดังนี้
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ความเห็นของกิจการเกีย่ วกับคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 250-2)
บริษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

1
2
3
4

ชื่อ – นามสกุล
นางสาวพัทธนันท์ อภิรโยธิน
นายมนต์ชยั อรวงศ์ไพศาล
นายสราวุฒิ ภูมถิ าวร
นายธวัช จิตตรานนท์

ตาแหน่ ง
กรรมการและรักษาการประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
กรรมการ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

* นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ ตาแหน่งประธานกรรมการ และนายฐิตวิ ฒั น์ คูวจิ ติ รสุวรรณ ตาแหน่งกรรมการ ซึง่ เป็ นบุคคลทีม่ สี ่วนได้เสีย

และพลเอกทิวะพร ชะนะพะเนาว์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ไม่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ เพือ่ ให้
ความเห็นในครัง้ นี้

4.1. เหตุผลทีส่ มควรจะตอบรับ และ/หรือเหตุผลทีส่ มควรปฏิเสธคาเสนอซือ้
คณะกรรมการของกิจการทัง้ 4 ท่าน ซึง่ เป็ นบุคคลทีไ่ ม่มสี ่วนได้เสีย ได้พจิ ารณาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ (แบบ
247-4) รวมถึงฉบับแก้ไขและเพิม่ เติม และความเห็นของที่ปรึกษาของผูถ้ ือหุน้ ได้แก่ บริษัท สีลม แอ๊ดไวเซอรี่ จากัด
(“ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ”) แล้ว มีความเห็นสอดคล้องกับทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระซึง่ ได้ให้ความเห็นว่า คาเสนอซือ้
หลักทรัพย์และราคาเสนอซื้อไม่ เหมาะสม จึงได้มมี ติเป็ นเอกฉันท์ว่าให้เสนอแนะต่ อผู้ถือหุ้นของกิจการให้ปฏิ เสธคา
เสนอซื้อหลักทรัพย์ดว้ ยเหตุผลดังต่อไปนี้
1) ราคาเสนอซื้อ หุ้นของกิจการที่ 0.07 บาทต่ อหุ้น เป็ นราคาที่ไม่เหมาะสม เนื่องจากเป็ นราคาที่ต่ ากว่า มูลค่า
ยุตธิ รรมของหุน้ สามัญของกิจการ โดยอ้างอิงจากความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระซึง่ ได้ให้ความเห็นว่า
ราคาเสนอซื้อในครัง้ นี้ไม่มคี วามเหมาะสม เนื่องจากมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของกิจการที่คานวณโดยที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระด้วยวิธมี ลู ค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสด ซึง่ เป็ นวิธที เ่ี หมาะสมในการประเมินมูลค่า
ยุตธิ รรมของหุน้ สามัญของกิจการในครัง้ นี้ ได้มูลค่าทีป่ ระเมินอยู่ระหว่าง 58.41 ล้านบาท และ 63.63 ล้านบาท
หรือคิดเป็ นมูลค่าต่อหุน้ ระหว่าง 0.16 บาทต่อหุน้ และ 0.17 บาทต่อหุน้ โดยมีราคากรณีฐานอยู่ท่ี 61.00 ล้าน
บาท หรือคิดเป็ นมูลค่าต่อหุน้ เท่ากับ 0.16 บาทต่อหุน้
2) โอกาสในการขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในราคาที่สูงกว่า ราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญตามที่ระบุในคาเสนอซื้อ
หลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 247-4) หากในอนาคตหุ้นสามัญของกิจการสามารถกลับมาซื้อ -ขายในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ได้อีกครัง้ เนื่องจากผู้ทาคาเสนอซื้อมีแผนการที่จะทาให้กิจการมีคุณสมบัติตามเกณฑ์การรับ
หลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ หลักทรัพย์ของกิจการสามารถกลับมาทาการซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ได้ อีกครัง้
ทัง้ นี้ ความเห็นของคณะกรรมการข้างต้น เป็ นเพียงส่วนประกอบในการพิจารณาของผูถ้ อื หุน้ การทีผ่ ถู้ อื หุน้ จะ
ตอบรับหรือปฏิเสธคาเสนอซือ้ นัน้ ผูถ้ อื หุน้ ควรทีจ่ ะวิเคราะห์ขอ้ มูลต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึงพิจารณาจากความเห็นของที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระประกอบด้วย โดยการตัดสินใจสุดท้ายขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของผูถ้ อื หุน้ แต่ละรายเป็ นสาคัญ
4.2. ความเห็นและเหตุผลของกรรมการของกิจการแต่ละราย และจานวนหุน้ ทีก่ รรมการแต่ละรายถืออยู่ (เฉพาะใน
กรณีทค่ี วามเห็นของคณะกรรมการของกิจการตาม 4.1 ไม่เป็ นเอกฉันท์)
ไม่มี
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4.3. ประโยชน์หรือผลกระทบจากแผนงานและนโยบายทีผ่ เู้ สนอซือ้ ระบุไว้ในคาเสนอซือ้ รวมทัง้ ความเป็ นไปได้ของ
แผนงานและนโยบายดังกล่าว
คณะกรรมการของกิจการ ได้พจิ ารณานโยบายและแผนการบริหารกิจการภายหลังการสิน้ สุดการทาคาเสนอซือ้
หลักทรัพย์ทร่ี ะบุไว้ในคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ (แบบ 247-4) รวมถึงฉบับแก้ไขและเพิม่ เติมแล้ว มีความเห็นดังต่อไปนี้
4.3.1. สถานภาพของกิ จการ
ภายหลังการทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครัง้ นี้ ผู้ทาคาเสนอซื้อไม่มคี วามประสงค์ท่จี ะดาเนินการเพิกถอน
หลักทรัพย์ของกิจการออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวัน
สิน้ สุดระยะเวลาการทาคาเสนอซือ้
คณะกรรมการของกิจการมีความเห็นว่า การทีก่ จิ การยังคงสถานะเป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ต่อไป ทาให้กจิ การและผูถ้ อื หุน้ ของกิจการจะไม่ได้รบั ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงสถานะการเป็ นบริษทั จดทะเบียน
หรือจากการเพิกถอนหุน้ ของกิจการในช่วงระยะเวลาดังกล่าวแต่อย่างใด รวมทัง้ ผูถ้ อื หุน้ ของกิจการทีไ่ ม่ประสงค์จะขาย
หุน้ ตามคาเสนอซือ้ ในครัง้ นี้กจ็ ะไม่มผี ลกระทบแต่อย่างใด แต่ทงั ้ นี้ภายหลังสิน้ สุดระยะเวลา 12 เดือนดังกล่าว อาจมีความ
เสีย่ งจากการที่ผู้ทาคาเสนอซื้ออาจพิจารณาเพิกถอนหลักทรัพย์ของกิจการออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ ซึ่งหากผู้ทาคาเสนอซื้อจะเพิกถอนหลักทรัพย์ของกิจการ ผู้ทาคาเสนอซื้อจะต้องทาคาเสนอซือ้
หลักทรัพย์ทงั ้ หมดของกิจการอีกครัง้ เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หลักทรัพย์สามารถขายหลักทรัพย์ของตนเองได้
ทัง้ นี้ ภายหลังการทาคาเสนอซือ้ หากผูท้ าคาเสนอซือ้ สามารถซือ้ หุน้ ของกิจการได้จานวนมาก จนทาให้กจิ การมี
จานวนและสัดส่วนการถือหุน้ ของผูถ้ อื หุน้ รายย่อยลดลงมาก อาจทาให้กจิ การมีผลกระทบจากความเสี่ ยงด้านคุณสมบัติ
การดารงสถานะเป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการกระจายการถือหุน้ ของผูถ้ อื หุน้ สามัญรายย่อย หาก
จานวนและสัดส่วนการถือหุน้ ของผู้ถอื หุน้ รายย่อยไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งต้องมีจานวนผูถ้ อื หุน้
สามัญรายย่อยไม่น้อยกว่า 150 ราย และผูถ้ อื หุน้ ดังกล่าวต้องถือหุน้ รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของทุนชาระแล้วของ
กิจการ และอาจเป็ นผลให้กจิ การมีภาระต้องชาระค่าธรรมเนียมรายปี ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพิม่ เติม อย่างไรก็ตาม หาก
เกิดกรณีดงั กล่าวคณะกรรมการของกิจการเชื่อว่า ผู้ทาคาเสนอซื้ออาจพิจารณาขายหุ้นของกิจการออกบางส่วนให้แก่
พันธมิตรทางธุรกิจของกิจการที่มไิ ด้เป็ นบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกับผู้ทาคาเสนอซื้อ หรือบุคคลที่จะไม่ใช่สทิ ธิออกเสียงไปใน
ทิศทางเดียวกับผูท้ าคาเสนอซือ้ เพื่อควบคุมกิจการร่วมกัน (Acting in Concert) เพื่อรักษาคุณสมบัตกิ ารกระจายการถือ
หุน้ ของผูถ้ อื หุน้ รายย่อยให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป
4.3.2. นโยบายและแผนการบริหารกิ จการ
ภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังการทาคาเสนอซือ้ ในครัง้ นี้เสร็จสิน้ ผูท้ าคาเสนอซือ้ ไม่มแี ผนทีจ่ ะเปลีย่ นแปลง
วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ นโยบายการดาเนินธุรกิจ และนโยบายการจ่ายปั นผล ผู้ทาคาเสนอซื้อยังคงมีความ
ประสงค์ทจ่ี ะคงลักษณะการดาเนินธุรกิจของกิจการต่อไป นอกจากนี้ผทู้ าคาเสนอซือ้ ยังมีแผนทีจ่ ะขยายการประกอบธุรกิจ
เพิม่ เติมจากการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในปั จจุบนั ดังนี้
1) พัฒนาโครงการทีอ่ ยู่อาศัยเพื่อขาย
2) ร่วมลงทุนและให้กยู้ มื เงินแก่ผปู้ ระกอบการอสังหาริมทรัพย์ขนาดเล็ก
3) ซือ้ อสังหาริมทรัพย์จากสถาบันการเงิน เพื่อนามาปรับปรุง พัฒนา เพื่อขายหรือให้เช่า โดยจะจัดตัง้ บริษทั บริหาร
สินทรัพย์ ตามพระราชกาหนดบริษทั บริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541
4) ซือ้ ทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้างเก่า เพื่อนามาปรับปรุง พัฒนา เพื่อขายหรือให้เช่า
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โดยผูท้ าคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์จะจัดตัง้ บริษทั บริหารสินทรัพย์ ตามพระราชกาหนดบริษทั บริหารสินทรัพย์ พ.ศ.
2541 เป็ นบริษทั ย่อย เพื่อดาเนินการซือ้ อสังหาริมทรัพย์จกาสถาบันการเงิน เพื่อนามาปรับปรุง พัฒนา และเพื่อขายหรือ
ให้เช่า
ทัง้ นี้ เพื่อให้การดาเนินธุรกิจมีความคล่องตัวหรือคงไว้ เพิม่ ซึง่ ประสิทธิภาพ และความสามารถในการแข่งขัน
ทางธุรกิจของกิจการ ผูท้ าคาเสนอซือ้ อาจพิจารณาปรับโครงสร้างองค์กร บุคลากร และ/หรือ โครงสร้างทางการเงินของ
กิจการ
ในกรณีท่ผี ู้ทาคาเสนอซื้อจะดาเนินการในส่วนที่เป็ นสาระสาคัญ ที่แตกต่ างไปจากที่ระบุไว้ในคาเสนอซื้อนี้
ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ ผู้ทาคาเสนอซื้อ จะ
ดาเนินการได้ต้องได้รบั การเห็นชอบจากทีป่ ระชุมผูถ้ ือหุน้ ของกิจการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวน
เสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง และได้แจ้งให้สานักงานทราบแล้ว และได้รบั การอนุมตั อิ ่นื ๆ ที่
จาเป็ นเพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องและมีผลใช้บงั คับในขณะนัน้
คณะกรรมการของกิจการมีความเห็นว่า เนื่องจากผู้ทาคาเสนอซื้อไม่มแี ผนที่จะเปลี่ยนแปลงกิจการอย่างมี
นัย สาคัญ ภายในระยะเวลา 12 เดือ น หลัง การท าค าเสนอซื้อ หลัก ทรัพ ย์ค รัง้ นี้ เ สร็จ สิ้น ดัง นัน้ กิจ การจึ ง จะไม่ไ ด้รบั
ผลกระทบจากนโยบายและแผนการบริหารกิจการของผูท้ าคาเสนอซือ้ ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว นอกจากนี้ หากพิจารณา
จากแผนการขยายการประกอบธุรกิจเพิม่ เติม ณ วันทีย่ ่นื คาเสนอซือ้ ของผูท้ าคาเสนอซือ้ จะเห็นได้ว่า ผูท้ าคาเสนอซือ้ ยัง
ไม่มแี ผนการขยายการประกอบธุรกิจของกิจการทีช่ ดั เจน
อย่างไรก็ดใี นช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากสิน้ สุดระยะเวลารับซือ้ หากผูท้ าคาเสนอซือ้ จะขยายการประกอบ
ธุรกิจเพิม่ เติมในอนาคตตามทีร่ ะบุไว้ในคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 247-4) ผูท้ าคาเสนอซือ้ ยังคงต้องศึกษา
ความเป็ นไปได้ของแผนการขยายการประกอบธุรกิจเพิม่ เติม ณ ช่วงเวลานัน้ เพื่อให้แน่ ใจว่าการขยายกิจการดังกล่าว
สามารถเพิม่ ความสามารถในการแข่งขันและผลการดาเนินงานทีด่ ขี น้ึ ให้กบั กิจการได้ โดยยึดถือผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้
เป็ นหลัก อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการมีความเห็นว่า แผนการขยายการประกอบธุรกิจเพิม่ เติมในอนาคตของผู้ทาคา
เสนอซือ้ น่าจะมีความเป็ นไปได้และเป็ นประโยชน์กบั กิจการ
นอกจากนี้ กิจการมีหน้ าที่ต้องดาเนินธุรกรรมให้เป็ นไป ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.
20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทารายการทีม่ นี ัยสาคัญทีเ่ ข้าข่ายเป็ นการได้มาหรือจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ ลงวันที่ 31
สิงหาคม 2551 (รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การ
เปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั กิ ารของบริษทั จดทะเบียนในการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึง่ สินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29
ตุลาคม 2547 (รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม) (“ประกาศได้มาหรือจาหน่ายไปฯ”) ซึง่ อาจจะต้องอาศัยมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้
ของกิจการ ซึง่ ผูท้ าคาเสนอซือ้ จะพิจารณาใช้สทิ ธิออกเสียงในที่ประชุมผูถ้ อื หุน้ ตามความเหมาะสมต่อไป
การจาหน่ ายที่ดินที่มิได้ใช้ในการดาเนิ นงาน
ภายในปี 2561 ผู้ท าค าเสนอซื้อ อาจจ าหน่ ายที่ดิน ที่มิไ ด้ใช้ในการดาเนิน งานของบริษัท ย่อ ยออกไปให้กบั
บุคคลภายนอกหรือผูท้ าคาเสนอซือ้ หรือบริษทั ทีผ่ ทู้ าคาเสนอซือ้ เป็ นผูม้ อี านาจควบคุมกิจการ ด้วยวิธกี ารเสนอราคา หาก
มีผู้เสนอราคาหลายรายจะดาเนินการขายให้แก่ผู้ทเ่ี สนอราคาสูงสุด แต่ราคาขายจะต้องไม่ต่ ากว่าราคาขัน้ ต่ าทีก่ าหนด
หากไม่มผี ใู้ ดเสนอซือ้ สูงกว่าหรือเท่ากับราคาขัน้ ต่า ผูท้ าคาเสนอซือ้ อาจเสนอซือ้ ทีด่ นิ แปลงดังกล่าวในราคาขัน้ ต่า เพื่อนา
เงินมาชาระหนี้สนิ ของบริษทั ทีม่ ตี ่อ Fortune Thailand Investment Fund จานวน 172,000,000 บาท
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หากผูท้ าคาเสนอซือ้ เป็ นผูซ้ อ้ื ทีด่ นิ แปลงดังกล่าวเอง จะเข้าข่ายเป็ นรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน โดยมีขนาดรายการ
เท่ากับ 136.41 ล้านบาท (คานวณจากมูลค่าทางบัญชีของบริษทั ) ซึง่ เกินกว่าร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิของ
บริษทั ดังนัน้ จะต้องได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของกิจการ
คณะกรรมการของกิจการมีความเห็นว่า การจาหน่ ายที่ดนิ ที่มไิ ด้ใช้ในการดาเนินงานของบริษัทย่อยออกไป
ให้กบั บุคคลภายนอก หรือผูท้ าคาเสนอซือ้ หรือบริษทั ทีผ่ ทู้ าคาเสนอซือ้ เป็ นผูม้ อี านาจควบคุม เพื่อนาเงินมาชาระหนี้สนิ
ของกิจการ เป็ นการทารายการที่เป็ นประโยชน์และส่งผลดีต่อกิจการ หากการจาหน่ ายที่ดนิ ดังกล่าวเป็ นการจาหน่ าย
ออกไปในมูลค่ายุตธิ รรมทีก่ จิ การสมควรได้รบั อาทิเช่น ราคายุตธิ รรมจากการประเมินโดยผูป้ ระเมินทีอ่ ยู่ในรายชื่อบริษทั
ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ในตลาดทุนและผูป้ ระเมินหลักทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. ทัง้ นี้ หากผูท้ าคาเสนอ
ซือ้ เสนอให้กจิ การจาหน่ ายที่ดนิ ทีม่ ไิ ด้ใช้ในการดาเนินงานของบริษทั ย่อยออกไป กิจการก็จะมี หน้าทีด่ าเนินธุรกรรมให้
เป็ นไปตามประกาศได้มาหรือจาหน่ายไปฯ
นอกจากนี้ หากการจาหน่ ายทีด่ นิ ดังกล่าวเป็ นการจาหน่ ายให้แก่ผทู้ าคาเสนอซือ้ รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258
หรือบริษทั ทีผ่ ทู้ าคาเสนอซื้อรวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 เป็ นผูม้ อี านาจควบคุม กิจการก็จะมีหน้าทีด่ าเนินธุร กรรมให้
เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกีย่ วโยงกัน ลง
วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2551 (รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั กิ ารของบริษทั จดทะเบียนในรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19
พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 (รวมทัง้ ที่มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ”) ซึ่งต้องขออนุ มตั ิจากฝ่ าย
จัดการ คณะกรรมการของกิจการ และ/หรือ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของกิจการแล้วแต่กรณีต่อไป ทัง้ นี้หากต้องได้รบั อนุมตั จิ าก
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการหรือผูถ้ อื หุน้ ของกิจการ ผูท้ าคาเสนอซือ้ จะไม่มสี ทิ ธิออกเสียงในทีป่ ระชุมคณะกรรมการและผูถ้ อื
หุน้ รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ของผูท้ าคาเสนอซือ้ จะไม่มสี ทิ ธิออกเสียงในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เนื่องจากผูท้ าคาเสนอซือ้
รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 เป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ว่ นได้เสียจากการเข้าทารายการดังกล่าว
การได้มาซึ่งสิ นทรัพย์ของกิ จการ
ภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังการทาคาเสนอซือ้ ในครัง้ นี้เสร็จสิน้ ผูท้ าคาเสนอซือ้ อาจพิจารณาให้กจิ การซือ้
สินทรัพย์ด้วยวิธอี อกหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของกิจการเพื่อแลกหุ้นสามัญ (Share swap) ของสินทรัพย์ท่กี จิ การได้มา โดย
อาจจะเป็ นหุน้ หรือทรัพย์สนิ ของผูท้ าคาเสนอซือ้ หรือบริษทั ทีผ่ ทู้ าคาเสนอซือ้ เป็ นผูม้ อี านาจควบคุมกิจการ หรือหุน้ หรือ
ทรัพย์สนิ ของบุคคลหรือบริษทั อื่น โดยคานึงถึงประโยชน์สงู สุดของกิจการและผูถ้ อื หุน้ เป็ นสาคัญ
ในกรณีได้มาซึง่ สินทรัพย์จากบุคคลทีเ่ กีย่ วโยง กิจการจะดาเนินการตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และจะดาเนินการตามประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่มีนัยสาคั ญที่เข้าข่ายเป็ นการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึ่ง
ทรัพย์สนิ และประกาศทีเ่ กีย่ วข้องต่างๆ รวมถึงมาตรา 107 (2) ข แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ.2535 ที่
ระบุว่าการซือ้ หรือรับโอนกิจการของบริษทั อื่นหรือบริษทั เอกชนมาเป็ นของกิจการ ต้องได้รบั มติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
คณะกรรมการของกิจการมีความเห็นว่า การออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของกิจการเพื่อแลกหุน้ สามัญ (Share swap)
ของสินทรัพย์ทก่ี จิ การได้มา โดยอาจจะเป็ นหุน้ หรือทรัพย์สนิ ของบุคคลใดก็ตาม ผูท้ าคาเสนอซือ้ ควรมีการพิจารณาและ
ศึกษารายละเอียดของหุน้ หรือทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้มา ณ ช่วงเวลานัน้ รวมถึงผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาไร (Earnings Dilution)
และสิท ธิใ นการออกเสีย งของผู้ถือ หุ้ น เดิม (Control Dilution) ของผู้ถือ หุ้น เดิม โดยละเอีย ดรอบคอบ และยึด ถื อ
ผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ เดิมเป็ นหลัก เพื่อให้แน่ใจว่าการเข้าทารายการดังกล่าวสามารถเพิม่ ความสามารถในการแข่งขัน
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และผลการดาเนินงานทีด่ ขี น้ึ ให้กบั กิจการได้ เนื่องจากการออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของกิจการเพื่อแลกหุน้ สามัญ (Share
swap) ของสินทรัพย์ทก่ี จิ การได้มานัน้ จะส่งผลกระทบโดยตรงกับผูถ้ อื หุน้ เดิมของกิจการ ซึง่ ผูถ้ อื หุน้ เดิมของกิจการควร
ติดตามและศึกษารายละเอียดการเข้าทารายการในประเภทดังกล่าวอย่างใกล้ชดิ
ทัง้ นี้ หากผูท้ าคาเสนอซือ้ เสนอให้กจิ การดาเนินการออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของกิจการเพื่อแลกหุน้ สามัญ (Share
swap) ของสิน ทรัพย์ท่กี ิจการได้มา โดยอาจจะเป็ นหุ้นหรือทรัพย์สนิ ของบุค คลใดก็ตาม กิจการก็จะมีหน้ าที่ดาเนิ น
ธุรกรรมให้เป็ นไปตามประกาศได้มาหรือจาหน่ายไปฯ
นอกจากนี้ หากเป็ นการออกหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของกิจการเพื่อแลกหุ้นสามัญ (Share swap) ของสินทรัพย์ท่ี
กิจการได้มา โดยอาจจะเป็ นหุน้ หรือทรัพย์สนิ ของผูท้ าคาเสนอซือ้ รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 หรือบริษทั ทีผ่ ทู้ าคาเสนอ
ซือ้ รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 เป็ นผูม้ อี านาจควบคุมกิจการ กิจการก็จะมีหน้าทีด่ าเนินธุรกรรมให้เป็ นไปตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.
2551 (รวมทัง้ ที่มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิ ดเผย
ข้อมูลและการปฏิบตั กิ ารของบริษทั จดทะเบียนในรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546
(รวมทัง้ ที่มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม) (“ประกาศรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันฯ”) ซึง่ ต้องขออนุ มตั จิ ากฝ่ ายจัดการ คณะกรรมการของ
กิจการ และ/หรือ ที่ประชุมผูถ้ อื หุน้ ของกิจการแล้วแต่กรณีต่อไป ทัง้ นี้หากต้องได้รบั อนุ มตั จิ ากที่ประชุมคณะกรรมการ
หรือผูถ้ อื หุน้ ของกิจการ ผูท้ าคาเสนอซือ้ จะไม่มสี ิทธิออกเสียงในทีป่ ระชุมคณะกรรมการและผูถ้ อื หุ้น รวมถึงบุคคลตาม
มาตรา 258 ของผู้ทาคาเสนอซื้อจะไม่มสี ทิ ธิออกเสียงในทีป่ ระชุมผู้ถอื หุ้น เนื่องจากผู้ทาคาเสนอซื้อรวมถึงบุคคลตาม
มาตรา 258 เป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ว่ นได้เสียจากการเข้าทารายการดังกล่าว
นโยบายการจ่ายเงิ นปันผล
ผูท้ าคาเสนอซือ้ ไม่มแี ผนทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของกิจการจากทีก่ าหนดไว้ในปั จจุบนั ที่ไม่
ต่ ากว่าร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษีและสารองตามกฎหมายโดยคานวณจากงบการเงินเฉพาะบริษัท ทัง้ นี้
นโยบายการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวอาจมีการเปลีย่ นแปลง โดยขึน้ อยู่กบั แผนการลงทุน สภาพคล่อง ความจาเป็ น และ
ความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต
คณะกรรมการของกิจการมีความเห็นว่า กิจการจะไม่ได้รบั ผลกระทบ เนื่องจากผู้ทาคาเสนอซือ้ ไม่มแี ผนทีจ่ ะ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของกิจการ การดาเนินการใดๆ จะเป็ นการพิจารณาของคณะกรรมการเ พื่อ
ผลประโยชน์ของกิจการและผู้ถือหุน้ เป็ นหลัก ทัง้ นี้ หากผู้ทาคาเสนอซื้อมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปั นผล
ภายหลังระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิน้ สุดระยะเวลารับซือ้ ผูถ้ อื หุน้ อาจได้รบั ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงดังกล่าว
เพียงเล็กน้อย โดยพิจารณาการจ่ายเงินปั นผลในช่วง 5 ปี ทผ่ี ่านมาของกิจการ (2556 – 2560) จะเห็นว่า กิจการไม่เคยมี
การจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ของกิจการเลย ดังนัน้ หากผูท้ าคาเสนอซือ้ มีการเปลีย่ นแปลงนโยบายการจ่ายเงินปั นผล
ภายหลังระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิน้ สุดระยะเวลารับซือ้ จึงอาจไม่สง่ ผลกระทบต่อผู้ถอื หุน้ มากนัก
แผนโครงสร้างองค์กรและทรัพยากรบุคคล
ภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังการทาคาเสนอซื้อในครัง้ นี้เสร็จสิน้ ผู้ทาคาเสนอซื้อมีแผนที่จะเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างองค์กรทันทีภายหลังจากเข้าเป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของกิจการ เพื่อขับเคลื่อนให้การดาเนินธุรกิจของกิจการ มีความ
คล่องตัว เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันที่ดขี น้ึ และสนับสนุ นแผนการขยายธุรกิจของกิจการต่อไป โดยคานึงถึง
ประโยชน์สงู สุดต่อกิจการ และผูถ้ อื หุน้ เป็ นสาคัญ นอกจากนี้ ผูท้ าคาเสนอจะปรับเปลีย่ นผูบ้ ริหารกิจการเพื่อให้สอดคล้อง
กับแผนธุรกิจ แต่ยงั ไม่มแี ผนทีจ่ ะลดหรือเพิม่ จานวนกรรมการบริษทั
หน้า 16

ความเห็นของกิจการเกีย่ วกับคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 250-2)
บริษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

คณะกรรมการของกิจการมีความเห็นว่า จากแผนการปรับโครงสร้างองค์กรของผู้ทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์
ตามทีร่ ะบุไว้ในคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 247-4) รวมถึงฉบับแก้ไขและเพิม่ เติม ทีร่ ะบุ ว่า ผูท้ าคาเสนอซือ้
จะมีการเปลีย่ นแปลงผูบ้ ริหารและกรรมการของกิจการ ภายหลังจากการเข้าเป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของกิจการ โดยในกรณีท่ี
ผูท้ าคาเสนอซือ้ ได้รบั หุน้ จากการทาคาเสนอซือ้ ครัง้ นี้จนทาให้ถอื หุน้ เกินกว่าร้อยละ 50.00 ของหุน้ ทีช่ าระแล้วทัง้ หมดของ
กิจการ ผูท้ าคาเสนอซือ้ จะดาเนินการเปลีย่ นแปลงผูบ้ ริหารและกรรมการบริษัทใหม่จานวน 4 ท่าน เพื่อแทนผูบ้ ริหารและ
กรรมการบริษทั ในปั จจุบนั และในกรณีทผ่ี ทู้ าคาเสนอซือ้ ได้รบั หุน้ จากการทาคาเสนอซือ้ ครัง้ นี้ต่ ากว่าร้อยละ 50.00 ของ
หุน้ ทีช่ าระแล้วทัง้ หมดของกิจการ ผูท้ าคาเสนอซือ้ จะดาเนินการเปลีย่ นแปลงผูบ้ ริหารและกรรมการบริษทั ใหม่ตามสัดส่ว น
การถือหุน้
ทัง้ นี้ ผู้ทาคาเสนอซือ้ มีวตั ถุประสงค์ในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรข้างต้น เพื่อขับเคลื่อนให้การดาเนิน
ธุรกิจของกิจการมีความคล่องตัว เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันทีด่ ขี น้ึ และสนับสนุนแผนการขยายธุรกิจของกิจการ
ต่อไป โดยคานึงถึงประโยชน์สงู สุดต่อ กิจการและผูถ้ อื หุน้ เป็ นสาคัญ อย่างไรก็ตาม กิจการจะต้องดารงสัดส่วนกรรมการ
และคุณสมบัตขิ องผูบ้ ริหารและกรรมการให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสานักงาน ก.ล.ต. โดยหาก
มีการเปลีย่ นแปลงใดๆ ผูท้ าคาเสนอซือ้ จะต้องปฏิบตั ติ ามข้อบังคับของกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
แผนโครงสร้างทางการเงิ น
ภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังการทาคาเสนอซื้อในครัง้ นี้เสร็จสิ้น ผู้ทาคาเสนอซื้อจะปรับโครงสร้างทาง
การเงินเพื่อให้เหมาะสมตามการประกอบธุรกิจ และฐานะการเงินของกิจการในอนาคต โดยกิจการอาจจะต้องกูย้ มื เงิน
มากขึน้ เพื่อนาไปลงทุนในโครงการต่างๆ รวมถึงอาจมีการเพิม่ ทุนจดทะเบียนในกิจการเพื่อเสริมสภาพคล่อง และเป็ น
เงินทุนในการลงทุนในโครงการต่างๆ หรือเพื่อนาหุ้นเพิม่ ทุนแลกกับหุ้นสามัญ (Share Swap) ของสินทรัพย์ท่กี จิ การ
ได้มา เพื่อให้ได้มาซึง่ สินทรัพย์ในการดาเนินกิจการ และเป็ นการปรับโครงสร้างเงินทุน
นอกจากนี้ ผูท้ าคาเสนอซือ้ อาจจะดาเนินการขายทีด่ นิ ของกิจการทีไ่ ม่ใช้ในการดาเนินงาน เพื่อนาเงินมาชาระ
หนี้สนิ ทีม่ ตี ่อผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ โดยรายละเอียดสาหรับแผนทัง้ หมดนัน้ อยู่ระหว่างการพิจารณา
คณะกรรมการของกิจการมีความเห็นว่า มีความเป็ นไปได้ทผ่ี ทู้ าคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์จะมีการระดมทุนเพิม่ เติม
ในอนาคต โดยการกู้ยมื เงินหรือการเพิม่ ทุนจดทะเบียนของกิจการ หรือดาเนินการขายที่ดนิ ของกิจการที่ไม่ใช้ในการ
ดาเนินงานออกไป เพื่อเสริมสภาพคล่องของกิจการซึ่งจะส่งผลให้โครงสร้างทางการเงินของกิจการเปลี่ยนแปลงไป
เนื่องจากหากพิจารณาจากงบการเงินรวมของกิจการ สาหรับงวด 9 เดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2560 จะเห็นได้ว่า
กิจการมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพียง 6.13 ล้านบาท
แผนการทาให้กิจการมีคณ
ุ สมบัติตามเกณฑ์การรับหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
ภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังการทาคาเสนอซือ้ ในครัง้ นี้เสร็จสิน้ ในกรณีทผ่ี ทู้ าคาเสนอซือ้ ได้หลักทรัพย์ของ
กิจการจนมีอานาจควบคุม ผูท้ าคาเสนอซือ้ จะรีบดาเนินการซือ้ ทรัพย์สนิ ทีม่ ศี กั ยภาพเพื่อสร้างรายได้และผลกาไร เพื่อทา
ให้กจิ การมีคุณสมบัตติ ามเกณฑ์การรับหลักทรัพย์โดยเร็วทีส่ ดุ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้หลักทรัพย์ของกิจการกลับมาทา
การซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้อกี ครัง้ โดยมีตารางเวลาโดยประมาณดังนี้
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รายการ
เพิม่ ทุน และได้มาซึง่ สินทรัพย์ เพื่อให้สว่ นของผูถ้ อื
หุน้ เกินกว่า 300 ล้านบาท
รับรู้รายได้จากสินทรัพย์ใหม่ ประเภทห้องชุดพัก
อาศัย ที่ดิน เปล่ า เพื่อ พัฒ นาโครงการที่อ ยู่อ าศัย
ประเภทแนวราบ ทีจ่ ะสร้างกาไรสุทธิปีละไม่ต่ากว่า
30 ล้านบาท
ยื่นคาขอพ้นเหตุเพิกถอนหลักทรัพย์ โดยให้บริษทั
มีคุณสมบัตติ ามเกณฑ์รบั หุน้ สามัญของบริษทั เป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียน

ช่วงเวลา
ไตรมาสที่ 2-4 ปี 2561
ตัง้ แต่ไตรมาสที่ 1 ปี 2562 เป็ นต้นไป

ไตรมาสที่ 2 ปี 2563

โดยเกณฑ์คุณสมบัตทิ ส่ี าคัญของการรับหุน้ สามัญเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน มีดงั นี้
1. ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ไม่น้อยกว่า 300 ล้านบาท
ผูท้ าคาเสนอซือ้ จะดาเนินการเพิม่ ทุนให้สว่ นของผูถ้ อื หุน้ มากกว่าระดับดังกล่าว
2. ทุนชาระแล้ว ไม่น้อยกว่า 300 ล้านบาท
ปั จจุบนั อยู่ท่ี 370 ล้านบาท ถือว่าผ่านเกณฑ์
3. ผูถ้ อื หุน้ รายย่อยถือหุน้ รวมกันไม่น้อยกว่า ร้อยละ 25 ของทุนชาระแล้ว
ปั จ จุ บ ัน กิจ การมีผู้ถือ หุ้น รายย่ อ ยถือ หุ้น รวมกัน ร้อ ยละ 53.09 แต่ ภ ายหลัง จากการท าค าเสนอซื้อ
หลักทรัพย์สน้ิ สุดลง และภายหลังจากการเพิม่ ทุนเพื่อซือ้ สินทรัพย์ใหม่เข้ามา สัดส่วนการถือหุน้ ของผูถ้ อื
หุน้ รายย่อยอาจลดลงต่ ากว่าเกณฑ์ดงั กล่าว อย่างไรก็ตามผูท้ าคาเสนอซือ้ จะดาเนินการกระจายหุ้นให้
เป็ นไปตามเกณฑ์การถือหุน้ ของผูถ้ อื หุน้ รายย่อยดังกล่าว
4. กาไรสุทธิในระยะเวลา 2 หรือ 3 ปี ล่าสุดรวมกันไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท และปี ล่า สุดไม่น้อยกว่า 30
ล้านบาท และมีกาไรสุทธิในงวดสะสมก่อนยื่นคาขอ
ผูท้ าคาเสนอซือ้ จะดาเนินการซือ้ สินทรัพย์ใหม่ เพื่อให้กจิ การมีกาไรสุทธิเป็ นไปตามเกณฑ์ดงั กล่าว
คณะกรรมการของกิจการมีค วามเห็น ว่า การดาเนิ น การซื้อทรัพย์สินของผู้ทาคาเสนอซื้อ นัน้ แม้ว่ าจะเป็ น
ประโยชน์ต่อกิจการ แต่ผทู้ าคาเสนอซือ้ ก็ควรจะมีการพิจารณาและศึกษารายละเอียดของทรัพย์สนิ ทีจ่ ะได้มาโดยละเอียด
รอบคอบ และยึดถือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเดิมเป็ น สาคัญ เพื่อให้แน่ ใจว่าการเข้าทารายการดังกล่าวสามารถสร้าง
รายได้และผลกาไรให้แก่กจิ การได้จริง เพื่อทาให้กจิ การมีคุณสมบัตติ ามเกณฑ์การรับหลักทรัพย์และทาให้หลักทรัพย์ของ
กิจการสามารถกลับมาทาการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้อกี ครัง้
ทัง้ นี้ หากผูท้ าคาเสนอซือ้ เสนอให้กจิ การดาเนินการเพิม่ ทุนของกิจการเพื่อให้ได้มาซึง่ สินทรัพย์ และ/หรือเพื่อให้
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของกิจการมีมลู ค่ามากกว่ า 300.00 ล้านบาท ผูถ้ อื หุน้ เดิมของกิจการควรติดตามและศึกษารายละเอียด
การเข้า ท ารายการในประเภทดังกล่ า วอย่า งใกล้ชิด เนื่ อ งจากผู้ถือหุ้นจะได้รบั ผลกระทบโดยตรงต่ อ ส่วนแบ่งกาไร
(Earnings Dilution) และสิทธิในการออกเสียงของผูถ้ อื หุน้ เดิม (Control Dilution) ของผูถ้ อื หุน้ เดิม และหากเป็ นการได้มา
ซึง่ สินทรัพย์ของกิจการ กิจการก็มหี น้าทีต่ อ้ งดาเนินธุรกรรมให้เป็ นไปตามประกาศได้มาหรือจาหน่ายไปฯ
นอกจากนี้ หากเป็ นการออกหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของกิจการเพื่อแลกหุ้นสามัญ (Share swap) ของสินทรัพย์ท่ี
กิจการจะได้มา โดยอาจจะเป็ นหุน้ หรือทรัพย์สนิ ของผูท้ าคาเสนอซื้อรวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 หรือบริษทั ทีผ่ ทู้ าคา
เสนอซื้อรวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 เป็ นผู้มอี านาจควบคุมกิจการ กิจการก็จะมีหน้าทีด่ าเนินธุรกรรมให้เป็ นไปตาม
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ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 31
สิงหาคม พ.ศ. 2551 (รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง
การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั กิ ารของบริษทั จดทะเบียนในรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2546 (รวมทัง้ ที่มีก ารแก้ไ ขเพิ่ ม เติม ) (“ประกาศรายการที่เ กี่ย วโยงกัน ฯ”) ซึ่ง ต้ อ งขออนุ ม ัติจ ากฝ่ ายจัด การ
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของกิจการแล้วแต่กรณีต่อไป ทัง้ นี้หากต้องได้รบั อนุ มตั ิจากทีป่ ระชุม
คณะกรรมการบริษทั หรือผูถ้ อื หุน้ ของกิจการ ผูท้ าคาเสนอซือ้ จะไม่มสี ทิ ธิออกเสียงในทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั และผู้
ถือหุน้ รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ของผูท้ าคาเสนอซือ้ จะไม่มสี ทิ ธิออกเสียงในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เนื่องจากผูท้ าคาเสนอ
ซือ้ รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 เป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ว่ นได้เสียจากการเข้าทารายการดังกล่าว
แผนการบริหารจัดการ โครงการสิ ทธารมย์ พาร์คไลฟ์
ดาเนินการโครงการโดย บริษทั สิทธารมย์ ดีเวลลอปเมนท์ จากัด ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อยของกิจการ ปั จจุบนั บ้านทัง้
42 หลัง ได้ก่อสร้างเกือบเสร็จสมบูรณ์ คงเหลืองานตกแต่งภายในอีกเล็กน้อย ได้โอนกรรมสิทธิไปให้
์ ผซู้ อ้ื แล้ว 14 หลัง
ปั จจุบนั คงเหลือจานวน 28 หลัง ผู้ทาคาเสนอซื้อจะทาการตลาด และจัดรายการส่งเสริมการขาย เพื่อให้จาหน่ ายได้
ทัง้ หมดภายในปี 2561
คณะกรรมการของกิจการมีความเห็นว่า การดาเนินงานตามแผนการบริหารจัดการโครงการสิทธารมย์ พาร์ค
ไลฟ์ ของผูท้ าคาเสนอซือ้ นัน้ เป็ นแผนการบริหารจัดการทีส่ อดคล้องกับแนวคิดของคณะกรรมการของกิจการ อย่างไรก็
ตาม ผู้ท าค าเสนอซื้อ ควรพิจ ารณาเพิ่ม เติม ถึง การพัฒ นาโครงการอสัง หาริม ทรัพ ย์ใ นอนาคตโครงการต่ อ ไปของ
SITTAROM เนื่องจาก ณ ปั จจุบนั SITTAROM ไม่มโี ครงการอสังหาริมทรัพย์อ่นื นอกจากโครงการดังกล่าว ดังนัน้ หาก
SITTAROM สามารถจาหน่ ายได้ทงั ้ หมดภายในปี 2561 อาจส่งผลให้กจิ การไม่มรี ายได้ให้รบั รูใ้ นปี ต่อมา และจะทาให้งบ
การเงินของกิจการขาดทุนได้
แผนการชาระคืนเงิ นกู้
ผูท้ าคาเสนอซือ้ จะให้กจิ การชาระคืนเงินกูย้ มื ทีม่ ตี ่อ Fortune Thailand Investment Fund จานวน 172,000,000
บาท โดยวิธดี งั ต่อไปนี้ 1. กูย้ มื เงินจากสถาบันการเงิน 2. กูย้ มื เงินจากผูท้ าคาเสนอซือ้ 3. จาหน่ ายทีด่ นิ ทีม่ ไิ ด้ใช้ในการ
ดาเนินงาน 4. กระแสเงินสดของกิจการ
คณะกรรมการของกิจการมีค วามเห็น ว่า การช าระคืน เงิน กู้ยืม ที่มีต่อ Fortune Thailand Investment Fund
จานวน 172,000,000 บาท ตามแผนการชาระคืนเงินกูข้ องผูท้ าคาเสนอซือ้ นัน้ ควรพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างต้นทุน
ทางการเงินจากหนี้สนิ ทีเ่ กิดขึน้ ใหม่จากสถาบันทางการเงินหรือจากผูท้ าคาเสนอซือ้ กับต้นทุนทางการเงินจากแหล่งเดิม
ได้แก่ Fortune Thailand Investment Fund หากพิจารณาแล้วไม่คุม้ ค่า ก็ควรพิจารณาใช้กระแสเงินสดของกิจการหรือ
เงินสดทีก่ จิ การได้รบั จากการจาหน่ายทีด่ นิ ทีม่ ไิ ด้ใช้ในการดาเนินงานออกไปแทน นอกจากนี้ อาจพิจารณาถึงทางเลือกใน
การเพิม่ ทุนของกิจการเพื่อนาไปใช้ชาระคืนเงินกู้ดงั กล่าว แต่ทงั ้ นี้ การเพิม่ ทุนของกิจการควรมีการพิจารณาและศึกษา
รายละเอียดถึง ผลกระทบต่ อ ส่วนแบ่งก าไร (Earnings Dilution) และสิท ธิในการออกเสียงของผู้ถือ หุ้น เดิม (Control
Dilution) ของผูถ้ อื หุน้ เดิม โดยละเอียดรอบคอบ และยึดถือผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ เดิมเป็ นหลัก
4.3.3. รายการระหว่างกัน
ภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังการทาคาเสนอซือ้ ในครัง้ นี้เสร็จสิ้น ผูท้ าคาเสนอซือ้ คาดว่า กิจการอาจมีการทา
รายการระหว่างกันกับบริษทั ที่ผทู้ าคาเสนอซือ้ รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ของผูท้ าคาเสนอซือ้ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ ได้แก่
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บริษทั เครดิตฟองซิเอร์ แคปปิ ตอล ลิง้ ค์ จากัด และบริษทั บริหารสินทรัพย์ แคปปิ ตอล ลิง้ ค์ จากัด รวมถึงบริษทั อื่นของ
ผูท้ าคาเสนอซือ้ เนื่องจากปั จจุบนั บริษทั เครดิตฟองซิเอร์ แคปปิ ตอล ลิง้ ค์ จากัด และบริษทั บริหารสินทรัพย์ แคปปิ ตอล
ลิง้ ค์ จากัด มีอสังหาริมทรัพย์รอการขายอยู่
ทัง้ นี้ บริษทั บริหารสินทรัพย์ แคปปิ ตอล ลิง้ ค์ จากัด กับบริษทั บริหารสินทรัพย์ทจ่ี ะจัดตัง้ ขึน้ เป็ นบริษทั ย่อยของ
กิจการ มีการทาธุรกรรมทีแ่ ตกต่างกัน โดยบริษทั บริหารสินทรัพย์ แคปปิ ตอล ลิง้ ค์ จากัด จะซือ้ หนี้ทไ่ี ม่ก่อให้เกิดรายได้
ของสถาบันการเงิน (NPL) มาบริหารจัดการ ส่วนบริษทั บริหารสินทรัพย์ของกิจการ จะซือ้ สินทรัพย์ทไ่ี ม่ก่อให้เกิดรายได้
(NPA) ประเภทอสังหาริมทรัพย์ทส่ี ถาบันการเงินเป็ นเจ้าของ ซึง่ ได้รบั มาจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของลูกค้า
ดังนัน้ เนื่องจากกิจการมีฐานะเป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนัน้ หากมีการทารายการระหว่างกัน
ผูท้ าคาเสนอซือ้ จะพิจารณาดาเนินการเพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และ/หรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ,
สานักงาน ก.ล.ต., และ/หรือระเบียบของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ว่าด้วยการทารายการระหว่างกัน
อีกทัง้ กิจการอาจมีการทารายการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากผูท้ าคาเสนอซือ้ เนื่องจากกิจการมีเงินสด
คงเหลือไม่มาก ขณะที่มหี นี้สนิ การค้าทีต่ ้องชาระจานวนหนึ่ง ประกอบกับมีเงินกูย้ มื จากผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ ที่จะครบกาหนด
ชาระในปี 2561 นี้ จึงทาให้กจิ การอาจจะต้องกูย้ มื เงินจากผูท้ าคาเสนอซือ้ เท่าทีจ่ าเป็ น เพื่อชาระหนี้สนิ ดังกล่าวและใช้เป็ น
เงินทุนหมุนเวียนของกิจการรวมเป็ นวงเงินรวมไม่เกิน 200.00 ล้านบาท โดยกาหนดอัตราดอกเบี้ยไม่เกินกว่า อัตรา
ดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายใหญ่ชนั ้ ดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (Minimum Loan Rate) ของธนาคารกรุงเทพ จากัด
(มหาชน) โดยเมื่อคานวณขนาดรายการที่เกี่ยวโยงกัน ดอกเบี้ยจ่ายจะอยู่ท่ปี ี ละไม่เกิน 12.50 ล้านบาท ซึ่งต้องได้รบั
อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั
และผูท้ าคาเสนอซือ้ จะให้กจิ การเช่าสานักงานของ บริษทั แคปปิ ตอล ลิง้ ค์ เซ้าท์ สาทร จากัด ซึง่ ผูท้ าคาเสนอ
ซือ้ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ เพื่อใช้ในเป็ นทีต่ งั ้ สานักงานของกิจการและบริษทั ย่อย เพื่อลดค่าใช้จ่ายของกิจการลง โดยค่าเช่าจะ
อ้างอิงโดยราคาตลาด แต่เนื่องด้วยยังมิได้มกี ารกาหนดพืน้ ทีเ่ ช่าทีแ่ น่นอนจึงยังไม่สามารถคานวณขนาดรายการได้
นอกจากนี้ แม้ว่าบริษทั แคปปิ ตอล ลิง้ ค์ พรอพเพอร์ต้ี จากัด , บริษทั แคปปิ ตอล ลิง้ ค์ นอร์ท สาทร จากัด และ
บริษทั แคปปิ ตอล ลิง้ ค์ เซ้าท์ สาทร จากัด ซึง่ เป็ นบริษทั ที่ผทู้ าคาเสนอซือ้ รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ของผูท้ าคาเสนอ
ซือ้ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ จะมีวตั ถุประสงค์ดาเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ซง่ึ คล้ายกับวัตถุประสงค์การดาเนินธุรกิจของ
กิจการ แต่ปัจจุบนั ทัง้ 3 บริษัทข้างต้น ไม่มโี ครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ท่อี ยู่ระหว่างดาเนิ นงาน มีเพียงทรัพย์สนิ ที่
เป็ นเพีย งที่ดิน รอการพัฒ นา อย่ า งไรก็ต าม ในกรณี ท่ีบ ริษั ท ทัง้ 3 แห่ ง ข้า งต้ น เริ่ม ด าเนิ น การโครงการพัฒ นา
อสังหาริมทรัพย์ ผูท้ าคาเสนอซือ้ อาจขายหุน้ ของบริษทั ดังกล่าวหรือขายทีด่ นิ ให้กจิ การ ด้วยวิธกี ารชาระเงินสด หรือใช้วธิ ี
แลกหุน้ (Share Swap) หากการพัฒนาทีด่ นิ ดังกล่าวทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ผูท้ าคาเสนอซือ้ จะพิจารณา
ดาเนินการเพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และ/หรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ, สานักงาน ก.ล.ต., และ/หรือ
ระเบียบของหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง นอกจากนี้การกาหนดเงื่อนไขต่างๆ จะเป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้าปกติ และ/หรือ
ราคาตลาด ซึง่ สามารถอ้างอิงหรือเปรียบเทียบได้กบั ราคาทีเ่ กิดขึน้ กับบุคคลภายนอก
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ที่ดิน
ทีด่ นิ ของ บริษทั แคปปิ ตอล ลิง้ ค์ นอร์ท สาทร จากัด

ทีด่ นิ ของ บริษทั แคปปิ ตอล ลิง้ ค์ พรอพเพอร์ต้ี จากัด

ทีด่ นิ ของ บริษทั แคปปิ ตอล ลิง้ ค์ เซ้าท์ สาทร จากัด

รายละเอียด
ตัง้ อยู่บนถนนสาทรเหนือ อาจนามาสร้างเป็ นสานักงานใหญ่
ของกลุ่มบริษัทแคปปิ ตอล ลิ้งค์ ในอนาคต โดยจะไม่พฒ
ั นา
โครงการเพื่อขาย
ตัง้ อยู่บนถนนสาทรใต้ ปั จจุบนั เป็ นทีต่ งั ้ ของโรงเรียนอนุ บาล
ซึ่ง สัญ ญาเช่ า ของโรงเรีย นอนุ บ าลสิ้น สุ ด เดือ นกุ ม ภาพัน ธ์
2566 ในระหว่างนี้จึงยังมิได้พฒ
ั นาโครงการ อย่างไรก็ตาม
เมื่อ สิ้น สุ ด ระยะเวลาตามสัญ ญาเช่ า ผู้ท าค าเสนอซื้อ อาจ
พัฒนาเป็ นโรงแรม หรืออาคารเชิงพาณิชย์ เพื่อให้เช่า ผูท้ าคา
เสนอซื้อ ไม่ มีแ ผนที่จะขายหรือ พัฒ นาโครงการเพื่อ ขายใน
ทีด่ นิ แปลงดังกล่าวแต่อย่างใด
ตัง้ อยู่บนถนนสาทรใต้ตดิ กับทีด่ นิ ของบริษทั แคปปิ ตอล ลิง้ ค์
พรอพเพอร์ต้ี จากัด ปั จจุบนั ใช้เป็ นสานักงานของกลุ่มบริษัท
และทีจ่ อดรถให้เช่า ผูท้ าคาเสนอซือ้ จะดาเนินการเช่นเดียวกัน
กับทีด่ นิ ของ บริษทั แคปปิ ตอล ลิง้ ค์ พรอพเพอร์ต้ี จากัด

ผูท้ าคาเสนอซือ้ ไม่มแี ผนจะให้ 3 บริษทั ดังกล่าว ซือ้ ทีด่ นิ เพิม่ เติม หากผูท้ าคาเสนอซือ้ จะซือ้ ทีด่ นิ ใหม่จะนาเสนอ
ให้คณะกรรมการของกิจการเป็ นผูพ้ จิ ารณาซือ้ ก่อน หากไม่ประสงค์ทจ่ี ะซือ้ ผูท้ าคาเสนอซือ้ อาจจะซือ้ ทีด่ นิ ไว้เอง ในการ
พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ใด ๆ นอกเหนือจากทีก่ ล่าวมาข้างต้นผูท้ าคาเสนอซือ้ จะทาการพัฒนาโดยกิจการเท่านัน้
คณะกรรมการของกิจการมีความเห็นว่า ผูถ้ อื หุน้ ของกิจการอาจได้รบั ผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญ จากนโยบาย
การทารายการระหว่างกันในอนาคตตามทีร่ ะบุไว้ในคาเสนอซือ้ ในกรณีทก่ี จิ การมี การออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของกิจการ
เพื่อแลกหุ้นสามัญ (Share swap) ของสินทรัพย์ท่ีกจิ การจะได้มา ซึ่งผู้ทาคาเสนอซื้อควรจะมีการพิจารณาและศึกษา
รายละเอียดของหุ้นหรือทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้มา ณ ช่วงเวลานัน้ รวมถึง พิจารณาเปรียบเทียบกับผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาไร
(Earnings Dilution) และสิทธิในการออกเสียงของผูถ้ อื หุน้ เดิม (Control Dilution) ของผูถ้ อื หุน้ เดิม ว่ามีความคุม้ ค่าหรือไม่
เมื่อเทียบกับการได้หนุ้ หรือทรัพย์สนิ ดังกล่าวเข้ามาในกิจการ
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกิจการเป็ นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงทาให้กิจการมีการกาหนด
นโยบายและระเบียบปฏิบตั ิ รวมถึงขัน้ ตอนการอนุ มตั ิ รายการระหว่างกัน เพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และ/
หรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ, สานักงาน ก.ล.ต., และ/หรือระเบียบของหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง อย่างเคร่งครัด โดย
พิจารณาถึงประโยชน์ของกิจการและผูถ้ อื หุน้ ทุกรายเป็ นสาคัญ เพื่อป้ องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการ
เข้าทารายการระหว่างกันของกิจการกับบริษทั ย่อย/บริษทั ร่วม/บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง/บุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
ซึ่งหากพิจารณานโยบายและแผนการบริหารจัดการทีผ่ ู้ทาคาเสนอซื้อระบุไว้ในคาเสนอซื้อ (แบบ 247-4) ว่า
ผูท้ าคาเสนอซือ้ มีแผนจะขยายการประกอบธุรกิจเพิม่ เติมจากการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในปั จจุบนั ไปสู่การดาเนินธุรกิจ
ซือ้ อสังหาริมทรัพย์จากสถาบันการเงิน เพื่อนามาปรับปรุง พัฒนา เพื่อขายหรือให้เช่า โดยจะจัดตัง้ บริษทั บริหารสินทรัพย์
ตามพระราชกาหนดบริษทั บริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541 โดยธุรกิจดังกล่าวมีวตั ถุประสงค์การดาเนินธุรกิจเช่นเดียวกับ
บริษทั บริหารสินทรัพย์ แคปปิ ตอล ลิง้ ค์ จากัด ซึง่ เป็ นบริษทั ทีผ่ ทู้ าคาเสนอซือ้ รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ของผูท้ าคา
เสนอซื้อเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ แม้ว่าผู้ทาคาเสนอซื้อจะชีแ้ จงว่า บริษัท บริหารสินทรัพย์ แคปปิ ตอล ลิ้งค์ จากัด กับ บริษทั
บริหารสินทรัพย์ทจ่ี ะจัดตัง้ ขึน้ เป็ นบริษทั ย่อยของกิจการ มีการทาธุรกรรมทีแ่ ตกต่างกันก็ตาม โดยบริษทั บริหารสินทรัพย์
แคปปิ ตอล ลิ้งค์ จากัด จะซื้อหนี้ท่ไี ม่ก่อให้เกิดรายได้ของสถาบันการเงิน (NPL) มาบริหารจัดการ ส่วนบริษัทบริหาร
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ความเห็นของกิจการเกีย่ วกับคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 250-2)
บริษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

สินทรัพย์ของกิจการ จะซือ้ สินทรัพย์ทไ่ี ม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPA) ประเภทอสังหาริมทรัพย์ทส่ี ถาบันการเงินเป็ นเจ้ าของ
ซึง่ ได้รบั มาจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของลูกค้า
ดังนัน้ จึงอาจก่อให้เกิดขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการดาเนินธุรกิจของกิจการภายใต้การบริหารจัดการของผูท้ า
คาเสนอซื้อ ดังนัน้ ผู้ทาคาเสนอซื้อ จะต้องปฏิบตั ิตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และ/หรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ ,
สานักงาน ก.ล.ต., และ/หรือระเบียบของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง อย่างเคร่งครัด โดยพิจารณาถึงประโยชน์ของกิจการและผู้
ถือหุน้ ทุกรายเป็ นสาคัญ เพื่อป้ องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการเข้าทารายการระหว่างกันของกิจการกับ
บริษทั ย่อย/บริษทั ร่วม/บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง/บุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง ก่อนทีก่ จิ การจะขยายการประกอบธุรกิจเพิม่ เติมไปสู่
ธุรกิจซื้ออสังหาริมทรัพย์จากสถาบันการเงินเพื่อนามาปรับปรุง พัฒนา เพื่อขายหรือให้เช่า โดยจัดตัง้ บริษัทบริหาร
สินทรัพย์ ตามพระราชกาหนดบริษทั บริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541
ทัง้ นี้ เนื่องจากกิจการมีฐานะเป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนัน้ การทารายการระหว่างกัน แม้ว่า
จะเป็ นการทารายการที่เป็ นประโยชน์ต่อกิจการก็ตาม ผู้ทาคาเสนอซื้อจะต้องดาเนินการให้กจิ การปฏิบตั ิตามเงื่อนไข
ทางการค้าปกติ และ/หรือสอดคล้องกับฐานะทางการเงินของกิจการ โดยคานึงถึงความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของ
รายการเป็ นสาคัญ และกิจการมีหน้าทีด่ าเนินธุรกรรมให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551
เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทารายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2551 (รวมทัง้ ที่มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม) และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริษัท จด
ทะเบีย นในรายการที่เ กี่ย วโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวัน ที่ 19 พฤศจิก ายน พ.ศ. 2546 (รวมทัง้ ที่มีก ารแก้ไ ขเพิ่มเติม)
(“ประกาศรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันฯ”) ซึง่ ต้องขออนุ มตั จิ ากฝ่ ายจัดการ คณะกรรมการของกิจการ และ/หรือ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื
หุน้ ของกิจการแล้วแต่กรณีต่อไป ทัง้ นี้หากต้องได้รบั อนุ มตั จิ ากที่ประชุมคณะกรรมการหรือผูถ้ ือหุน้ ของกิจการ ผูท้ าคา
เสนอซือ้ จะไม่มสี ทิ ธิออกเสียงในทีป่ ระชุมคณะกรรมการและผูถ้ อื หุน้ รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ของผูท้ าคาเสนอซือ้ จะ
ไม่มสี ทิ ธิออกเสียงในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เนื่องจากผูท้ าคาเสนอซือ้ รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 เป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ว่ นได้เสีย
จากการเข้าทารายการดังกล่าว
4.4. ความเห็นเพิม่ เติมของคณะกรรมการของกิจการ (เฉพาะกรณีทค่ี าเสนอซือ้ นัน้ เป็ นคาเสนอซือ้ เพื่อเพิกถอน
หลักทรัพย์จากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์)
- ไม่มี –
เนื่องจากการทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ในครัง้ นี้ ไม่ได้เป็ นคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์เพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์จากการ
เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
5. ความเห็นของที่ ปรึกษาของผู้ถือหุ้นซึ่งเป็ นบุคคลที่ อยู่ในบัญชีรายชื่อที่ปรึกษาทางการเงิ นที่ สานักงาน
ให้ความเห็นชอบ
โปรดพิจารณารายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 “รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้
หลักทรัพย์ของบริษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)” ทีจ่ ดั ทาโดยบริษทั สีลม แอ๊ดไวเซอรี่ จากัด
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซื้อหลักทรัพย์
ของ

บริษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
ผู้ทาคาเสนอซื้อ
นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ
จัดทาโดย

บริษทั สีลม แอ๊ดไวเซอรี่ จากัด

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561
เรียน คณะกรรมการ และผูถ้ อื หุน้
บริษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
เรื่อง ความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
สืบเนื่องจาก ณ เดือนพฤศจิกายน 2560 นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ (“ผูท้ าคาเสนอซือ้ ”) ได้เข้าซือ้ หุน้ สามัญ
ของบริษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ” หรือ “ADAM” หรือ”กิจการ”) จากผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของบริษทั
ฯ จานวน 3 ราย ได้แก่ บริษัท พนาไพรด์ โฮลดิ้ง จากัด จานวน 56,396,250 หุ้น, นายนพดล คงวิวฒ
ั นากุล จานวน
13,645,500 หุน้ , และนางสาวพรรณี แสงเพิม่ จานวน 13,618,100 หุน้ จึงทาให้ผทู้ าคาเสนอซือ้ ถือหุน้ สามัญของบริษทั ฯ
เป็ นจานวน 83,659,850 หุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 22.60 ของจานวนหุน้ ทีช่ าระแล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ และกลายเป็ นผูถ้ อื
หุน้ ใหญ่อนั ดับที่ 2 ของบริษทั ฯ รองจาก Maybank Kim Eng Securities Pte Ltd. เพียงรายเดียว
ต่อมา เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 บริษัทฯ ได้รบั คาเสนอซื้อหุ้นสามัญทัง้ หมดของกิจการด้วยความสมัครใจ
(Voluntary Tender Offer) จากผู้ทาคาเสนอซื้อ บริษัทฯ จึงได้ดาเนินการแต่ งตัง้ บริษัท สีลม แอ๊ดไวเซอรี่ จากัด (“ที่
ปรึกษาฯ”) เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 ให้เป็ นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยของ
บริษทั ฯ เกีย่ วกับคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ครัง้ นี้
ในการพิจารณาเพื่อให้ค วามเห็นดังกล่า ว ที่ป รึก ษาฯ ได้ศึก ษาข้อมูล ในคาเสนอซื้อหลัก ทรัพย์ของกิจการ
(แบบ 247-4) รวมถึงฉบับแก้ไขและเพิม่ เติม ข้อมูลและเอกสารทีไ่ ด้รบั จากบริษทั ฯ ผูจ้ ดั เตรียมคาเสนอซือ้ และ/หรือข้อมูล
ทีเ่ ผยแพร่ต่อสาธารณะทัวไป
่ ได้แก่ แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) รายงานของผูส้ อบบัญชี งบการเงิน
สมมติฐ านในการจัด ท าประมาณการงบการเงิน สัญ ญาซื้อ ขายหุ้น ข้อ มู ล สถิติ จ ากตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ และภาวะ
อุตสาหกรรม และเอกสารอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ จากการสัมภาษณ์ผบู้ ริหารของบริษทั ฯ เพื่อเป็ นข้อมูลในการวิเคราะห์
และให้ความเห็น ซึง่ ความเห็นของทีป่ รึกษาฯ ตัง้ อยู่บนสมมติฐานว่า ข้อมูลในคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ ข้อมูลและเอกสาร
ทัง้ หมดทีไ่ ด้รบั จากบริษทั ฯ รวมทัง้ จากการสัมภาษณ์ผบู้ ริหารของบริษทั ฯ เป็ นข้อมูลทีค่ รบถ้วน ถูกต้องตามความเป็ น
จริง และเป็ นการพิจารณาจากสภาวะทางเศรษฐกิจและข้อมูลทีส่ ามารถรับรูไ้ ด้ในปั จจุบนั ในขณะทีท่ าการศึกษาเท่านัน้ ซึง่
หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ หรือเกิดเหตุการณ์ใดที่ส่งผลให้ปัจจัยดัง กล่าวข้างต้นเปลี่ยนแปลงไปจากปั จจุบนั อย่า งมี
นัย สาคัญ อาจส่ง ผลกระทบอย่ า งมีนัย สาคัญ ต่ อ การดาเนิ น ธุ ร กิจ ประมาณการทางการเงิน รวมถึง ความเห็น ของ
ที่ปรึกษาฯ และการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นต่ อคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ดงั กล่าวได้ ซึ่งการให้ความเห็นของที่ปรึกษาฯ ไม่
ผูกพันถึงการปรับปรุง ทบทวน หรือการยืนยันถึงผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ ในอนาคตได้
ทัง้ นี้ การคานวณตัวเลขต่างๆ ในรายงานฉบับนี้ ตัวเลขทศนิยมที่แสดงนัน้ อาจเกิดจากการปั ดเศษทศนิยม
ตาแหน่ งที่ 2 หรือตาแหน่ งที่ 3 (แล้วแต่กรณี) ทาให้ผลลัพธ์ทค่ี านวณได้จริงนัน้ อาจไม่ตรงกับตัวเลขที่ แสดงในรายงาน
ฉบับนี้

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
แนวทางการปฏิ บตั ิ งานและข้อมูลที่ใช้ในการจัดทารายงาน
ที่ปรึกษาฯ ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่ได้รบั การแต่งตัง้ จากบริษัท อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด
(มหาชน) (“ADAM”) ให้เป็ นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของผู้ถือหุ้น สาหรับ การให้ความเห็น ต่ อผู้ถือหุ้นรายย่ อย ได้
พิจารณาและศึกษาข้อมูล คาเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ของ ADAM โดยนายเกรียงไกร ศิระวณิชการ (“ผู้ทาคา
เสนอซือ้ ”) และเอกสารอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง การสัมภาษณ์ฝ่ายบริหาร และข้อมูลทีเ่ ผยแพร่ต่อสาธารณชนทัวไป
่ รวมถึงข้อมูล
อื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ รวมถึง แต่ไม่จากัดเพียง
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

คาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 247-4) จากผูท้ าคาเสนอซือ้ ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2561 และ
ฉบับแก้ไขและเพิม่ เติม ฉบับลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 และ 12 กุมภาพันธ์ 2561
งบการเงินของบริษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) ทีผ่ ่านการตรวจสอบ หรือสอบทานจาก
ผู้ส อบบัญ ชีส าหรับ ปี ส้ิน สุ ด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2557 - 2559 และส าหรับ งวด 9 เดือ นสิ้น สุ ด วัน ที่ 30
กันยายน 2560
การสัมภาษณ์ผบู้ ริหารของบริษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) รวมถึงบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง
รายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ
เอกสารข้อมูล และสัญญาอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการทารายการ
ข้อมูลและเอกสารอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
ข้อมูลสถิตจิ ากตลาดหลักทรัพย์ฯ และภาวะอุตสาหกรรม

ทัง้ นี้ การพิจารณาเพื่อให้ความเห็นดัง กล่าว ที่ปรึกษาฯ ได้ศกึ ษาข้อมูลในคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ
(แบบ 247-4) รวมถึงฉบับแก้ไขและเพิม่ เติม ข้อมูลและเอกสารทีไ่ ด้รบั จากบริษทั ฯ ผูจ้ ดั เตรียมคาเสนอซือ้ และ/หรือข้อมูล
ทีเ่ ผยแพร่ต่อสาธารณะทัวไป
่ ได้แก่ แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) รายงานของผูส้ อบบัญชี งบการเงิน
สมมติฐ านในการจัด ท าประมาณการงบการเงิน สัญ ญาซื้อ ขายหุ้น ข้อ มู ล สถิติ จ ากตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ และภาวะ
อุตสาหกรรม และเอกสารอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ จากการสัมภาษณ์ผบู้ ริหารของบริษทั ฯ เพื่อเป็ นข้อมูลในการวิเคราะห์
และให้ความเห็น ซึง่ ความเห็นของที่ปรึกษาฯ ตัง้ อยู่บนสมมติฐานว่า ข้อมูลในคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ ข้อมูลและเอกสาร
ทัง้ หมดทีไ่ ด้รบั จากบริษทั ฯ รวมทัง้ จากการสัมภาษณ์ผบู้ ริหารของบริษทั ฯ เป็ นข้อมูลทีค่ รบถ้วน ถูกต้องตามความเป็ น
จริง และเป็ นการพิจารณาจากสภาวะทางเศรษฐกิจและข้อมูลทีส่ ามารถรับรูไ้ ด้ในปั จจุบนั ในขณะทีท่ าการศึกษาเท่านัน้ ซึง่
หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ หรือเกิดเหตุการณ์ใดที่ส่งผลให้ปัจจัยดังกล่าวข้างต้นเปลี่ยนแปลงไปจากปั จจุบนั อย่า งมี
นัย สาคัญ อาจส่ง ผลกระทบอย่ า งมีนัย สาคัญ ต่ อ การดาเนิ น ธุ ร กิจ ประมาณการทางการเงิน รวมถึง ความเห็น ของ
ที่ปรึกษาฯ และการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นต่ อคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ดงั กล่าวได้ ซึ่งการให้ความเห็นของที่ปรึกษาฯ ไม่
ผูกพันถึงการปรับปรุง ทบทวน หรือการยืนยันถึงผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ ในอนาคตได้

แนวทางการปฏิบตั งิ านและข้อมูลทีใ่ ช้ในการจัดทารายงาน

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
สารบัญ

ส่วนที่ 1

บทสรุปของผูบ้ ริหาร

หน้ า
ส่วนที่ 1 หน้ า 1

ส่วนที่ 2

รายละเอียดของคาเสนอซื้อหลักทรัพย์
2.1 ข้อมูลทัวไปเกี
่
ย่ วกับผูท้ าคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
2.2 รายละเอียดการทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
2.3 แหล่งทีม่ าของเงินทุนของผูท้ าคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์

ส่วนที่ 2 หน้ า 1
ส่วนที่ 2 หน้า 1
ส่วนที่ 2 หน้า 7
ส่วนที่ 2 หน้า 9

ส่วนที่ 3

ความเหมาะสมต่อราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์
3.1 วิธมี ลู ค่าทางบัญชี
3.2 วิธปี รับปรุงมูลค่าทางบัญชี
3.3 วิธเี ปรียบเทียบราคาตลาดของหุน้ สามัญ
3.4 วิธเี ปรียบเทียบอัตราส่วนตลาด
3.5 วิธมี ลู ค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสด
3.6 การวิเคราะห์ความไว
3.7 สรุ ป ผลการประเมิ น มู ล ค่ า และความเหมาะสมต่ อ ราคาเสนอซื้ อ
หลักทรัพย์

ส่วนที่ 3 หน้ า 1
ส่วนที่ 3 หน้า 1
ส่วนที่ 3 หน้า 2
ส่วนที่ 3 หน้า 3
ส่วนที่ 3 หน้า 3
ส่วนที่ 3 หน้า 6
ส่วนที่ 3 หน้า 10
ส่วนที่ 3 หน้า 11

ส่วนที่ 4

ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงิ นอิ สระเกี่ยวกับคาเสนอซื้อหลักทรัพย์
4.1 เหตุผลทีค่ วรตอบรับ และ/หรือ เหตุผลทีค่ วรปฏิเสธคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
4.2 ประโยชน์หรือผลกระทบจากแผนงานและนโยบายตามทีผ่ ทู้ าคาเสนอซือ้
ระบุไว้ในคาเสนอซื้อ รวมทัง้ ความเป็ นไปได้ของแผนงานและนโยบาย
ดังกล่าว
4.3 ประโยชน์ทผ่ี ถู้ อื หุน้ จะได้รบั และผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึน้ ต่อผูถ้ อื หุน้ ในกรณี
ทีผ่ ถู้ อื หุน้ ปฏิเสธคาเสนอซือ้ (เฉพาะกรณีทค่ี าเสนอซือ้ นัน้ เป็ นคาเสนอซือ้
หลักทรัพย์เพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนตาม
ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

ส่วนที่ 4 หน้ า 1
ส่วนที่ 4 หน้า 1
ส่วนที่ 4 หน้า 2

ส่วนที่ 5

สรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงิ นอิ สระ

เอกสารแนบ
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2

สรุปรายละเอียดสัญญาและเอกสารทีส่ าคัญ
สรุปรายงานประเมินมูลค่าสินทรัพย์

สารบัญ

ส่วนที่ 4 หน้า 13

ส่วนที่ 5 หน้ า 1

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
คานิ ยาม
คาย่อ
ADAM หรือ บริษทั ฯ
นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ
IFA หรือ ทีป่ รึกษาฯ
สานักงาน ก.ล.ต.
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาฯ
พ.ร.บ. บริษทั มหาชนจากัดฯ
พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ

:
:
:
:
:
:
:

ประกาศครอบงากิจการฯ

:

P/E
P/BV

:
:

หมายถึง
บริษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ หรือ ผูท้ าคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
บริษทั สีลม แอ๊ดไวเซอรี่ จากัด หรือ ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
พระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม)
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้ไข
เพิม่ เติม)
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธกี ารในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อ ครอบงากิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม
2554 (รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม)
อัตราส่วนราคาต่อกาไร
อัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชี

คานิยาม

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
ส่วนที่ 1 : บทสรุปของผูบ้ ริหาร
สืบเนื่องจาก ณ เดือนพฤศจิกายน 2560 นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ (“ผูท้ าคาเสนอซือ้ ”) ได้เข้าซือ้ หุน้ สามัญ
ของบริษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ” หรือ “ADAM”) จากผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของบริษทั ฯ จานวน 3
ราย ได้แก่ บริษทั พนาไพรด์ โฮลดิง้ จากัด จานวน 56,396,250 หุน้ , นายนพดล คงวิวฒ
ั นากุล จานวน 13,645,500 หุน้ ,
และนางสาวพรรณี แสงเพิ่ม จานวน 13,618,100 หุ้น จึงทาให้ผู้ทาคาเสนอซื้อถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ เป็ นจานวน
83,659,850 หุ้น หรือคิดเป็ นร้อยละ 22.60 ของจานวนหุ้นที่ชาระแล้วทัง้ หมดของบริษัทฯ และกลายเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่
อันดับที่ 2 ของบริษทั ฯ รองจาก Maybank Kim Eng Securities Pte Ltd. เพียงรายเดียว
ต่อมา เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 บริษัทฯ ได้รบั คาเสนอซื้อหุ้นสามัญทัง้ หมดของกิจการด้วยความสมัครใจ
(Voluntary Tender Offer) จากผู้ทาคาเสนอซื้อ และบริษัทฯ ได้รบั คาเสนอซื้อหุน้ สามัญทัง้ หมดของกิจการ ฉบับแก้ไข
และเพิม่ เติม เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 และ 12 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีสาระสาคัญโดยสรุปดังนี้
ผูท้ าคาเสนอซื้อ
ผูจ้ ดั เตรียมคาเสนอซื้อ

ชื่อตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์
วันที่ยื่นคาเสนอซื้อ
วัตถุประสงค์ในการทาคาเสนอซื้อ

จานวนหลักทรัพย์ที่เสนอซื้อ

ราคาที่เสนอซื้อ

นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ
บริษทั แคปปิ ตอล ลิง้ ค์ แอ๊ดไวเซอรี่ จากัด ทัง้ นี้ผจู้ ดั เตรียมคาเสนอซือ้ เป็ น
บริษทั ย่อยของบริษทั แคปปิ ตอล ลิง้ ค์ โฮลดิ้ง จากัด ซึง่ ถือหุน้ โดยผูท้ าคา
เสนอซื้อ และบุ ค คลตามมาตรา 258 จ านวนร้อ ยละ 59.52 ของทุ น จด
ทะเบียนชาระแล้ว นางร่มฤดี ศิระวณิชการ (ภรรยา) ร้อยละ 0.88 ของทุน
จดทะเบียนชาระแล้ว ซึง่ เป็ น บุคคลตามมาตรา 258 รวมเป็ นร้อยละ 60.40
ของทุนจดทะเบียนชาระแล้วและผูท้ าคาเสนอซือ้ และภรรยาเป็ นกรรมการผู้
มีอานาจลงนามของผูจ้ ดั เตรียมคาเสนอซือ้
บริษทั หลักทรัพย์ ไอร่า จากัด (มหาชน)
24 มกราคม 2561
1. ผูท้ าคาเสนอซือ้ มีความประสงค์จะเพิม่ สัดส่วนการลงทุนในบริษทั ฯ เพื่อ
ครอบงากิจการ
2. ผูท้ าคาเสนอซือ้ ไม่มวี ตั ถุประสงค์ในการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ
จากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(“ตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ ”) รวมทัง้ ไม่มีค วามประสงค์ท่จี ะเปลี่ยนแปลงการ
ดาเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของบริษทั ฯ
หุ้น สามัญ โดยบริษัทฯ มีหุ้น สามัญ ที่อ อกและเรีย กชาระเต็มมูล ค่าแล้ว
จานวน 370,163,587 หุน้ ผูท้ าคาเสนอซือ้ จะทาคาเสนอซือ้ หุน้ สามัญของ
บริ ษั ท ฯ ที่ ผู้ ท าค าเสนอซื้ อ ไม่ ไ ด้ เ ป็ นเจ้ า ของกรรมสิ ท ธิ จ านวน
286,503,737 หุ้น คิดเป็ นร้อยละ 77.40 ของหุ้นสามัญที่จาหน่ ายได้แล้ว
ทัง้ หมดของบริษทั ฯ คิดเป็ นจานวนสิทธิออกเสียง 286,503,737 เสียง และ
คิดเป็ นร้อยละ 77.40 ของสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั ฯ
ราคาเสนอซือ้ หุน้ สามัญหุน้ ละ 0.07 บาท (เจ็ดสตางค์) (“ราคาเสนอซือ้ หุน้
สามัญ”) โดยผู้ทาคาเสนอซื้อ จะชาระค่าธรรมเนียมการเสนอขายหุ้นทัง้
หมดแทนผู้ถือหุ้นที่ตอบรับคาเสนอซื้อ (“ผู้แสดงเจตนาขายหุ้นสามัญ ”)
ดังนัน้ ราคาทีผ่ แู้ สดงเจตนาขายหุน้ สามัญจะได้รบั จะเท่ากับราคาเสนอซือ้
หุน้ สามัญหุน้ ละ 0.07 บาท (เจ็ดสตางค์) ซึง่ เป็ นราคาเสนอซือ้ สุดท้ายทีจ่ ะ
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์

ระยะเวลารับซื้อ

เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงคาเสนอซื้อ

เงื่อนไขในการยกเลิ กคาเสนอซื้อ

ระยะเวลารับซื้อที่ผถู้ ือหลักทรัพย์
สามารถยกเลิ กการแสดงเจตนาขาย

ไม่ เ ปลี่ย นแปลงอีก (Final Offer) เว้น แต่ มีเ หตุ ก ารณ์ ต ามเงื่อ นไขการ
เปลีย่ นแปลงคาเสนอซือ้
ระยะเวลารับซื้อรวมทัง้ สิ้น 25 วันทาการ หรือตัง้ แต่ วนั ที่ 25 มกราคม
2561 ถึ ง วัน ที่ 28 กุ ม ภาพัน ธ์ 2561 ทุ ก วัน ท าการของตัว แทนรั บ ซื้ อ
หลักทรัพย์ ตัง้ แต่เวลา 9:00 น. ถึง 16:00 น. เป็ นราคาเสนอซือ้ สุดท้ายที่
จะไม่เปลี่ยนแปลงอีก (Final Offer) เว้นแต่ มีเหตุการณ์ ตามเงื่อนไขการ
เปลีย่ นแปลงคาเสนอซือ้
1. ผู้ทาคาเสนอซื้ออาจลดราคาเสนอซือ้ หรือขยายระยะเวลาในการรับซือ้
หากมีเหตุ การณ์ ร้ายแรงต่ อฐานะหรือทรัพย์สนิ ของบริษัทฯ ในระหว่าง
ระยะเวลารับซือ้
2. ผู้ทาคาเสนอซือ้ อาจแก้ไขข้อเสนอหรือขยายระยะเวลาในการเสนอซือ้
เพื่อแข่งขันกับบุคคลอื่น หากมีบุคคลอื่นยื่นคาเสนอซื้อหลักทรัพ ย์ข อง
บริษทั ฯ ในระหว่างระยะเวลารับซือ้
1. มีเหตุการณ์หรือการกระทาใด ๆ เกิดขึน้ ภายหลังจากยื่นคาเสนอซือ้ ต่อ
สานักงาน ก.ล.ต. และยังไม่พน้ ระยะเวลารับซื้อ อันเป็ นเหตุหรืออาจเป็ น
เหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อฐานะหรือทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ
โดยเหตุการณ์หรือการกระทาดังกล่าวมิได้เกิดจากการกระทาของผูท้ าคา
เสนอซือ้ หรือการกระทาทีผ่ ทู้ าคาเสนอซือ้ ต้องรับผิดชอบ หรือ
2. บริษัทฯ กระทาการใด ๆ ภายหลังจากยื่นคาเสนอซื้อ ต่ อสานักงาน
ก.ล.ต. และยังไม่พน้ ระยะเวลารับซือ้ อันเป็ นเหตุหรืออาจเป็ นเหตุให้มลู ค่า
ของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ลดลงอย่างมีนยั สาคัญ หรือ
3. บริษทั ฯ กระทาการใด ๆ ทีน่ ่าจะมีผลต่อการทาคาเสนอซือ้ ตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 14/2554 ว่าด้วยการกระทาหรืองด
เว้นกระทาการในประการทีน่ ่ าจะมีผลต่อการทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของ
บริษทั ฯ
ผูแ้ สดงเจตนาขายสามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายหุน้ ของบริษทั ฯ ได้ท่ี
สานักงานของตัวแทนรับซื้อหลักทรัพย์ตงั ้ แต่วนั ที่ 25 มกราคม 2561 ถึง
วัน ที่ 21 กุ ม ภาพัน ธ์ 2561 ทุ ก วัน ท าการของตัว แทนรับ ซื้อ หลัก ทรัพ ย์
ตัง้ แต่ เ วลา 9:00 น. ถึง 16:00 น. รวม 20 วัน ท าการ โดยปฏิบ ัติต าม
ขัน้ ตอนการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ตามเอกสารแนบ 4 ใน
แบบ247-4

ทัง้ นี้ ทีป่ รึกษาฯ ได้พจิ ารณาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ (แบบ 247-4) รวมถึงฉบับแก้ไขและเพิม่ เติม ราคาเสนอซือ้
หลักทรัพย์ และข้อมูลประกอบอื่นๆ ของบริษัทฯ ในการให้ความเห็น ต่ อผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัทฯ ในครัง้ นี้ โดย
พิจารณาถึงความเหมาะสมของราคา รวมถึงเหตุผลสนับสนุ นทีท่ าให้ผถู้ อื หุน้ รายย่อยสมควรตอบรับ และ/หรือปฏิเสธคา
เสนอซือ้ โดยสามารถสรุปได้ดงั นี้
ทีป่ รึกษาฯ มีความเห็นว่า ผูถ้ ือหุ้นควรพิ จารณาปฏิ เสธคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครังนี
้ ้ โดยมีเหตุผลดังนี้
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
1. ราคาเสนอซือ้ ไม่เหมาะสม
ทีป่ รึกษาฯ ได้ทาการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 โดยวิธตี ่างๆ
5 วิธี ได้แก่ 1) วิธีมูลค่าทางบัญชี 2) วิธีปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี 3) วิธีเปรียบเทียบราคาตลาดของหุ้นสามัญ 4) วิธี
เปรียบเทียบอัตราส่วนตลาด และ 5) วิธมี ูลค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสด โดยมีรายละเอียดตามตารางสรุปมูลค่า
ยุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ดังนี้
วิ ธีการประเมิ น
วิธมี ลู ค่าทางบัญชี
วิธปี รับปรุงมูลค่าทางบัญชี
วิธเี ปรียบเทียบราคาตลาดของหุน้ สามัญ
วิธเี ปรียบเทียบอัตราส่วนตลาด
- อัตราส่วนราคาต่อกาไร
- อัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชี
วิธมี ลู ค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสด

มูลค่ายุติธรรมของบริษทั ฯ
ล้านบาท
บาทต่อหุ้น
128.93
0.35
128.91
0.35
N/A
N/A
N/A
123.77 - 145.72
58.41 – 63.63

N/A
0.33 - 0.39
0.16 - 0.17

จากตารางสรุปข้างต้น ทีป่ รึกษาฯ มีความเห็นว่า ในการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ควรใช้
วิธมี ูลค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสด เนื่องจากจะแสดงมูลค่ายุตธิ รรมโดยคานึงถึงผลการดาเนินงานและการเติบโตใน
อนาคต ซึง่ สอดคล้องกับแผนการดาเนินงานของบริษทั ฯ มีความประสงค์จะดาเนินการบริหารโครงการบ้านจัดสรรด้วย
ตนเอง ดังนัน้ ที่ปรึกษาฯ จึงเห็นว่ามูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 อยู่ระหว่าง
58.41 ล้านบาท และ 63.63 ล้านบาท หรือคิดเป็ นมูลค่าต่อหุน้ ระหว่าง 0.16 บาทต่อหุน้ และ 0.17 บาทต่อหุน้ โดยมีราคา
กรณีฐานอยู่ท่ี 61.00 ล้านบาท หรือคิดเป็ นมูลค่าต่อหุน้ เท่ากับ 0.16 บาทต่อหุน้
ดังนัน้ เมื่อเปรียบเทียบราคาเสนอซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั ฯ ที่ 0.07 บาทต่อหุน้ กับมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญ
ของบริษัทฯ ที่ 0.16 บาทต่อหุ้น จะเห็นได้ว่าราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ต่ ากว่ามูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ
ดังนัน้ ราคาเสนอซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั ฯ ที่ 0.07 บาทต่อหุน้ เป็ นราคาที่ไม่เหมาะสม
2. โอกาสในการขายหุน้ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในราคาทีส่ งู กว่าราคาตามคาเสนอซือ้
ที่ ป รึ ก ษาฯ มี ค วามเห็ น ว่ า หากในอนาคตหุ้ น สามั ญ ของ บริ ษั ท ฯ สามารถกลั บ มาซื้ อ -ขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้อกี ครัง้ ตามนโยบายและแผนการบริหารกิจการของผูท้ าคาเสนอซือ้ มีโอกาสทีร่ าคาซือ้ -ขายในช่วง
เวลาดังกล่าวจะสูงกว่าราคาเสนอซือ้ หุน้ สามัญตามทีร่ ะบุในคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 247-4) ในครัง้ นี้ โดย
อ้างอิงจากมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ทีท่ ป่ี รึกษาฯ ประเมินได้ แต่อย่างไรก็ตาม ผูถ้ อื หุน้ อาจมีความเสีย่ งที่
หุน้ สามัญของกิจการจะไม่สามารถกลับมาซือ้ -ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้อกี ครัง้ ซึง่ จะทาให้ผถู้ อื หุน้ อาจมีความเสีย่ งที่
อาจจะไม่สามารถขายหุน้ ได้ในจานวน ราคา ในระยะเวลาทีต่ อ้ งการได้ เนื่องจากปั จจุบนั ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ประกาศให้
บริษัทฯ เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนเนื่องจากบริษัทฯ อยู่ในช่วงทีต่ ้องแก้ไขฐานะทางการเงินและการดาเนินงานระยะที่ 2
(NC ระยะที่ 2) เนื่องจากบริษทั ฯ มีส่วนของผูถ้ อื หุน้ น้อยกว่าศูนย์ และบริษทั ฯ เข้าข่ายเป็ นบริษทั ทีม่ สี นิ ทรัพย์ทงั ้ หมด
หรือเกือบทัง้ หมดในรูปเงินสด (Cash Company) ซึง่ ยังไม่สามารถดาเนินการให้มธี ุรกิจทีม่ คี ุณสมบัตทิ จ่ี ะจดทะเบียนกับ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ รวมถึงบริษทั ฯ ยังไม่ได้ดาเนินการให้เป็ นไปตามข้อกาหนดว่าด้วยรายการได้มาซึง่ สินทรัพย์และ
รายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน กรณีการเข้าซือ้ หุน้ ของบริษทั กีธา พร๊อพเพอร์ตส้ี ์ จากัด (“KITHA”)
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ปรับปรุงข้อกาหนดเกีย่ วกับการดาเนินการกับบริษทั จดทะเบียนทีม่ สี นิ ทรัพย์ทงั ้ หมด
หรือเกือบทัง้ หมดในรูปของเงินสดหรือหลักทรัพย์ระยะสัน้ (Cash Company) โดยมีผลบังคับใช้ตงั ้ แต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์
2561 จึงประกาศเพิม่ เหตุเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ กรณีบริษัทฯ เป็ น Cash Company เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์
2561 โดยมีการกาหนดระยะเวลาดาเนินการเป็ น 2 ช่วง คือ 1) ช่วงดาเนินการให้เหตุเพิกถอนหมดไป มีระยะเวลา 1 ปี
(ครบกาหนดวันที่ 31 มกราคม 2562) และ 2) ช่วงดาเนินการให้มคี ุณสมบัตเิ พื่อกลับมาซือ้ ขาย มีระยะเวลา 1 ปี
ทัง้ นี้ บริษัทฯ สามารถยื่นคาขอขยายระยะเวลาสาหรับช่วงดาเนินการให้มคี ุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขายได้ 1
ครัง้ เป็ นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี หากบริษทั ฯ ไม่สามารถดาเนินการให้เหตุแห่งการเพิกถอนหมดไปหรือมีคุณสมบัติเพื่อ
กลับมาซือ้ ขายได้ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด ตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจพิจารณาสังเพิ
่ กถอนหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ
อย่างไรก็ตาม การตอบรับคาเสนอซือ้ อาจเป็ นทางเลือกให้กบั ผูถ้ อื หุน้ รายย่อยในการลดความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้
ภายหลังสิ้นสุดการทาคาเสนอซื้อ เช่น ความเสี่ยงในการรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อการตรวจสอบและการถ่ วงดุลการ
บริหารงาน ในกรณีทผ่ี ทู้ าคาเสนอซือ้ สามารถถือหุน้ ของบริษทั ฯ ได้มากกว่ากึง่ หนึ่งหรือมากกว่า 3 ใน 4 ของหุน้ ทีอ่ อก
และชาระแล้วของบริษัทฯ รวมถึงความเสีย่ งในการดารงสถานะบริษทั จดทะเบียนจากการมีสดั ส่วนผูถ้ อื หุน้ รายย่อยไม่
ครบถ้วนตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสภาพคล่องในการซื้อขายหุน้ ของบริษทั ฯ เนื่องจากปั จจุบนั หุน้ สามัญ
ของบริษทั ฯ ถูกพักการซือ้ ขายจากการทีบ่ ริษทั ฯ เข้าข่ายเป็ นบริษทั จดทะเบียนทีเ่ ข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน
ทัง้ นี้ ผูถ้ อื หุน้ ควรศึกษาข้อมูลในคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ (แบบ 247-4) รวมถึงฉบับแก้ไขและเพิม่ เติม ความเห็น
ของบริษัทฯ เกี่ยวกับคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 250-2) และความเห็นของที่ปรึกษาฯ ของผู้ถือหุ้นฉบับนี้ รวมทัง้
เอกสารแนบต่ างๆ เพื่อใช้เป็ นข้อมูลประกอบการพิจารณาเพื่อตัดสินใจตอบรับหรือปฏิเสธคาเสนอซื้อในครัง้ นี้อย่าง
เหมาะสม ซึง่ การพิจารณาตอบรับหรือปฏิเสธคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของผูท้ าคาเสนอซือ้ ในครัง้ นี้ ขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจและ
การตัดสินใจของผูถ้ อื หุน้ แต่ละรายเป็ นสาคัญ
โดยรายละเอียดประกอบความเห็นของทีป่ รึกษาฯ มีดงั ต่อไปนี้
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
ส่วนที่ 2 : รายละเอียดของคาเสนอซื้อหลักทรัพย์
2.1

ข้อมูลทัวไปเกี
่
่ยวกับผูท้ าคาเสนอซื้อหลักทรัพย์
2.1.1

นายเกรียงไกร ศิ ระวณิ ชการ (“ผูท้ าคาเสนอซื้อ”)

ข้อมูลทัวไป
่
ชื่อ-นามสกุล
ทีอ่ ยู่
หมายเลขโทรศัพท์
อายุ
อาชีพ
วุฒกิ ารศึกษา
ประวัตกิ ารทางาน
ช่วงเวลาที่ดารงตาแหน่ ง
ธันวาคม 2552 – เมษายน
2559
พฤษภาคม 2556 – สิงหาคม
2556

มิถุนายน 2555 – ตุลาคม
2556
ตุลาคม 2555 – ปั จจุบนั
มิถุนายน 2557 – ปั จจุบนั
ตุลาคม 2557 – กรกฎาคม
2559
ตุลาคม 2557 – ปั จจุบนั
ธันวาคม 2557 – ปั จจุบนั
เมษายน 2559 – ปั จจุบนั
มีนาคม 2559 – ปั จจุบนั
สิงหาคม 2559 – ปั จจุบนั
กุมภาพันธ์ 2561 – ปั จจุบนั

:
:
:
:
:
:

นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ
88/256 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
0-2678-0666
36 ปี
ธุรกิจส่วนตัว
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตาแหน่ ง
กรรมการผูจ้ ดั การ

บริษทั
บริษทั แคปปิ ตอล ลิง้ ค์ แอ๊ดไวเซอรี่ จากัด

เลขานุการคณะกรรมการบริษทั
เลขานุการบริษทั และ
เลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
ผูจ้ ดั การใหญ่

บริษทั หลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จากัด (มหาชน)

กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
กรรมการบริษทั

บริษทั แคปปิ ตอล ลิง้ ค์ โฮลดิง้ จากัด
บริษทั เครดิตฟองซิเอร์ แคปปิ ตอล ลิง้ ค์ จากัด
บริษทั แคปปิ ตอล ลิง้ ค์ พรอพเพอร์ตจ้ี ากัด

กรรมการบริษทั
กรรมการบริษทั
กรรมการบริษทั
กรรมการบริษทั
กรรมการบริษทั

บริษทั แคปปิ ตอล ลิง้ ค์ นอร์ท สาทร จากัด
บริษทั บริหารสินทรัพย์ แคปปิ ตอล ลิง้ ค์ จากัด
บริษทั แคปปิ ตอล ลิง้ ค์ แอ๊ดไวเซอรี่ จากัด
บริษทั แคปปิ ตอล ลิง้ ค์ เซ้าท์ สาทร จากัด
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน แคปปิ ตอล
ลิง้ ค์ จากัด
บริษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

ประธานกรรมการบริษทั

ประวัตกิ ารกระทาความผิดทางอาญา
- ไม่มี -
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บริษทั แคปปิ ตอล ลิง้ ค์ ลีสซิง่ จากัด (มหาชน)

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
ข้อพิพาททางกฎหมายทีย่ งั ไม่สน้ิ สุด
- ไม่มี –
2.1.2
ใหญ่

บริษทั ที่ผทู้ าคาเสนอซื้อและบุคคลตามมาตรา 258 เป็ นกรรมการบริษทั และ/หรือ ผูถ้ ือหุ้น

(1) บริษทั แคปปิ ตอล ลิง้ ค์ พรอพเพอร์ตจ้ี ากัด (“CLP”)
วันทีจ่ ดทะเบียน
: 24 ตุลาคม 2557
ประวัตคิ วามเป็ นมา
: บริษัทจัดตัง้ ขึน้ เพื่อวัตถุประสงค์รบั โอนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จาก บริษัท
แคปปิ ตอล ลิง้ ค์ โฮลดิง้ จากัด ทีจ่ ะปรับเปลีย่ นไปลงทุนในธุรกิจทางการเงิน
เพียงอย่างเดียว โดยบริษัทได้รบั โอนเงินลงทุนใน บริษทั ดิ เอสเตท ดีเวลล
อปเมนท์ จากัด ร้อยละ 51 ซึง่ ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภท
อาคารชุดพักอาศัย 1 โครงการ ชื่อ ไลบราลี่ เฮ้าซ์ (Library Houze) ปั จจุบนั
จาหน่ายห้องชุดได้ทงั ้ หมดแล้ว ภายหลังจากทีบ่ ริษทั ได้รบั เงินส่วนแบ่งกาไร
จึงได้ขายเงินลงทุนทัง้ หมด ให้แก่ผถู้ อื หุน้ รายหนึ่งไป
ทีอ่ ยู่
: 88/256 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร
ทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ว
: 200,000,000 บาท
ลักษณะการประกอบธุรกิจบริษทั
: พัฒ นาอสัง หาริม ทรัพ ย์ แ ละลงทุ น ในบริษั ท อื่น ที่ป ระกอบธุ ร กิจ พัฒ นา
อสังหาริมทรัพย์ และให้บริษทั ย่อยกูย้ มื เงิน
การประกอบธุรกิจ ณ ปั จจุบนั
: บริษทั ได้เข้าทาสัญญาวางมัดจาซือ้ ทีด่ นิ บนถนนสาทรใต้ 1 แปลง ปั จจุบนั ยัง
ไม่ถงึ กาหนดการโอนกรรมสิทธิ ์ โดยกาหนดการโอนกรรมสิทธิในวั
์ นที่ 27
ธันวาคม 2561และยังไม่มโี ครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์บนทีด่ นิ ดังกล่าว
รายชื่อผูถ้ อื หุน้
:
1 นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ
54.00%
2 นายสมพงษ์ ชลคดีดารงกุล
10.00%
3 นายวัทธิกร วิทยอานวยคุณ
8.00%
4 นางสาวอัจจิมา วิทยอานวยคุณ
7.00%
5 นายพงษ์พฒ
ั น์ ชลคดีดารงกุล
3.34%
6 นางสาวขนิษฐา ชลคดีดารงกุล
3.33%
7 นางสาวนัทยา ชลคดีดารงกุล
3.33%
8 นางอรสา แก้วประพาฬ
3.00%
9 นายพศิน จารุทรรศนกุล
1.83%
10 นายสรัล เจษฎาอารักษ์กุล
1.17%
11 Mr. Khoon Wong Chua
1.00%
12 นายธัญญวัฒน์ เตวชิระ
1.00%
13 นายพงศ์พฒ
ั น์ ตันติวศินชัย
1.00%
14 นางร่มฤดี ศิระวณิชการ *
1.00%
15 นางอารีย์ ศิระวณิชการ
1.00%
* บุคคลตามมาตรา 258 ของผูท้ าคาเสนอซือ้
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
(2) บริษทั แคปปิ ตอล ลิง้ ค์ นอร์ท สาทร จากัด (“CLN”)
วันทีจ่ ดทะเบียน
: 30 ตุลาคม 2557
ประวัตคิ วามเป็ นมา
: จัดตัง้ ขึน้ เพื่อถือกรรมสิทธิในที
์ ด่ นิ เพื่อรองรับการพัฒนาโครงการในอนาคต
ทีอ่ ยู่
: 22/2 ถนนเย็นอากาศ แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
ทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ว
: 15,000,000 บาท
ลักษณะการประกอบธุรกิจบริษทั
: พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
การประกอบธุรกิจ ณ ปั จจุบนั
: บริษทั ถือกรรมสิทธิที์ ด่ นิ บนถนนสาทรเหนือเพื่อรอการพัฒนาอยู่ 1 แปลง
และยังไม่มโี ครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทอ่ี ยู่ระหว่างดาเนินงาน
รายชื่อผูถ้ อื หุน้ ใหญ่
: 1. บริษทั แคปปิ ตอล ลิง้ ค์ พรอพเพอร์ต้ี จากัด 50.00%
2. บริษทั เวิลด์ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) 50.00%
(3) บริษทั แคปปิ ตอล ลิง้ ค์ เซ้าท์ สาทร จากัด (“CLS”)
วันทีจ่ ดทะเบียน
: 24 มีนาคม 2559
ประวัตคิ วามเป็ นมา
: จัดตัง้ ขึน้ เพื่อถือกรรมสิทธิในที
์ ด่ นิ เพื่อรองรับการพัฒนาโครงการใน
อนาคต
ทีอ่ ยู่
: 22/2 ถนนเย็นอากาศ แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร
ทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ว
: 121,000,000 บาท
ลักษณะการประกอบธุรกิจบริษทั
: พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
การประกอบธุรกิจ ณ ปั จจุบนั
: บริษทั ถือกรรมสิทธิที์ ด่ นิ บนถนนสาทรใต้อยู่ 1 แปลง ปั จจุบนั เป็ นทีจ่ อด
รถและสานักงานให้เช่า และยังไม่มโี ครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทอ่ี ยู่
ระหว่างดาเนินงาน
รายชื่อผูถ้ อื หุน้ ใหญ่
: บริษทั แคปปิ ตอล ลิง้ ค์ พรอพเพอร์ต้ี จากัด 100.00%
(4) บริษทั แคปปิ ตอล ลิง้ ค์ โฮลดิง้ จากัด (“CLH”)
วันทีจ่ ดทะเบียน
ประวัตคิ วามเป็ นมา

:
:

ทีอ่ ยู่

:

ทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ว
ลักษณะการประกอบธุรกิจบริษทั

:
:

รายชื่อผูถ้ อื หุน้

:

18 ตุลาคม 2555
จัดตัง้ ขึน้ เพื่อลงทุนในธุรกิจทางการเงิน และอสังหาริมทรัพย์ ในเวลา
ต่อมาได้แยกการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ออกไปให้แก่ บริษทั
แคปปิ ตอล ลิง้ ค์ พรอพเพอร์ต้ี จากัด คงเหลือการลงทุนในธุรกิจการเงิน
เพียงอย่างเดียว
356 อาคารดับเบิล้ ยูวนั ชัน้ 1 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่อง
นนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
22,727,300 บาท
เป็ นบริษทั โฮลดิง้ ของกลุ่มบริษทั โดยมีนโยบายลงทุนในธุรกิจทาง
การเงิน โดยจะให้ความช่วยเหลือทางการเงิน การบริหารงาน ให้
คาปรึกษาและการเพิม่ มูลค่าของธุรกิจแก่บริษทั ในกลุ่ม
1 นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ
59.52%
2 นายวัทธิกร วิทยอานวยคุณ
15.84%
3 นางสาวอัจจิมา วิทยอานวยคุณ
14.96%
ส่วนที่ 2 - หน้า 3

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
4 นายพศิน จารุทรรศนกุล
5 นายสมชัย จิรวณิชโรจนกุล
6 นางสาวอรสา แก้วประพาฬ
7 นางร่มฤดี ศิระวณิชการ *
8 Mr. Khoon Wong Chua
9 นายธัญญวัฒน์ เตวชิระ
10 นางสาวนุชรีย์ วิโรจตระกูลชัย
11 นายพงศ์พฒ
ั น์ ตันติวศินชัย
* บุคคลตามมาตรา 258 ของผูท้ าคาเสนอซือ้

2.64%
1.32%
1.32%
0.88%
0.88%
0.88%
0.88%
0.88%

(5) บริษทั แคปปิ ตอล ลิง้ ค์ แอ๊ดไวเซอรี่ จากัด (“CLA”)
วันทีจ่ ดทะเบียน
ประวัตคิ วามเป็ นมา

:
:

ทีอ่ ยู่
ทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ว
ลักษณะการประกอบธุรกิจบริษทั

:
:
:

รายชื่อผูถ้ อื หุน้ ใหญ่

:

30 พฤศจิกายน 2552
จัดตัง้ ขึน้ โดยกลุม่ ผูเ้ ชีย่ วชาญทางด้านการเงิน เพื่อให้คาปรึกษาทางด้าน
การเงิน และธุรกิจแก่ผปู้ ระกอบการทัง้ ทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
และบริษทั ทัวไป
่
22/2 ถนนเย็นอากาศ แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
10,000,000 บาท
ให้คาปรึกษาทางการเงิน การลงทุน และการระดมเงินทุน โดยมุ่งเน้น
กลุ่มลูกค้าที่เป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง
บริษทั ได้รบั ความเห็นชอบให้เป็ นทีป่ รึกษาทางการเงิน ตามประกาศ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วย
การให้ความเห็นชอบทีป่ รึกษาทางการเงินและขอบเขตการดาเนินงาน
พ.ศ. 2552 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2553
บริษทั แคปปิ ตอล ลิง้ ค์ โฮลดิง้ จากัด 100.00%

(6) บริษทั แคปปิ ตอล ลิง้ ค์ ลีสซิง่ จากัด (มหาชน) (“CLL”)
วันทีจ่ ดทะเบียน
ประวัตคิ วามเป็ นมา

:
:

•
•
•
•
•

3 กรกฎาคม 2527
จัดตัง้ ขึ้นในนาม บริษัท สยามคอมเมอร์เชี่ยลลีสซิ่ง จากัด ต่ อมาแปร
สภาพเป็ นบริษทั มหาชนจากัด เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2545 โดยได้มกี าร
เปลีย่ นแปลงกลุ่มผูถ้ อื หุน้ และชื่อบริษทั หลายครัง้ ดังนี้
21 เมษายน 2531 เปลีย่ นชื่อเป็ น บริษทั สยามซันวาไทรลีส จากัด
4 กุมภาพันธ์ 2543 เปลีย่ นชื่อเป็ น บริษทั สยามซันวาลีสซิง่ จากัด
19 มกราคม 2544 เปลีย่ นชื่อเป็ น บริษทั เอสซีบซี นั วาลีสซิง่ จากัด
16 กรกฎาคม 2544 เปลีย่ นชื่อเป็ น บริษทั เอสซีบี ลีสซิง่ จากัด
25 เมษายน 2545 เปลีย่ นชื่อเป็ น บริษทั เอสซีบี ลีสซิง่ จากัด (มหาชน)
19 เมษายน 2555 เปลีย่ นชื่อเป็ น บริษทั แคปปิ ตอล ลิง้ ค์ ลีสซิง่ จากัด
(มหาชน) จนถึงปั จจุบนั
ส่วนที่ 2 - หน้า 4

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
ทีอ่ ยู่
ทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ว
ลักษณะการประกอบธุรกิจบริษทั

:
:
:

รายชื่อผูถ้ อื หุน้ ใหญ่

:

22/2 ถนนเย็นอากาศ แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
6,610,571 บาท
ให้บ ริก ารเช่ า ซื้อ ให้เ ช่ า แบบลีสซิ่ง สิน ทรัพ ย์ป ระเภทเครื่อ งจัก รและ
อุปกรณ์ต่าง ๆ และธุรกิจแฟคตอริง่
โดยปั จจุบนั หยุดการให้สนิ เชื่อใหม่เป็ นการชัวคราว
่
ดาเนินการเพียง
ติดตามเรียกเก็บหนี้จากลูกหนี้เดิมเท่านัน้
1. บริษทั แคปปิ ตอล ลิง้ ค์ โฮลดิง้ จากัด 99.05%
2. บริษทั ทุนธนชาต จากัด (มหาชน)
0.95%

(7) บริษทั เครดิตฟองซิเอร์ แคปปิ ตอล ลิง้ ค์ จากัด (“CLC”)
วันทีจ่ ดทะเบียน
ประวัตคิ วามเป็ นมา

:
:

ทีอ่ ยู่

:

ทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ว
ลักษณะการประกอบธุรกิจบริษทั

:
:

รายชื่อผูถ้ อื หุน้ ใหญ่

:

29 กุมภาพันธ์ 2515
บริษทั ได้รบั อนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบกิจการ
เครดิตฟองซิเอร์ กิจการรับซือ้ ฝาก และกิจการให้เช่าซื้อ เมื่อวันที่ 11
กรกฎาคม 2516 ใบอนุญาตเลขที่ 3 ในนามบริษทั กรุงเทพสหมิตร เอ็น
เตอร์ไพรส์ จากัด ต่อมาได้เปลีย่ นชื่อเป็ นบริษทั เครดิตฟองซิเอร์ เอเซีย
จากัด เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2522 และเปลีย่ นชื่อเป็ นบริษทั
เครดิตฟองซิเอร์ แคปปิ ตอล ลิง้ ค์ จากัด เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557
บริษทั เป็ นสถาบันการเงินทีด่ าเนินงานภายใต้การกากับดูแลของธนาคาร
แห่งประเทศไทย และเป็ นสถาบันการเงินทีไ่ ด้รบั การคุม้ ครองเงินฝาก
โดย สถาบันคุม้ ครองเงินฝาก
356 อาคารดับเบิล้ ยูวนั ชัน้ 1 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่อง
นนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
210,000,000 บาท
บริษทั ประกอบกิจการเครดิตฟองซิเอร์ กิจการรับซือ้ ฝาก และกิจการให้
เช่าซือ้
1 นางอารีย์ ศิระวณิชการ
10.00%
2 นางสาวปิ ยธิดา ศิระวณิชการ
10.00%
3 นายเรวัติ วิโรจตระกูลชัย
10.00%
4 นายเสริมชัย วิโรจตระกูลชัย
10.00%
5 นายวัทธิกร วิทยอานวยคุณ
10.00%
6 นางสาวอัจจิมา วิทยอานวยคุณ
10.00%
7 นางพัชนี กิตติดาเกิง
10.00%
8 นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ
9.00%
9 นายสมโภชน์ กิตติดาเกิง
5.00%
10 นางสาวนุชรีย์ วิโรจตระกูลชัย
4.70%
11 นายพศิน จารุทรรศนกุล
3.00%
12 นายสมชัย จิรวณิชโรจนกุล
1.50%
13 นางสาวอรสา แก้วประพาฬ
1.50%
14 Mr. Khoon Wong Chua
1.00%
ส่วนที่ 2 - หน้า 5

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
15 นายธัญญวัฒน์ เตวชิระ
16 นางร่มฤดี ศิระวณิชการ*
17 นายพงศ์พฒ
ั น์ ตันติวศินชัย
18 นายประจักษ์ ตัง้ คารวคุณ
19 นางลออ ตัง้ คารวคุณ
20 นายชุณห์ คชพัชรินทร์
21 นางประภา วิรยิ ะประไพกิจ
22 นายจารุรตั น์ คุณตั ถานนท์
23 นางดุลยรัตน์ ลีลหานนท์
24 นางธีรรัตน์ คุณตั ถานนท์
25 นายชาตรี โสภณพนิช
* บุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทาคาเสนอซื ้อ

1.00%
1.00%
1.00%
0.36%
0.36%
0.18%
0.10%
0.09%
0.09%
0.09%
0.04%

(8) บริษทั บริหารสินทรัพย์ แคปปิ ตอล ลิง้ ค์ จากัด (“CLM”)
วันทีจ่ ดทะเบียน
ประวัตคิ วามเป็ นมา

:
:

ทีอ่ ยู่

:

ทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ว
ลักษณะการประกอบธุรกิจบริษทั

:
:

รายชื่อผูถ้ อื หุน้ ใหญ่

:

14 พฤศจิกายน 2557
จัดตัง้ ขึน้ เพื่อซื้อสินทรัพย์ด้อยคุณภาพจากสถาบันการเงิน เพื่อช่วยใน
การปรับปรุงโครงสร้างหนี้
บริษทั ได้จดทะเบียนไว้กบั ธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อประกอบธุรกิจ
เป็ นบริษทั บริหารสินทรัพย์ ตามพระราชกาหนดบริษทั บริหารสินทรัพย์
พ.ศ. 2541 ทีแ่ ก้ไขแล้ว ตามใบทะเบียนบริษทั บริหารสินทรัพย์เลขที่
001/2558 ออกให้ไว้เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558
356 อาคารดับเบิล้ ยูวนั ชัน้ 1 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่อง
นนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
25,000,000 บาท
บริษทั ประกอบธุรกิจตามขอบเขตทีก่ าหนดไว้ใน พระราชกาหนดบริษทั
บริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม ซึง่ มีดงั นี้
1. การรับซือ้ หรือรับโอนสินทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพของสถาบันการเงิน หรือ
สินทรัพย์ ของสถาบันการเงินทีถ่ ูกระงับการดาเนินกิจการ เลิก หรือ
ถูกเพิกถอนใบอนุ ญาตประกอบการธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจเงินทุน
หรือ ธุ ร กิจเครดิตฟองซิเอร์ต ลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นัน้
เพื่อนามา บริหารหรือจาหน่ายจ่ายโอนต่อไป
2. การรับจ้างบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของสถาบันการเงิน หรือ
สินทรัพย์ของ สถาบันการเงินทีถ่ ูกระงับการดาเนินกิจการ เลิก หรือ
ถูกเพิกถอนใบอนุ ญาตประกอบการธนาคารพาณิชย์ธุรกิจเงิน ทุ น
หรือธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ ตลอดจนหลักประกันของสินทรัพย์นนั ้
บริษทั แคปปิ ตอล ลิง้ ค์ โฮลดิง้ จากัด 100.00%
ส่วนที่ 2 - หน้า 6

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
(9) บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน แคปปิ ตอล ลิง้ ค์ จากัด (“CLF”)
วันทีจ่ ดทะเบียน
ประวัตคิ วามเป็ นมา

:
:

ทีอ่ ยู่

:

ทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ว
ลักษณะการประกอบธุรกิจบริษทั
รายชื่อผูถ้ อื หุน้ ใหญ่

:
:
:

18 พฤษภาคม 2550
จัดตัง้ ขึน้ ตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
และที่แ ก้ไ ขเพิ่ม เติม เพื่อ ประกอบธุ ร กิจ จัด การลงทุ น เดิม ชื่อ บริษัท
หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม เคอีเอสทีการ์เดียน จากัด และได้มกี าร
เปลีย่ นชื่อหลายครัง้ ดังนี้
5 ตุลาคม 2552 เปลีย่ นชื่อเป็ น บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม กิม
เอ็ง จากัด
2 พฤศจิกายน 2552 เปลีย่ นชื่อเป็ น บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม
กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด
4 เมษายน 2556 เปลี่ยนชื่อเป็ น บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม
เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จากัด และ
29 สิงหาคม 2559 เปลีย่ นชื่อเป็ น บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน
แคปปิ ตอล ลิง้ ค์ จากัด
999/9 อาคารดิ ออฟฟิ ศเซส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชัน้ 25 ถนนพระรามที่
1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
300,000,000 บาท
จัดการกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
บริษทั แคปปิ ตอล ลิง้ ค์ โฮลดิง้ จากัด 100.00%

สรุปโครงสร้างบริษทั ในกลุ่มแคปปิ ตอล ลิง้ ค์ โดยมีโครงสร้างกลุ่มธุรกิจ ดังนี้
ผูท้ าคาเสนอซือ้ และบุคคลตามมาตรา 258
60.40%

55.00%

CLH
100%
๔%

CLA

99.06%

CLL

CLP
100%

CLM

100%

CLF

10.00%

CLC

50.00%

CLN

100%

CLS

ทีม่ า : บริษทั ฯ

รายละเอียดการทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์
เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 บริษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (ซึง่ ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษทั ฯ”
หรือ “ADAM”) ได้รบั สาเนาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 247-4) และคาเสนอซือ้ หุน้ สามัญทัง้ หมดของกิจการ
ฉบับแก้ไขและเพิม่ เติม เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 และ 12 กุมภาพันธ์ 2561 จากนายเกรียงไกร ศิระวณิชการ (“ผูท้ า
คาเสนอซือ้ ”) ซึง่ ปั จจุบนั เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ จานวน 83,659,850 หุน้ คิดเป็ นสิทธิออกเสียงร้อยละ 22.60 ของสิทธิ
ออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั ฯ (ข้อมูล ณ วันที่ 23 มกราคม 2561) โดยมีรายละเอียดการทาคาเสนอซือ้ ดังต่อไปนี้
2.2
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ผูท้ าคาเสนอซื้อ
ผูจ้ ดั เตรียมคาเสนอซื้อ

ชื่อตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์
วันที่ยื่นคาเสนอซื้อ
วัตถุประสงค์ในการทาคาเสนอซื้อ

จานวนหลักทรัพย์ที่เสนอซื้อ

ราคาที่เสนอซื้อ

ระยะเวลารับซื้อ

เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงคาเสนอซื้อ

นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ
บริษทั แคปปิ ตอล ลิง้ ค์ แอ๊ดไวเซอรี่ จากัด ทัง้ นี้ผจู้ ดั เตรียมคาเสนอซือ้ เป็ น
บริษทั ย่อยของบริษทั แคปปิ ตอล ลิง้ ค์ โฮลดิ้ง จากัด ซึง่ ถือหุน้ โดยผูท้ าคา
เสนอซื้อ และบุ ค คลตามมาตรา 258 จ านวนร้อ ยละ 59.52 ของทุ น จด
ทะเบียนชาระแล้ว นางร่มฤดี ศิระวณิชการ (ภรรยา) ร้อยละ 0.88 ของทุน
จดทะเบียนชาระแล้ว ซึง่ เป็ น บุคคลตามมาตรา 258 รวมเป็ นร้อยละ 60.40
ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ว ผูท้ าคาเสนอซือ้ และภรรยาเป็ นกรรมการผูม้ ี
อานาจลงนามของผูจ้ ดั เตรียมคาเสนอซือ้
บริษทั หลักทรัพย์ ไอร่า จากัด (มหาชน)
24 มกราคม 2561
1. ผูท้ าคาเสนอซือ้ มีความประสงค์จะเพิม่ สัดส่วนการลงทุนในบริษทั ฯ เพื่อ
ครอบงากิจการ
2. ผูท้ าคาเสนอซือ้ ไม่มวี ตั ถุประสงค์ในการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ
จากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(“ตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ ”) รวมทัง้ ไม่มีค วามประสงค์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงการ
ดาเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของบริษทั ฯ
หุ้น สามัญ โดยบริษัทฯ มีหุ้น สามัญ ที่อ อกและเรีย กชาระเต็มมูล ค่าแล้ว
จานวน 370,163,587 หุน้ ผูท้ าคาเสนอซือ้ จะทาคาเสนอซือ้ หุน้ สามัญของ
บริ ษั ท ฯ ที่ ผู้ ท าค าเสนอซื้ อ ไม่ ไ ด้ เ ป็ นเจ้ า ของก รรมสิ ท ธิ จ านวน
286,503,737 หุ้น คิดเป็ นร้อยละ 77.40 ของหุ้นสามัญที่จาหน่ ายได้แล้ว
ทัง้ หมดของบริษทั ฯ คิดเป็ นจานวนสิทธิออกเสียง 286,503,737 เสียง และ
คิดเป็ นร้อยละ 77.40 ของสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั ฯ
ราคาเสนอซือ้ หุน้ สามัญหุน้ ละ 0.07 บาท (เจ็ดสตางค์) (“ราคาเสนอซือ้ หุน้
สามัญ ”) โดยผู้ท าค าเสนอซื้อ จะช าระค่ า ธรรมเนี ย มการเสนอขายหุ้น
ทัง้ หมดแทนผูถ้ อื หุน้ ทีต่ อบรับคาเสนอซือ้ (“ผูแ้ สดงเจตนาขายหุน้ สามัญ”)
ดังนัน้ ราคาทีผ่ แู้ สดงเจตนาขายหุน้ สามัญจะได้รบั จะเท่ากับราคาเสนอซือ้
หุน้ สามัญหุน้ ละ 0.07 บาท (เจ็ดสตางค์) ซึง่ เป็ นราคาเสนอซือ้ สุดท้ายทีจ่ ะ
ไม่ เ ปลี่ย นแปลงอีก (Final Offer) เว้น แต่ มีเ หตุ ก ารณ์ ต ามเงื่อ นไขการ
เปลีย่ นแปลงคาเสนอซือ้
ระยะเวลารับซื้อรวมทัง้ สิ้น 25 วันทาการ หรือตัง้ แต่ วนั ที่ 25 มกราคม
2561 ถึ ง วัน ที่ 28 กุ ม ภาพัน ธ์ 2561 ทุ ก วัน ท าการของตัว แทนรั บ ซื้ อ
หลักทรัพย์ ตัง้ แต่เวลา 9:00 น. ถึง 16:00 น. เป็ นราคาเสนอซือ้ สุดท้ายที่
จะไม่เปลี่ยนแปลงอีก (Final Offer) เว้นแต่ มีเหตุการณ์ ตามเงื่อนไขการ
เปลีย่ นแปลงคาเสนอซือ้
1. ผู้ทาคาเสนอซื้ออาจลดราคาเสนอซือ้ หรือขยายระยะเวลาในการรับซือ้
หากมีเหตุ การณ์ ร้ายแรงต่ อฐานะหรือทรัพย์สนิ ของบริษัทฯ ในระหว่าง
ระยะเวลารับซือ้
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เงื่อนไขในการยกเลิ กคาเสนอซื้อ

ระยะเวลารับซื้อที่ผถู้ ือหลักทรัพย์
สามารถยกเลิ กการแสดงเจตนาขาย

2. ผู้ทาคาเสนอซือ้ อาจแก้ไขข้อเสนอหรือขยายระยะเวลาในการเสนอซือ้
เพื่อแข่งขันกับบุคคลอื่น หากมีบุคคลอื่นยื่นคาเสนอซื้อหลักทรัพ ย์ข อง
บริษทั ฯ ในระหว่างระยะเวลารับซือ้
1. มีเหตุการณ์หรือการกระทาใด ๆ เกิดขึน้ ภายหลังจากยื่นคาเสนอซือ้ ต่อ
สานักงาน ก.ล.ต. และยังไม่พน้ ระยะเวลารับซื้อ อันเป็ นเหตุหรืออาจเป็ น
เหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อฐานะหรือทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ
โดยเหตุการณ์หรือการกระทาดังกล่าวมิได้เกิดจากการกระทาของผูท้ าคา
เสนอซือ้ หรือการกระทาทีผ่ ทู้ าคาเสนอซือ้ ต้องรับผิดชอบ หรือ
2. บริษัทฯ กระทาการใด ๆ ภายหลังจากยื่นคาเสนอซื้อ ต่ อสานักงาน
ก.ล.ต. และยังไม่พน้ ระยะเวลารับซือ้ อันเป็ นเหตุหรืออาจเป็ นเหตุให้มลู ค่า
ของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ลดลงอย่างมีนยั สาคัญ หรือ
3. บริษทั ฯ กระทาการใด ๆ ทีน่ ่าจะมีผลต่อการทาคาเสนอซือ้ ตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 14/2554 ว่าด้วยการกระทาหรืองด
เว้นกระทาการในประการทีน่ ่ าจะมีผลต่อการทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของ
บริษทั ฯ
ผูแ้ สดงเจตนาขายสามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายหุน้ ของบริษทั ฯ ได้ท่ี
สานักงานของตัวแทนรับซื้อหลักทรัพย์ตงั ้ แต่วนั ที่ 25 มกราคม 2561 ถึง
วัน ที่ 21 กุ ม ภาพัน ธ์ 2561 ทุ ก วัน ท าการของตัว แทนรับ ซื้อ หลัก ทรัพ ย์
ตัง้ แต่ เ วลา 9:00 น. ถึง 16:00 น. รวม 20 วัน ท าการ โดยปฏิบ ัติต าม
ขัน้ ตอนการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ตามเอกสารแนบ 4 ใน
แบบ 247-4

แหล่งที่มาของเงิ นทุนของผูท้ าคาเสนอซื้อหลักทรัพย์
ในกรณี ผู้ถือ หุ้น ทัง้ หมดแสดงเจตนาขายหุ้น สามัญ ให้แ ก่ ผู้ท าค าเสนอซื้อ คิด เป็ น จ านวนหุ้น สามัญ ทัง้ สิ้น
286,503,737 หุน้ ในราคาหุน้ ละ 0.07 บาท ผูท้ าคาเสนอซือ้ จะต้องใช้เงินจานวน 20,055,261.59 บาท

2.3

จากแบบคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ (แบบ 247-4) และฉบับแก้ไขและเพิม่ เติม ผูท้ าคาเสนอซือ้ จะดาเนินการชาระ
ค่าตอบแทนดังกล่าวเป็ นเงินสดให้แก่ผถู้ อื หุน้ ทุกรายทีต่ อบรับการทาคาเสนอซือ้ ในครัง้ นี้ ทัง้ นี้ แหล่งเงินทุนทีจ่ ะใช้ในการ
ทาเสนอซือ้ ครัง้ นี้จะมาจากกระแสเงินสดของผูท้ าคาเสนอซือ้ โดยผูท้ าคาเสนอซือ้ ได้รบั จดหมายยืนยันความเพียงพอของ
แหล่งเงินทุนเพื่อการทาคาเสนอซื้อจากบริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จากัด (มหาชน) โดยบริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จากัด
(มหาชน) ได้ออกจดหมายรับรองว่าผูท้ าคาเสนอซือ้ มีเงินฝากทีไ่ ม่มภี าระผูกพันอื่นจานวน 20,060,000 บาท ณ วันที่ 16
มกราคม 2561 ในบัญชีซ้อื ขายหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จากัด (มหาชน) (รายละเอียดตามที่ปรากฏใน
เอกสารแนบ 1 หนังสือรับรองแหล่งเงินทุนในการทาคาเสนอซือ้ ในคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ฉบับลงวันที่ 24
มกราคม 2561)
ทัง้ นี้ ทีป่ รึกษาของผูถ้ อื หุน้ ได้สอบทานกับบริษทั แคปปิ ตอล ลิง้ ค์ แอ๊ดไวเซอรี่ จากัด ในฐานะทีเ่ ป็ นผูจ้ ดั เตรียม
คาเสนอซือ้ ในครัง้ นี้ รวมทัง้ ได้พจิ ารณาเอกสารหนังสือยืนยันความเพียงพอของแหล่งเงินทุนเพื่อการทาคาเสนอซือ้ จาก
บริษทั หลักทรัพย์ ไอร่า จากัด (มหาชน) ทีร่ บั รองว่าผูท้ าคาเสนอซือ้ มีเงินฝากทีไ่ ม่มภี าระผูกพันอื่นจานวน 20,060,000
บาท ณ วันที่ 16 มกราคม 2561 ในบัญชีซอ้ื ขายหลักทรัพย์ของบริษทั หลักทรัพย์ ไอร่า จากัด (มหาชน) จึงมีความเห็นว่า
ผูท้ าคาเสนอซือ้ มีแหล่งเงินทุนเพียงพอสาหรับการชาระมูลค่าหุน้ ทีจ่ ะได้มาจากการทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ครัง้ นี้
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ส่วนที่ 3 : ความเหมาะสมต่อราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์
ในการพิจารณาความเหมาะสมต่อราคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ ทีป่ รึกษาฯ ได้ทาการพิจารณาความเหมาะสมของ
ราคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ โดยเปรียบเทียบกับมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ โดยทีป่ รึกษาฯ ได้ทาการประเมิน
มูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ด้วยวิธกี ารต่างๆ จานวน 5 วิธี ดังนี้
1. วิธมี ลู ค่าทางบัญชี
2. วิธปี รับปรุงมูลค่าทางบัญชี
3. วิธเี ปรียบเทียบราคาตลาดของหุน้ สามัญ
4. วิธเี ปรียบเทียบอัตราส่วนตลาด
5. วิธมี ลู ค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสด
โดยมีรายละเอียดการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ แต่ละวิธี ดังนี้
วิ ธีมูลค่าทางบัญชี
การประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ด้วยวิธนี ้ี จะพิจารณาจากมูลค่าสินทรัพย์ของบริ ษทั ฯ หัก
ด้วยภาระหนี้สนิ ทางบัญชีทงั ้ หมด โดยทีป่ รึกษาฯ ได้อา้ งอิงข้อมูลสินทรัพย์และหนี้สนิ ของบริษทั ฯ ณ วันที่ 30 กันยายน
2560 จากงบการเงินรวมสาหรับงวดเก้าเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2560 ซึง่ สอบทานโดยนางสุวมิ ล กฤตยาเกียรณ์
ผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 2982 บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด โดยมีรายละเอียดการประเมิน
มูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ดังนี้
รายการ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
หน่ วย
สิ นทรัพย์รวม
358,444,015.94
บาท
หัก หนี้สนิ รวม
229,517,448.47
บาท
มูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญ
128,926,567.47
บาท
หาร จานวนหุน้ สามัญทีอ่ อกและเรียกชาระแล้ว
370,163,587.00
หุน้
มูลค่าหุ้นสามัญต่อหุ้น
0.35
บาทต่อหุ้น

3.1

จากการประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ด้วยวิธมี ูลค่าทางบัญชี จะได้มูลค่ายุตธิ รรมของหุน้
สามัญของบริษทั ฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 เท่ากับ 128.93 ล้านบาท หรือคิดเป็ นมูลค่าต่อหุน้ เท่ากับ 0.35 บาทต่อหุน้
ทัง้ นี้ การประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ด้วยวิธมี ลู ค่าทางบัญชี เป็ นการแสดงมูลค่าทางบัญชี
ของบริษทั ฯ ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยไม่ได้คานึงถึงผลการดาเนินงาน และแนวโน้มการเติบโตของบริษทั ฯ ในอนาคต
จึงอาจไม่สะท้อนถึงความสามารถในการทากาไรของบริษทั ฯ ในอนาคต ดังนัน้ ทีป่ รึกษาฯ จึงเห็นว่าวิธมี ลู ค่าทางบัญชีอาจ
เป็ นวิธที ไ่ี ม่เหมาะสมสาหรับการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
วิ ธีปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี
การประเมินมูลค่ายุ ติธรรมของหุ้นสามัญด้วยวิธปี รับปรุงมูลค่าหุ้นตามบัญชี เป็ นการนามูลค่าตามบัญชีของ
บริษทั ฯ ตามงบแสดงฐานะการเงินในงบการเงินรวมสาหรับงวดเก้าเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2560 ซึง่ สอบทานโดย
นางสุวมิ ล กฤตยาเกียรณ์ ผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 2982 บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด มา
ปรับปรุงเพื่อให้สะท้อนมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ หนี้สนิ และรายการสาคัญต่างๆ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 โดยวิธนี ้ี
จะสะท้อนมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษทั ฯ ได้เป็ นปั จจุบนั มากกว่าวิธมี ูลค่าทางบัญชี ทาให้รายการตามงบการเงินรวม
ส าหรับ งวดเก้า เดือ นสิ้น สุ ด วัน ที่ 30 กัน ยายน 2560 สะท้อ นถึง มูล ค่ า ที่แ ท้จ ริง และเป็ น ปั จ จุ บ ัน มากที่สุ ด อาทิเ ช่ น
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึง่ เป็ นรายการทรัพย์สนิ ทีส่ าคัญของบริษทั ฯ
ทัง้ นี้ ที่ป รึก ษาฯ ได้ อ้ า งอิง รายงานประเมิน มู ล ค่ า ทรัพ ย์ สิน ของบริษั ท เอ็ด มัน ด์ ไต แอนด์ คอมพานี
(ประเทศไทย) จากัด และบริษทั เซ้าท์อสี เอเชีย อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด ซึง่ เป็ นบริษทั ผูป้ ระเมินทีม่ อี ยู่ในรายชื่อบริษทั
ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ในตลาดทุนและผูป้ ระเมินหลักทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. โดยมีรายละเอียดการ
ปรับปรุงมูลค่าทางบัญชีดงั นี้
3.2

ลาดับ
1

2

รายการสิ นทรัพย์

ผูป้ ระเมิ น

วันที่ประเมิ น

ทีด่ นิ ว่างเปล่า เนื้อที่ 12 บริษทั เอ็ดมันด์ ไต วันที่ 4 มกราคม
ไร่ 2 งาน 41 ตารางวา แอนด์ คอมพานี
2561
ตัง้ อยู่ทถ่ึ นนสายเลีย่ ง
(ประเทศไทย)
เมืองอุดรธานี
จากัด
บ้านเดีย่ ว 2 ชัน้ จานวน บริษทั เซ้าท์อสี
วันที่ 25 กันยายน
34 หลัง โครงการ
เอเชีย อินเตอร์
2560
สิทธารมย์ พาร์คไลฟ์
เนชันแนล
่
จากัด
รวม

มูลค่าทางบัญชี
(ล้านบาท)

ราคาประเมิ น
(ล้านบาท)

136.41

119.72

ผลต่างระหว่าง
มูลค่าทางบัญชี
กับราคาประเมิ น
(ล้านบาท)
(16.69)

113.03

129.71

16.68

249.45

249.43

(0.02)

และมีรายละเอียดการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ดังนี้
รายการ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
ส่วนของผูถ้ อื หุ้น
128,926,567.47
หัก รายการปรับปรุงมูลค่าทรัพย์สนิ ตามราคาประเมิน
(15,699.01)
มูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญ
128,910,868.46
หาร จานวนหุน้ สามัญทีอ่ อกและเรียกชาระแล้ว
370,163,587.00
มูลค่าหุ้นสามัญต่อหุ้น
0.35

หน่ วย
บาท
บาท
บาท
หุน้
บาทต่อหุ้น

จากการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ด้วยวิธปี รับปรุงมูลค่าทางบัญชี จะได้มูลค่ายุตธิ รรม
ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 เท่ากับ 128.91 ล้านบาท หรือคิดเป็ นมูลค่าต่อหุ้นเท่ากับ 0.35
บาทต่อหุน้
ทัง้ นี้ การประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ด้วยวิธปี รับปรุงมูลค่าทางบัญชี เป็ นการแสดงมูลค่า
ทางบัญชีของบริษทั ฯ หลังการปรับปรุงรายการทรัพย์สนิ ทีส่ าคัญให้เป็ นราคายุตธิ รรมแล้ว ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง โดย
ไม่ได้คานึงถึงผลการดาเนินงาน และแนวโน้มการเติบโตของบริษทั ฯ ในอนาคต จึงอาจไม่สะท้อนถึงความสามารถในการ
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
ทากาไรของบริษทั ฯ ในอนาคต ดังนัน้ ทีป่ รึกษาฯ จึงเห็นว่าวิธีปรับปรุงมูลค่าทางบัญชีอาจเป็ นวิธที ่ไี ม่เหมาะสมสาหรับ
การประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ
วิ ธีเปรียบเทียบราคาตลาดของหุ้นสามัญ
การประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญด้วยวิธเี ปรียบเทียบราคาตลาดของหุน้ สามัญ ทีป่ รึกษาฯ จะทาการเก็บ
ข้อมูลราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ทาการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ และทาการคานวณราคาเฉลี่ยถ่ วง
น้าหนักของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ย้อนหลัง 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน จากวันที่ 23 มกราคม 2561
ซึง่ เป็ นวันก่อนวันทีบ่ ริษทั ฯ ได้รบั คาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากหุ้นสามัญของบริษั ทฯ ถูกตลาดหลักทรัพย์ฯ พักการซื้อขาย โดยขึน้ เครื่องหมาย H
(HALT) ในช่วงบ่ายของวันที่ 25 กันยายน 2557 และขึน้ เครื่องหมาย SP (Suspend) ตัง้ แต่วนั ที่ 26 กันยายน 2557 และ
ณ วันที่ 24 มกราคม 2561 หุน้ สามัญของบริษทั ฯ ก็ยงั คงถูกพักการซือ้ ขาย
ดังนัน้ ทีป่ รึกษาฯ จึงไม่มขี อ้ มูลราคาตลาดของหุน้ สามัญทีท่ าการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ และไม่สามารถ
ประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญด้วยวิธเี ปรียบเทียบราคาตลาดของหุน้ สามัญได้

3.3

วิ ธีเปรียบเทียบอัตราส่วนตลาด
วิธเี ปรียบเทียบอัตราส่วนตลาด เป็ นวิธกี ารประเมินมูลค่าภายใต้สมมติฐานว่ าบริษทั ทีป่ ระกอบธุรกิจคล้ายคลึง
กัน ควรจะมีอตั ราส่วนตลาดทีใ่ กล้เคียงกัน โดยอัตราส่วนตลาดนัน้ สะท้อนถึงกลไกตลาดและมุมมองของนักลงทุนทีม่ ตี ่อ
บริษทั ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง อย่างไรก็ตาม บริษทั ทีน่ ามาเปรียบเทียบนัน้ ย่อมมีความแตกต่างกัน เช่น แหล่งทีม่ าของ
รายได้ ขนาดของบริษัท ฯ โครงสร้า งทางการเงิน และนโยบายการบัน ทึก บัญ ชี เป็ น ต้ น ซึ่ง เป็ น ข้อ จ ากัด ของวิธี
เปรียบเทียบอัตราส่วนตลาด
ในการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ด้วยวิธเี ปรียบเทียบอัตราส่วนตลาด ทีป่ รึกษาฯ ได้ทา
การประเมินมูลค่าโดยใช้อตั ราส่วนตลาด ดังนี้
1. อัตราส่วนราคาต่อกาไร (Price to Earnings Ratio : P/E)
2. อัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชี (Price to Book Value Ratio : P/BV)
3.4

ทีป่ รึกษาฯ ได้ทาการพิจารณาบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทีป่ ระกอบธุรกิจคล้ายคลึงกันกับ บริษทั ฯ
ซึง่ เน้นการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัยแนวราบในพืน้ ทีต่ ่างจังหวัด และมีขนาดสินทรัพย์ไม่เกิน 5,000.00 ล้าน
บาท ทัง้ นี้ ที่ปรึกษาฯ พิจารณากาหนดเกณฑ์ขนาดสินทรัพย์ท่ี 5,000.00 ล้านบาท เพื่อนามาเปรียบเทียบ ในขณะที่
สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 มีมูลค่าเพียง 358.44 ล้านบาท มีสาเหตุมาจากหากที่ปรึกษาฯ
พิจารณาปรับเกณฑ์ขนาดสินทรัพย์ลดลง จะทาให้มบี ริษทั ทีน่ ามาเปรียบเทียบน้อยเกินไป โดยทีป่ รึกษาฯ เห็นว่าบริษทั
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทีป่ ระกอบธุรกิจใกล้เคียงกับบริษทั ฯ ประกอบด้วย
1. บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จากัด (มหาชน) (GREEN)
2. บริษทั ปรีชากรุ๊ป จากัด (มหาชน) (PRECHA)
3. บริษทั เอ็น. ซี. เฮ้าส์ซงิ่ จากัด (มหาชน) (NCH)
บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จากัด (มหาชน)
บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประเภทพัฒนาทีด่ นิ และก่อสร้าง
ทีอ่ ยู่อาศัย โดยเน้นการพัฒนาโครงการหมู่บา้ นจัดสรรและโครงการอาคารชุดใกล้แหล่งชุมชนและศูนย์การศึกษาเป็ นหลัก

ส่วนที่ 3 - หน้า 3

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
นอกจากนี้ บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จากัด (มหาชน) ยังมีการลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทนและธุรกิจบริการผ่านบริษทั
ย่อย
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จากัด (มหาชน) มีสนิ ทรัพย์รวม 700.21 ล้านบาท และใน
งวดปี ส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จากัด
(มหาชน) มีรายได้รวม 439.71 ล้านบาท และ 49.33 ล้านบาท ตามลาดับ และมีขาดทุนสุทธิ 106.19 ล้านบาท และ 27.14
ล้านบาท ตามลาดับ (อ้างอิงจากงบการเงินรวม)
บริษทั ปรีชากรุป๊ จากัด (มหาชน)
บริษทั ปรีชากรุ๊ป จากัด (มหาชน) ประกอบพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยเน้นการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
พักอาศัยทัง้ แนวราบและแนวสูง โดยมีกลยุทธในการสร้างบ้านเสร็จก่อนขาย เพื่อสร้างความมันใจให้
่
ลูกค้าว่าซื้อแล้ ว
สามารถเข้าพักอาศัยได้ทนั ที ไม่ต้องกังวลเรื่องความล่าช้าในการก่อสร้าง และสามารถทีจ่ ะเปรียบเทียบได้ดกี ว่าการชม
บ้านตัวอย่างทาให้สามารถตัดสินใจซือ้ ได้ง่ายขึน้
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 บริษทั ปรีชากรุ๊ป จากัด (มหาชน) มีสนิ ทรัพย์รวม 590.70 ล้านบาท และในงวดปี
สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 บริษัท ปรีชากรุ๊ป จากัด (มหาชน) มี
รายได้รวม 109.07 ล้านบาท และ 43.11 ล้านบาท ตามลาดับ และมีขาดทุนสุทธิ 25.59 ล้านบาท และ 25.18 ล้านบาท
ตามลาดับ (อ้างอิงจากงบการเงินรวม)
บริษทั เอ็น. ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จากัด (มหาชน)
บริษทั เอ็น. ซี. เฮ้าส์ซงิ่ จากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประเภทบ้านจัดสรรพร้อมทีด่ นิ
เพื่อขายภายใต้ช่อื โครงการ “บ้านฟ้ า” โดยเน้นการออกแบบแนวคิดในรูปแบบเฉพาะของแต่ละโครงการ ตลอดจนการ
บริหารชุมชนภายหลังการขายเป็ นหลัก เพื่อให้เกิดความแตกต่างของคุณภาพชีวติ ในชุมชนผูอ้ ยู่อาศัยเมือ่ เปรียบเทียบกับ
โครงการอื่น นอกจากนี้ บริษัท เอ็น. ซี. เฮ้าส์ซงิ่ จากัด (มหาชน) จะให้ความสาคัญกับการเลือกทาเลที่ตงั ้ ทีด่ ี มีระบบ
สาธารณูปโภครองรับ และมีศกั ยภาพการเติบโตในอนาคตในโซนเมือง รวมถึงบริเวณพืน้ ที่ 4 มุมเมือง และจังหวัดใหญ่ๆ
เช่น ชลบุรี ขอนแก่น และเชียงใหม่
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 บริษทั เอ็น. ซี. เฮ้าส์ซงิ่ จากัด (มหาชน) มีสนิ ทรัพย์รวม 4,866.44 ล้านบาท และใน
งวดปี ส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 บริษัท เอ็น. ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จากัด
(มหาชน) มีรายได้รวม 1,435.97 ล้านบาท และ 1,097.31 ล้านบาท ตามลาดับ และมีกาไรสุทธิ 20.72 ล้านบาท และ
17.77 ล้านบาท ตามลาดับ (อ้างอิงจากงบการเงินรวม)
ทัง้ นี้ ทีป่ รึกษาฯ ได้รวบรวมข้อมูล P/E และ P/BV ของบริษทั ทีน่ ามาเปรียบเทียบ ณ วันที่ 23 มกราคม 2561
ซึง่ เป็ นวันก่อนวันทีบ่ ริษทั ฯ ได้รบั คาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ และข้อมูลย้อนหลัง 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12
เดือน ย้อนหลังจากวันที่ 23 มกราคม 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้
อัตราส่วนราคาต่อกาไร
บริ ษทั ฯ

หน่ วย

GREEN
PRECHA
NCH
ค่าเฉลี่ย

เท่า
เท่า
เท่า
เท่า

ณ วันที่
23 มกราคม 2561
N/A
53.76x
N/A
53.76x

1 เดือน
N/A1
55.67x
N/A1
55.67x
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ย้อนหลังจากวันที่ 23 มกราคม 2561
3 เดือน
6 เดือน
9 เดือน
1
1
N/A
N/A
N/A1
97.58x
148.43x
114.51x
1
1
N/A
N/A
N/A1
97.58x
148.43x
114.51x

12 เดือน
N/A1
101.19x
N/A1
101.19x

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
ที่มา : SETSMART
หมายเหตุ : 1. บริษทั ทีน่ ามาเปรียบเทียบไม่มคี ่า P/E เนื่องจากมีผลขาดทุนสุทธิในช่วงเวลาดังกล่าว

อัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชี
บริ ษทั ฯ

หน่ วย

GREEN
PRECHA
NCH
ค่าเฉลี่ย

เท่า
เท่า
เท่า
เท่า

ณ วันที่
23 มกราคม 2561
1.21x
0.51x
1.16x
0.96x

1 เดือน
1.29x
0.53x
1.15x
0.99x

ย้อนหลังจากวันที่ 23 มกราคม 2561
3 เดือน
6 เดือน
9 เดือน
1.44x
1.51x
1.55x
0.55x
0.57x
0.58x
1.18x
1.21x
1.26x
1.05x
1.09x
1.13x

12 เดือน
1.52x
0.59x
1.28x
1.13x

ที่มา : SETSMART

อัตราส่วนราคาต่อกาไร
การประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญด้วยวิธเี ปรียบเทียบ P/E จะนากาไรสุทธิยอ้ นหลัง 12 เดือนของบริษทั ฯ
สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2560 โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมสาหรับงวดปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งตรวจสอบ
โดยนางสุวมิ ล กฤตยาเกีย รณ์ ผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 2982 บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด
และงบการเงินรวมสาหรับงวดเก้าเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2560 ซึง่ สอบทานโดยนางสุวมิ ล กฤตยาเกียรณ์ ผูส้ อบ
บัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 2982 บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด คูณกับ P/E เฉลี่ยของบริษัททีน่ ามา
เปรียบเทียบ
ทัง้ นี้ เนื่องจากบริษทั ฯ มีผลขาดทุนสุทธิสาหรับผลการดาเนินงานย้อนหลัง 12 เดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน
2560 ทีป่ รึกษาฯ จึงไม่สามารถประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญด้วยวิธอี ตั ราส่วนราคาต่อกาไรได้

3.4.1

อัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชี
การประเมิน มูล ค่ า ยุ ติธ รรมของหุ้น สามัญ ด้ว ยวิธีเ ปรีย บเทีย บ P/BV จะน ามูล ค่ า ทางบัญ ชีข องบริษัท ฯ ณ
ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง คูณกับ P/BV ของบริษทั ทีน่ ามาเปรียบเทียบ ซึง่ การประเมินในครัง้ นี้ ทีป่ รึกษาฯ เลือกใช้มลู ค่าทาง
บัญชีของบริษทั ฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมสาหรับงวดเก้าเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน
2560 ซึง่ สอบทานโดยนางสุวมิ ล กฤตยาเกียรณ์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 2982 บริษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์
เนชันแนล
่
จากัด
โดยมีรายละเอียดการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ดังนี้
3.4.2

หน่ วย
มูลค่าทางบัญชี ณ
วันที่ 30 กันยายน 2560
P/BV
มูลค่ายุติธรรม
ของหุ้นสามัญ
หาร จานวนหุน้ สามัญทีจ่ ด
ทะเบียนและชาระแล้ว
มูลค่าหุ้นสามัญต่อหุ้น

ณ วันที่
23 มกราคม 2561

1 เดือน

ล้านบาท

ย้อนหลังจากวันที่ 23 มกราคม 2561
3 เดือน
6 เดือน
9 เดือน

12 เดือน

128.93

เท่า

0.96x

0.99x

1.05x

1.09x

1.13x

1.13x

ล้านบาท

123.77

127.38

135.99

140.84

145.72

145.48

0.38

0.39

0.39

หุน้
บาทต่อหุ้น

370,163,587
0.33

0.34
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0.37

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
จากการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ด้วยวิธเี ปรียบเทียบ P/BV จะได้มลู ค่ายุตธิ รรมของหุน้
สามัญของบริษทั ฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ระหว่าง 123.77 ล้านบาท และ 145.72 ล้านบาท หรือคิดเป็ นมูลค่าต่อหุน้
ระหว่าง 0.33 บาทต่อหุน้ และ 0.39 บาทต่อหุน้
ทัง้ นี้ การประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ด้วยวิธเี ปรียบเทียบ P/BV บริษทั ทีน่ ามาเปรียบเทียบ
นัน้ ย่อมมีความแตกต่างกัน เช่น แหล่งทีม่ าของรายได้ ขนาดของบริษทั ฯ โครงสร้างทางการเงิน และนโยบายการบันทึก
บัญชี เป็ นต้น นอกจากนี้ วิธเี ปรียบเทียบ P/BV เป็ นเพียงการเปรียบเทียบราคากับมูลค่าทางบัญชีเท่านัน้ ซึง่ สะท้อนส่วน
เพิม่ ทีน่ ักลงทุนให้แก่มูลค่าทางบัญชีของบริษทั ทีน่ ามาเปรียบเทียบ และนา P/BV ไปคูณกับมูลค่าทางบัญชี ณ วันที่ 30
กันยายน 2560 ของบริษทั ฯ โดยไม่ได้คานึงถึงผลการดาเนินงาน และแนวโน้มการเติบโตของบริษทั ฯ ในอนาคต จึงอาจ
ไม่สะท้อนถึงความสามารถในการทากาไรของบริษทั ฯ ในอนาคต ดังนัน้ ทีป่ รึกษาฯ จึงเห็นว่าวิธเี ปรียบเทียบ P/BV อาจ
เป็ นวิธที ไ่ี ม่เหมาะสมสาหรับการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ
วิ ธีมูลค่าปัจจุบนั สุทธิ ของกระแสเงิ นสด
การประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ด้วยวิธีมูลค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงิน สด เป็ นการ
ประเมินมูลค่าโดยคานึงถึงความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดในอนาคตของบริษทั ฯ ซึง่ ทีป่ รึกษาฯ ได้ทาประมาณ
การทางการเงินและคานวณหามูลค่าปั จจุบนั ด้วยอัตราส่วนคิดลด (Discount Rate) ทีเ่ หมาะสม
ในการประมาณการกระเงินสดอิสระของบริษัทฯ ที่ปรึกษาฯ ได้จดั ทาประมาณการทางการเงินของโครงการ
สิทธารมย์ พาร์คไลฟ์ โดยการสัมภาษณ์ฝ่ายบริหารของบริษทั ฯ เกีย่ วกับโครงสร้างการลงทุน แผนการลงทุน แผนการ
ดาเนินงาน และพิจารณาข้อมูลภาวะอุตสาหกรรม และข้อมูลสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศประกอบ รวมถึง
เอกสารต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ นี้ ทีป่ รึกษาฯ ได้ทาการศึกษาและวิเคราะห์ถงึ ความน่ าเชื่อถือและความสมเหตุสมผลของ
สมมติฐานต่างๆ ทีไ่ ด้รบั จากการสัมภาษณ์ฝ่ายบริหารของบริษทั ฯ และปรับปรุงสมมติฐานบางรายการให้เป็ นไปตามหลัก
ความระมัดระวัง
การประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ในครัง้ นี้ เป็ นการประมาณการกระแสเงินสดที่บริษทั ฯ จะ
ได้รบั จากการลงทุนในโครงการสิทธารมย์ พาร์คไลฟ์ จากนัน้ จะทาการปรับปรุงกระแสเงินสดด้วยภาษีจ่าย เพื่อให้ได้
กระแสเงิน สดอิสระของผู้ถือ หุ้น หลัง จากนัน้ ที่ป รึก ษาฯ จะท าการคิด ลดกระแสเงินสดอิสระของผู้ถือหุ้น ด้วยอัตรา
ผลตอบแทนทีผ่ ถู้ อื หุน้ คาดหวัง เพื่อให้ได้ มูลค่าปั จจุบนั สุทธิ และทาการปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ และหนี้สนิ ณ วันที่ 30
กันยายน 2560 เพื่อให้ได้มลู ค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ
ทัง้ นี้ ทีป่ รึกษาฯ ได้ทาการเก็บข้อมูลการทาสัญญาซือ้ ขายและการก่อสร้างเพิม่ เติมระหว่างเดือนตุลาคม 2560
ถึงเดือนธันวาคม 2560 และทาการตัง้ สมมติฐานการขายระหว่างเดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนธันวาคม 2560 ตามข้อมูล
จริง เพื่อให้ผลลัพธ์ทไ่ี ด้สะท้อนความเป็ นจริงมากทีส่ ุด ดังนัน้ การประมาณการขายตามสมมติฐานของทีป่ รึกษาฯ จะเริม่
ตัง้ แต่เดือนมกราคม 2561 เป็ นต้นไป โดยมีรายละเอียดการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ดังนี้
3.5

สมมติ ฐานด้านการขาย
ที่ป รึก ษาฯ ได้พิจ ารณาข้อ มูล ที่ไ ด้ร ับ จากฝ่ ายบริห ารของบริษัท ฯ เกี่ย วกับ ข้อ มูล ราคาขายของโครงการ
สิทธารมย์ พาร์คไลฟ์ โดยที่ปรึกษาฯ ได้ปรับปรุงมูลค่าโครงการคงเหลือให้สอดคล้องกับราคาบ้านที่ บริษัทฯ มีการ
จาหน่ายให้แก่ลกู ค้าจริงพบว่าบริษทั ฯ มีจานวนบ้านทีย่ งั ไม่ได้ขาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จานวน 33 หลัง และมูลค่า
ขาย (หลังปรับปรุงตามสมมติฐานของทีป่ รึกษาฯ) จานวน 129.67 ล้านบาท หรือเฉลีย่ หลังละ 3.93 ล้านบาท
ในด้า นของการขาย ที่ป รึก ษาฯ ใช้สมมติฐ านให้บ ริษัท ฯ มีก ารจ าหน่ า ยบ้า นในอัต ราเดือ นละ 1 หลัง ซึ่ง
ทีป่ รึกษาฯ พิจารณาจากข้อมูลในอดีตทีเ่ กิดขึน้ จริง โดยในปี 2560 บริษทั ฯ มีการจาหน่ ายบ้านโครงการสิทธารมย์ พาร์ค
ไลฟ์ ไปแล้วจานวน 8 หลัง หรือเฉลีย่ เดือนละ 0.67 หลัง ซึง่ ต่ ากว่าสมมติฐานของทีป่ รึกษาฯ อย่างไรก็ตาม ทีป่ รึกษาฯ
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
เห็นว่าสมมติฐานการขายในอัตราเดือนละ 1 หลัง เป็ นสมมติฐานที่มคี วามเป็ นไปได้ เนื่องจากในปี 2560 บริษัทฯ อยู่
ระหว่างการก่อสร้างโครงการ จึงอาจทาให้ลูกค้าอาจจะชะลอการซื้อเนื่องจากต้องการเห็นบ้านที่เสร็จแล้วก่อนทาการ
ตัดสินใจ
ในด้านของการโอนและการชาระเงิน ทีป่ รึกษาฯ มีสมมติฐานให้บริษทั ฯ มีการโอนบ้านให้แก่ลูกค้าและรับชาระ
เงินทันทีในเดือนทีข่ าย โดยอ้างอิงจากการสัมภาษณ์ผบู้ ริหารของบริษทั ฯ ประกอบกับการพิจารณาความก้าวหน้าในการ
ก่อสร้างโครงการซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จกว่าร้ อยละ 96 และคาดว่าจะแล้วเสร็จ
ทัง้ หมดภายในเดือนมีนาคม 2561 ดังนัน้ ทีป่ รึกษาฯ จึงเห็นว่าหากมีการก่อสร้างบ้านแล้วเสร็จ ลูกค้าจะสามารถทาการ
ตัดสินใจในการพิจารณาซือ้ บ้านได้รวดเร็วยิง่ ขึน้
สมมติ ฐานด้านค่าใช้จ่าย
ต้นทุนในการก่อสร้าง
ที่ปรึกษาฯ พิจารณาต้นทุนในการก่ อสร้างทัง้ หมดของบริษัทฯ โดยพิจารณาข้อมูลที่ได้รบั จากผู้บริหารของ
บริษทั ฯ ประกอบกับสัญญาจ้างรับเหมาก่อสร้าง ซึง่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษทั ฯ ยังคงมีภาระต้องชาระค่าก่อสร้าง
เพิม่ เติมอีก 1.15 ล้านบาท ซึง่ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2561 ทีป่ รึกษาฯ จึงพิจารณากาหนดสมมติฐานให้
บริษทั ฯ ชาระค่าก่อสร้างในอัตราเดือนละ 0.38 ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายเงินเดือนพนักงานขาย
ทีป่ รึกษาฯ พิจารณากาหนดสมมติฐานให้บริษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายเงินเดือนพนักงานขายเดือนละ 0.09 ล้านบาท โดย
อ้างอิงจากข้อมูลค่าใช้จ่ายเงินเดือนพนักงานขายเฉลี่ย ต่อเดือนที่เกิดขึน้ จริงในงวดเก้าเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน
2560
ค่าใช้จ่ายคอมมิชชันพนั
่ กงานขาย
ทีป่ รึกษาฯ พิจารณากาหนดสมมติฐานให้บริษทั ฯ มีการจ่ายค่าคอมมิชชันในการขายให้
่
แก่พนักงานขายในอัตรา
หลังละ 25,000 บาท และมีการชาระให้แก่พนักงานในเดือนถัดจากเดือนทีม่ กี ารโอนบ้าน โดยอ้างอิงจากนโยบายของฝ่ าย
บริหารของบริษทั ฯ และข้อมูลทีเ่ กิดขึน้ จริงในอดีต
ค่าธรรมเนียมโอน
ทีป่ รึกษาฯ พิจารณากาหนดสมมติฐานให้บริษทั ฯ มีการเสียค่าธรรมเนียมโอนในอัตราร้อยละ 1.00 ของมูลค่า
บ้านทีโ่ อน โดยอ้างอิงจากนโยบายของบริษทั ฯ ทีจ่ ะรับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการโอนคนละครึง่ กับลูกค้า (ค่าธรรมเนียม
โอนตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องเท่ากับร้อยละ 2.00 ของมูลค่าบ้านทีโ่ อน)
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ที่ปรึกษาฯ พิจารณากาหนดสมมติฐานให้บริษทั ฯ มีการเสียภาษีธุรกิจเฉพาะในอัตราร้อยละ 3.30 ของมูลค่า
บ้านทีโ่ อน ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
ค่าใช้จ่ายในการขายอื่นๆ
ที่ปรึกษาฯ พิจารณากาหนดสมมติฐานให้บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายอื่นๆ เดือนละ 0.94 ล้านบาท โดย
อ้างอิงจากข้อมูลค่าใช้จ่ายในการขายอื่นๆ เฉลีย่ ต่อเดือนทีเ่ กิดขึน้ จริงในงวดเก้าเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2560
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ทีป่ รึกษาฯ พิจารณากาหนดสมมติฐานให้บริษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารเดือนละ 0.69 ล้านบาท โดยอ้างอิง
จากข้อมูลค่าใช้จ่ายในการบริหารเฉลีย่ ต่อเดือนทีเ่ กิดขึน้ จริงในงวดเก้าเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2560
ภาษีเงินได้
ที่ปรึกษาฯ พิจารณากาหนดสมมติฐานให้บริษัทฯ มีการเสียภาษี เงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20.00 ตาม
หลักเกณฑ์ของกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
สมมติ ฐานอัตราส่วนคิ ดลด (Discount rate)
อัต ราส่ว นคิด ลดที่ใ ช้ใ นการค านวณหามูล ค่ า ปั จ จุ บ ัน สุท ธิข องกระแสเงิน สดอิสระของบริษัท ฯ จะใช้อ ัต รา
ผลตอบแทนที่ผู้ถือหุ้นคาดหวัง (Cost of Equity : Ke) ทัง้ นี้ เนื่องจากที่ปรึกษาฯ พิจารณาประเมินกระแสเงินสดจาก
โครงการสิทธารมย์ พาร์คไลฟ์ ซึง่ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 บริษทั ฯ ไม่มกี ารกูย้ มื เงินเพื่อโครงการดังกล่าว จึงทาให้
โครงการดังกล่าวมีเฉพาะกระแสเงินสดอิสระถึงผูถ้ อื หุ้ นเท่านัน้ โดยอัตราผลตอบแทนทีผ่ ถู้ อื หุน้ คาดหวัง คานวณมาจาก
สูตร CAPM ซึง่ มีสตู รการคานวณ ดังนี้
Ke
โดยที่

=

Rf + β( Rm – Rf )

Ke

=

อัตราผลตอบแทนทีผ่ ถู้ อื หุน้ คาดหวัง

Rf

=

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนทีไ่ ม่มคี วามเสีย่ ง อ้างอิงจากอัตราดอกเบีย้ พันธบัตรรัฐบาล
อายุ 25 ปี ณ วันที่ประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของบริษัทฯ (อ้างอิงข้อมูลจาก
www.thaibma.or.th) โดย ณ วันที่ 23 มกราคม 2561 มีค่าเท่ากับร้อยละ 3.05

Rm

=

อัตราผลตอบแทนการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเฉลีย่ ย้อนหลั ง 25 ปี นับ
จากวันที่ประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ซึ่งเป็ นช่วงระยะเวลาสะท้อน
ภาวะการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ในช่วงเวลาต่างๆ ได้ดกี ว่าการใช้ขอ้ มูลในช่วงระยะเวลา
สัน้ (อ้างอิงข้อมูลจาก www.set.or.th) โดย ณ วันที่ 23 มกราคม 2561 มีค่าเท่ากับร้อยละ
8.39

Beta (β) =

ค่าเฉลีย่ ความแปรปรวนของผลตอบแทนรายวันของบริษทั ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทีป่ ระกอบ
ธุรกิจคล้ายคลึงกันกับบริษทั ฯ ซึ่งเน้นการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัยแนวราบใน
พื้นที่ต่างจังหวัด และมีขนาดสินทรัพย์ไม่เกิน 5,000.00 ล้านบาท จานวน 3 บริษัท ซึ่ง
ได้ แ ก่ GREEN NCH และ PRECHA เทีย บกับ ผลตอบแทนของตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง
ประเทศไทย ย้อนหลัง 1 ปี ตัง้ แต่วนั ที่ 24 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 23 มกราคม 2561 (ทีม่ า:
Bloomberg)
โดยที่ ป รึ ก ษาฯ น าค่ า Unleveraged Beta ของ GREEN NCH และ PRECHA มาหา
ค่าเฉลี่ย และทาการปรับค่าให้เป็ น Leveraged Beta (βL: Leveraged Beta) ของบริษทั ฯ
ด้วยโครงสร้างทางการเงินและอัตราภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลของบริษทั ฯ ณ วันที่ 30 กันยายน
2560 ซึ่ ง สามารถค านวณค่ า เฉลี่ ย Unleveraged Beta (βU) ได้ เ ท่ า กั บ 0.52 และ
Leveraged Beta ของบริษทั ฯ ได้เท่ากับ 1.07 เท่า โดยมีรายละเอียดการคานวณดังนี้
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
อัตราส่วนหนี้ สินที่มีภาระดอกเบี้ย
ต่อส่วนของผูถ้ อื หุ้น
บริษทั
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
(D:E Ratio)
(βL)
GREEN
0.52
0.002
NCH
0.41
0.81
PRECHA
0.84
0.09
ค่าเฉลี่ย Unleveraged Beta
อัตราส่วนหนี้ สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผูถ้ อื หุ้นของบริษทั ฯ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
ค่า Leveraged Beta ของบริษทั ฯ
Leveraged
Beta

Unleveraged
Beta
(βU)
0.52
0.25
0.79
0.52
1.34
1.07

ทัง้ นี้ จากสูตรการคานวณและค่าตัวแปรต่างๆ ที่นามาใช้ดงั กล่าวข้างต้น จะได้อตั ราผลตอบแทนที่ผู้ถือหุ้น
คาดหวัง (Ke) สาหรับการประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของบริษทั ฯ ณ วันที่ 23 มกราคม 2561 เท่ากับร้อยละ
8.77
ผลการประมาณการทางการเงิ น
หน่ วย : ล้านบาท
กระแสเงิ นสดรับจากการขาย

ต.ค. – ธ.ค. ปี 2560
4.95

งวดปี 2561
46.15

งวดปี 2562
47.15

งวดปี 2563
35.37

กระแสเงิ นสดจ่าย
ต้นทุนในการก่อสร้าง
ค่าใช้จ่ายเงินเดือนพนักงานขาย
ค่าใช้จ่ายคอมมิชชันพนั
่ กงานขาย
ค่าธรรมเนียมโอน
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ค่าใช้จ่ายในการขายอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ภาษีเงินได้
รวมกระแสเงิ นสดจ่าย

3.54
0.32
0.04
0.05
0.16
1.07
2.34
7.53

1.15
1.03
0.28
0.47
1.56
11.24
8.31
1.48
25.51

1.03
0.30
0.47
1.56
11.24
8.31
4.85
27.75

0.77
0.25
0.35
1.17
8.43
6.23
3.64
20.84

กระแสเงิ นสดสุทธิ ของผูถ้ ือหุ้น
(2.58)
*
มูลค่าปัจจุบนั สุทธิ
45.11
หมายเหตุ : คิดลดกระแสเงินสดรายเดือน

20.64

19.40

14.53
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
การคานวณมูลค่ายุติธรรมของบริษทั ฯ
รายการสิ นทรัพย์
บ้านเดีย่ ว 2 ชัน้ จานวน 34 หลัง
โครงการสิทธารมย์ พาร์คไลฟ์

มูลค่าทางบัญชี
(ล้านบาท)

มูลค่าปัจจุบนั สุทธิ
(ล้านบาท)

ผลต่างระหว่างมูลค่า
ทางบัญชีกบั มูลค่า
ปัจจุบนั สุทธิ
(ล้านบาท)

113.03

45.11

(67.92)

โดยมีรายละเอียดการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ดังนี้
รายการ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
ส่วนของผูถ้ อื หุ้น
128,926,567.47
หัก รายการปรับปรุงมูลค่าทรัพย์สนิ
(67,922,708.60)
มูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญ
61,003,858.87
หาร จานวนหุน้ สามัญทีอ่ อกและเรียกชาระแล้ว
370,163,587.00
มูลค่าหุ้นสามัญต่อหุ้น
0.16

หน่ วย
บาท
บาท
บาท
หุน้
บาทต่อหุ้น

จากการประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ด้วยวิธมี ูลค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสด จะได้
มูลค่ายุติธรรมของหุน้ สามัญของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 เท่ากับ 61.00 ล้านบาท หรือคิดเป็ นมูลค่าต่อหุน้
เท่ากับ 0.16 บาทต่อหุน้
การวิ เคราะห์ความไว (Sensitivity Analysis)
การประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ จะถูกต้องหรือมีมลู ค่าใกล้เคียงความเป็ นจริงนัน้ ขึน้ อยู่กบั
ความถูกต้องและความเหมาะสมของสมมติฐานที่ใช้ในการประมาณการทางการเงิน และแผนการดาเนินธุรกิจ และ
นโยบายการบริหารงานในอนาคต ดังนัน้ หากมีเหตุการณ์ทส่ี ่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงใดๆ เกีย่ วกับสภาวะเศรษฐกิจ
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และนโยบายของรัฐบาลทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ก็อาจทาให้ประมาณการทางการเงินทีจ่ ดั ทาขึน้
ภายใต้สมมติฐานทีก่ ล่าวมาข้างต้นเปลีย่ นแปลงไปอย่างมีนัยสาคัญ และอาจส่งผลกระทบให้มลู ค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญ
ของบริษทั ฯ ทีป่ ระเมินได้เปลีย่ นแปลงไปด้วยเช่นกัน
ด้วยสาเหตุและปั จจัยต่างๆ ทีอ่ าจเกิดการเปลีย่ นแปลงและอาจส่ง ผลกระทบกับการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของ
หุน้ สามัญของบริษทั ฯ ทีป่ รึกษาฯ จึงได้ทาการวิเคราะห์ความไวของการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ
เพื่อศึกษาถึงผลกระทบโดยปั จจัยต่างๆ ทีอ่ าจเกิดการเปลีย่ นแปลง โดยศึกษาและวิเคราะห์การเปลีย่ นแปลงของมูลค่า
ยุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ต่อการเปลีย่ นแปลงของปั จจัย 2 ปั จจัย ได้แก่ อัตราคิดลด (อัตราผลตอบแทนทีผ่ ถู้ อื
คาดหวัง) และการเปลีย่ นแปลงของราคาขายบ้าน ซึง่ สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ความไวของการประเมินมูลค่ายุตธิ รรม
ของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ด้วยวิธมี ลู ค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสดได้ดงั นี้

3.6
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อัตราคิ ดลด
เพิ่ ม / (ลด) จากกรณี ฐาน
(1.00%)
(0.50%)
0.00%
0.50%
1.00%

การเปลี่ยนแปลงของราคาขายบ้าน เพิ่ ม / (ลด) จากกรณี ฐาน
(5.00%)
(2.50%)
0.00%
2.50%
5.00%
57.11
59.41
61.70
64.00
66.30
56.79
59.07
61.35
63.63
65.91
61.00
56.47
58.74
63.27
65.53
56.17
58.41
60.66
62.91
65.16
55.86
58.09
60.32
62.55
64.79

จากการวิเคราะห์ความไวของการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ โดยการเปลีย่ นแปลงอัตรา
คิดลด (อัตราผลตอบแทนที่ผถู้ อื หุน้ คาดหวัง) และการเปลี่ยนแปลงของราคาขายบ้าน จะได้ยุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ
บริษทั ฯ ระหว่าง 58.41 ล้านบาท และ 63.63 ล้านบาท หรือคิดเป็ นมูลค่าต่อหุน้ ระหว่าง 0.16 บาทต่อหุน้ และ 0.17 บาท
ต่อหุน้
สรุปผลการประเมิ นมูลค่าและความเหมาะสมต่อราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์
จากการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ด้วยวิธกี ารต่างๆ สามารถสรุปผลการประเมินมูลค่า
ยุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ได้ดงั นี้
มูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญ
วิ ธีการประเมิ น
ล้านบาท
บาทต่อหุ้น
วิธมี ลู ค่าทางบัญชี
128.93
0.35
วิธปี รับปรุงมูลค่าทางบัญชี
128.91
0.35
วิธเี ปรียบเทียบราคาตลาดของหุน้ สามัญ
N/A
N/A
วิธเี ปรียบเทียบอัตราส่วนตลาด
- อัตราส่วนราคาต่อกาไร
N/A
N/A
- อัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชี
123.77 - 145.72
0.33 - 0.39
วิธมี ลู ค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสด
58.41 – 63.63
0.16 - 0.17

3.7

ทัง้ นี้ ที่ปรึกษาฯ เห็นว่า ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ควรใช้ผลที่ได้จากวิธมี ูลค่า
ปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสด เนื่องจากจะแสดงมูลค่ายุตธิ รรมโดยคานึงถึงผลการดาเนินงานและการเติบโตในอนาคต
ซึ่งสอดคล้องกับแผนการดาเนินงานของบริษัทฯ มีความประสงค์จะดาเนินการบริหารโครงการบ้านจัดสรรด้วยตนเอง
ดังนัน้ ทีป่ รึกษาฯ จึงเห็นว่ามูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 อยู่ระหว่าง 58.41 ล้าน
บาท และ 63.63 ล้านบาท หรือคิดเป็ นมูลค่าต่อหุน้ ระหว่าง 0.16 บาทต่อหุน้ และ 0.17 บาทต่อหุน้ โดยมีราคากรณีฐาน
อยู่ท่ี 61.00 ล้านบาท หรือคิดเป็ นมูลค่าต่อหุน้ เท่ากับ 0.16 บาทต่อหุน้
ดังนัน้ เมื่อเปรียบเทียบราคาเสนอซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั ฯ ที่ 0.07 บาทต่อหุน้ กับมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญ
ของบริษัทฯ ที่ 0.16 บาทต่อหุ้น จะเห็นได้ว่าราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ต่ ากว่ามูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามั ญของบริษทั ฯ
ดังนัน้ ราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญของบริษทั ฯ ที่ 0.07 บาทต่อหุ้น เป็ นราคาที่ไม่เหมาะสม
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สาเหตุทท่ี ป่ี รึกษาฯ ไม่เลือกใช้วธิ มี ูลค่าทางบัญชี เนื่องจากวิธมี ูลค่าทางบัญชีเป็ นการแสดงมูลค่าทางบัญชีของ
บริษทั ฯ ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยไม่ได้คานึงถึงผลการดาเนิ นงาน และแนวโน้มการเติบโตของบริษทั ฯ ในอนาคต จึง
อาจไม่สะท้อนถึงความสามารถในการทากาไรของบริษทั ฯ ในอนาคต
สาเหตุท่ที ่ปี รึกษาฯ ไม่เลือกใช้วธิ ีปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี เนื่องจากวิธปี รับปรุงมูลค่าทางบัญชีเป็ นการแสดง
มูลค่าทางบัญชีของบริษทั ฯ หลังการปรับปรุงรายการทรัพย์สนิ ทีส่ าคัญให้เป็ นราคายุตธิ รรมแล้ว ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง
โดยไม่ได้คานึงถึงผลการดาเนินงาน และแนวโน้มการเติบโตของบริษทั ฯ ในอนาคต จึงอาจไม่สะท้อนถึงความสามารถใน
การทากาไรของบริษทั ฯ ในอนาคต
สาเหตุท่ที ่ปี รึกษาฯ ไม่เลือกใช้วธิ ีเปรียบเทียบราคาตลาดของหุ้นสามัญ เนื่องจากหุ้นสามัญของบริษัทฯ ถูก
ตลาดหลักทรัพย์ฯ พักการซื้อขาย โดยขึ้นเครื่องหมาย H (HALT) ในช่วงบ่ายของวันที่ 25 กันยายน 2557 และขึ้น
เครื่องหมาย SP (Suspend) ตัง้ แต่วนั ที่ 26 กันยายน 2557 และ ณ วันที่ 24 มกราคม 2561 หุ้นสามัญของบริษัทฯ ก็
ยังคงถูกพักการซือ้ ขาย ดังนัน้ ที่ปรึกษาฯ จึงไม่มขี อ้ มูลราคาตลาดของหุน้ สามัญทีท่ าการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ
และไม่สามารถประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญด้วยวิธเี ปรียบเทียบราคาตลาดของหุน้ สามัญได้
สาเหตุท่ที ่ปี รึกษาฯ ไม่เลือกใช้วธิ เี ปรียบเทียบอัตราส่วนตลาด เนื่องจากวิธเี ปรียบเทียบ P/BV เป็ นเพียงการ
เปรียบเทียบราคากับมูล ค่าทางบัญชีเท่ านัน้ ซึ่งสะท้อนส่วนเพิ่มที่นัก ลงทุ นให้แก่มูล ค่าทางบัญชีของบริษัทที่น ามา
เปรียบเทียบ และนา P/BV ไปคูณกับมูลค่าทางบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ของบริษทั ฯ โดยไม่ได้คานึงถึงผลการ
ดาเนินงาน และแนวโน้มการเติบโตของบริษทั ฯ ในอนาคต จึงอาจไม่สะท้อนถึงความสามารถในการทากาไรของบริษทั ฯ
ในอนาคต ในขณะทีไ่ ม่สามารถประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ด้วยวิธเี ปรียบเทียบ P/E ได้ เนื่องจาก
บริษทั ฯ มีผลขาดทุนสุทธิสาหรับผลการดาเนินงานย้อนหลัง 12 เดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2560
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ส่วนที่ 4 : ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงิ นอิ สระเกี่ยวกับคาเสนอซื้อหลักทรัพย์
เหตุผลที่ควรตอบรับ และ/หรือ เหตุผลที่ควรปฏิ เสธคาเสนอซื้อหลักทรัพย์
ที่ปรึกษาฯ ได้พจิ ารณาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 247-4) ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2561 และ
ฉบับแก้ไขเพิม่ เติม ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 และ 12 กุมภาพันธ์ 2561 รวมทัง้ ข้อมูลประกอบอื่นๆ และมีความเห็นว่า
ผูถ้ ือหุ้นควรพิ จารณาปฏิ เสธคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครังนี
้ ้ โดยมีเหตุผลดังนี้

4.1

ราคาเสนอซือ้ ไม่เหมาะสม
ทีป่ รึกษาฯ ได้ทาการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 โดยวิธี
ต่างๆ 5 วิธี ได้แก่ 1) วิธมี ูลค่าทางบัญชี 2) วิธปี รับปรุงมูลค่าทางบัญชี 3) วิธเี ปรียบเทียบราคาตลาดของหุน้ สามัญ
4) วิธเี ปรียบเทียบอัตราส่วนตลาด และ 5) วิธมี ูลค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสด โดยมีรายละเอียดตามตารางสรุป
มูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ดังนี้

1.

วิ ธีการประเมิ น
วิธมี ลู ค่าทางบัญชี
วิธปี รับปรุงมูลค่าทางบัญชี
วิธเี ปรียบเทียบราคาตลาดของหุน้ สามัญ
วิธเี ปรียบเทียบอัตราส่วนตลาด
- อัตราส่วนราคาต่อกาไร
- อัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชี
วิธมี ลู ค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสด

มูลค่ายุติธรรมของบริษทั ฯ
ล้านบาท
บาทต่อหุ้น
128.93
0.35
128.91
0.35
N/A
N/A
N/A
123.77 - 145.72
58.41 – 63.63

N/A
0.33 - 0.39
0.16 - 0.17

จากตารางสรุปข้างต้น ทีป่ รึกษาฯ มีความเห็นว่า ในการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ควรใช้
วิธมี ูลค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสด เนื่องจากจะแสดงมูลค่ายุตธิ รรมโดยคานึงถึงผลการดาเนินงานและการเติบโตใน
อนาคต ซึง่ สอดคล้องกับแผนการดาเนินงานของบริษทั ฯ มีความประสงค์จะดาเนินการบริหารโครงการบ้านจัดสรรด้วย
ตนเอง ดังนัน้ ที่ปรึกษาฯ จึงเห็นว่า มูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 อยู่ระหว่าง
58.41 ล้านบาท และ 63.63 ล้านบาท หรือคิดเป็ นมูลค่าต่อหุน้ ระหว่าง 0.16 บาทต่อหุน้ และ 0.17 บาทต่อหุน้ โดยมีราคา
กรณีฐานอยู่ท่ี 61.00 ล้านบาท หรือคิดเป็ นมูลค่าต่อหุน้ เท่ากับ 0.16 บาทต่อหุน้
ดังนัน้ เมื่อเปรียบเทียบราคาเสนอซือ้ หุน้ สามัญของบริษัทฯ ที่ 0.07 บาทต่อหุน้ กับมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญ
ของบริษัทฯ ที่ 0.16 บาทต่อหุ้น จะเห็นได้ว่าราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ต่ ากว่ามูลค่ายุติธรรมของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ
ดังนัน้ ราคาเสนอซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั ฯ ที่ 0.07 บาทต่อหุน้ เป็ นราคาที่ไม่เหมาะสม
โอกาสในการขายหุน้ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในราคาทีส่ งู กว่าราคาตามคาเสนอซือ้
ที่ ป รึ ก ษาฯ มี ค วามเห็ น ว่ า หากในอนาคตหุ้ น สามั ญ ของบริ ษั ท ฯ สามารถกลั บ มาซื้ อ -ขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้อกี ครัง้ ตามนโยบายและแผนการบริหารกิจการของผูท้ าคาเสนอซือ้ ก็มโี อกาสทีร่ าคาซือ้ -ขาย
ในช่วงเวลาดังกล่าวจะสูงกว่าราคาเสนอซือ้ หุน้ สามัญตามทีร่ ะบุในคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 247-4)
ในครัง้ นี้ โดยอ้างอิงจากมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ทีท่ ป่ี รึกษาฯ ประเมินได้ แต่อย่างไรก็ตาม ผูถ้ อื หุน้
อาจมีความเสีย่ งทีห่ นุ้ สามัญของกิจการจะไม่สามารถกลับมาซือ้ -ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้อกี ครัง้ ซึง่ จะทาให้ผถู้ อื

2.
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
หุน้ อาจมีความเสีย่ งทีอ่ าจจะไม่สามารถขายหุน้ ได้ในจานวน ราคา ในระยะเวลาทีต่ อ้ งการได้ เนื่องจากปั จจุบนั ตลาด
หลักทรัพย์ฯ ได้ประกาศให้บริษทั ฯ เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนเนื่องจากบริษทั ฯ อยู่ในช่วงทีต่ อ้ งแก้ไขฐานะทางการเงิน
และการดาเนินงานระยะที่ 2 (NC ระยะที่ 2) เนื่องจากบริษทั ฯ มีสว่ นของผูถ้ อื หุน้ น้อยกว่าศูนย์ และบริษทั ฯ เข้าข่าย
เป็ นบริษัทที่มสี นิ ทรัพย์ทงั ้ หมดหรือเกือบทัง้ หมดในรูปเงินสด (Cash Company) ซึ่งยังไม่สามารถดาเนินการให้มี
ธุรกิจที่มีคุณสมบัติท่จี ะจดทะเบียนกับตลาดหลั กทรัพย์ฯ ได้ รวมถึงบริษัทฯ ยังไม่ได้ดาเนินการให้เป็ นไปตาม
ข้อกาหนดว่าด้วยรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน กรณีการเข้าซื้อหุ้นของบริษทั กีธา พร๊อพ
เพอร์ตส้ี ์ จากัด (“KITHA”)
โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ปรับปรุงข้อกาหนดเกี่ยวกับการดาเนินการกับบริษัท จดทะเบียนทีม่ สี นิ ทรัพย์
ทัง้ หมดหรือเกือบทัง้ หมดในรูปของเงินสดหรือหลักทรัพย์ระยะสัน้ (Cash Company) โดยมีผลบังคับใช้ตงั ้ แต่วนั ที่ 1
กุมภาพันธ์ 2561 จึงประกาศเพิม่ เหตุเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ กรณีบริษทั ฯ เป็ น Cash Company เมื่อวันที่
1 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีการกาหนดระยะเวลาดาเนินการเป็ น 2 ช่วง คือ 1) ช่วงดาเนินการให้เหตุเพิกถอนหมดไป
มีระยะเวลา 1 ปี (ครบกาหนดวันที่ 31 มกราคม 2562) และ 2) ช่วงดาเนินการให้มคี ุณสมบัตเิ พื่อกลับมาซือ้ ขาย มี
ระยะเวลา 1 ปี
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ สามารถยื่นคาขอขยายระยะเวลาสาหรับช่วงดาเนินการให้มคี ุณสมบัตเิ พื่อกลับมาซือ้ ขายได้
1 ครัง้ เป็ น ระยะเวลาไม่ เ กิน 1 ปี หากบริษัท ฯ ไม่ สามารถดาเนิ น การให้เ หตุ แ ห่ ง การเพิก ถอนหมดไปหรือมี
คุณสมบัตเิ พื่อกลับมาซือ้ ขายได้ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด ตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจพิจารณาสังเพิ
่ กถอนหลักทรัพย์
ของบริษทั ฯ
อย่างไรก็ตาม การตอบรับคาเสนอซือ้ อาจเป็ นทางเลือกให้กบั ผูถ้ อื หุน้ รายย่อยในการลดความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้
ภายหลังสิ้นสุดการทาคาเสนอซื้อ เช่น ความเสี่ยงในการรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อการตรวจสอบและการถ่ วงดุลการ
บริหารงาน ในกรณีทผ่ี ทู้ าคาเสนอซือ้ สามารถถือหุน้ ของบริษทั ฯ ได้มากกว่ากึง่ หนึ่งหรือมากกว่า 3 ใน 4 ของหุน้ ทีอ่ อก
และชาระแล้วของบริษัทฯ รวมถึงความเสีย่ งในการดารงสถานะบริษทั จดทะเบียนจากการมีสดั ส่วนผูถ้ อื หุน้ รายย่อยไม่
ครบถ้วนตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสภาพคล่องในการซือ้ ขายหุน้ ของบริษทั ฯ เนื่องจากปั จจุบนั หุน้ สามัญ
ของบริษทั ฯ ถูกพักการซือ้ ขายจากการทีบ่ ริษทั ฯ เข้าข่ายเป็ นบริษทั จดทะเบียนทีเ่ ข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน
ประโยชน์ หรือผลกระทบจากแผนงานและนโยบายตามที่ ผ้ทู าคาเสนอซื้อระบุไว้ในคาเสนอซื้อ รวมทัง้
ความเป็ นไปได้ของแผนงานและนโยบายดังกล่าว
ทีป่ รึกษาฯ ได้พจิ ารณาแผนธุรกิจและนโยบายทีผ่ ู้ทาคาเสนอซือ้ ได้ทร่ี ะบุไว้ในคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของกิจการ
(แบบ 247-4) ลงวัน ที่ 24 มกราคม 2561 และค าเสนอซื้อ หลัก ทรัพ ย์ข องกิจ การฉบับ แก้ไ ขและเพิ่ม เติม ลงวัน ที่ 6
กุมภาพันธ์ 2561 และ 12 กุมภาพันธ์ 2561 รวมถึงการสัมภาษณ์ผบู้ ริหารของบริษทั ฯ มีความเห็นเกีย่ วกับประโยชน์หรือ
ผลกระทบจากแผนงานและนโยบายของผูท้ าคาเสนอซือ้ ดังนี้

4.2

สรุปแผนการดาเนิ นการภายหลังการเข้าครอบงากิ จการ (จากแบบ 247-4)
4.2.1 สถานภาพของกิจการ
ตามทีร่ ะบุไว้ในคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ภายหลังการทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ในครัง้ นี้ ผูท้ า
คาเสนอซื้อไม่มีความประสงค์ท่จี ะดาเนินการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิน้ สุดระยะเวลาการทาคาเสนอซือ้
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
ความเห็นของที่ปรึกษาฯ : เนื่องจากบริษทั ฯ ยังคงมีสถานะเป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป ทา
ให้บริษัทฯ และผู้ถือหุน้ ของบริษทั ฯ จะไม่ได้รบั ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสถานะการเป็ นบริษัทจดทะเบียน
หรือจากการเพิกถอนหุน้ ของบริษทั ฯ ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวแต่อย่างใด รวมทัง้ ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ทีไ่ ม่ประสงค์
จะขายหุน้ ตามคาเสนอซือ้ ในครัง้ นี้กจ็ ะไม่มผี ลกระทบแต่อย่างใด แต่ทงั ้ นี้ภายหลังสิน้ สุดระยะเวลา 12 เดือนดังกล่าว
อาจมีความเสีย่ งจากการทีผ่ ทู้ าคาเสนอซือ้ อาจพิจารณาเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ ซึง่ หากผูท้ าคาเสนอซือ้ จะเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ผูท้ าคาเสนอซื้ อมี
หน้าทีต่ อ้ งทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทงั ้ หมดของบริษทั ฯ อีกครัง้ เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ สามารถขาย
หลักทรัพย์ของตนเองได้
นอกจากนี้ หากมีผถู้ อื หุน้ ตอบรับคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ในครัง้ นี้เป็ นจานวนมาก ส่งผลให้ ผทู้ าคาเสนอซือ้
สามารถซือ้ หุน้ ของบริษทั ฯ ได้เป็ นจานวนมาก จนทาให้บริษทั ฯ มีจานวนและสัดส่วนการถือหุน้ ของผูถ้ อื หุน้ รายย่อย
ลดลงมาก อาจทาให้บริษัทฯ มีผลกระทบจากความเสีย่ งด้านคุณสมบัติการดารงสถานะเป็ นบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการกระจายการถือหุน้ ของผูถ้ อื หุน้ สามัญรายย่อย หากจานวนและสัดส่วนการถือหุน้ ของผูถ้ อื
หุน้ รายย่อยไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึง่ ต้องมีจานวนผูถ้ อื หุน้ สามัญรายย่อยไม่น้อยกว่า 150 ราย
และผู้ถือหุ้นดังกล่าวต้องถือหุ้นรวมกันไม่น้ อยกว่า ร้อยละ 15 ของทุนชาระแล้วของบริษัทฯ และอาจเป็ นผลให้
บริษทั ฯ มีภาระต้องชาระค่าธรรมเนียมรายปี ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพิม่ เติม อย่างไรก็ตาม หากเกิดกรณีดงั กล่าว
คณะกรรมการของกิจการเชื่อว่า ผู้ทาคาเสนอซื้ออาจพิจารณาขายหุ้นของกิจการออกบางส่วนให้แก่พนั ธมิตรทาง
ธุรกิจของกิจการที่มไิ ด้เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกับผู้ทาคาเสนอซื้อ หรือบุคคลที่จะไม่ใช่สทิ ธิออกเ สียงไปในทิศทาง
เดียวกับผูท้ าคาเสนอซือ้ เพื่อควบคุมกิจการร่วมกัน (Acting in Concert) เพื่อรักษาคุณสมบัตกิ ารกระจายการถือหุน้
ของผูถ้ อื หุน้ รายย่อยให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป
นโยบายและแผนการบริหารจัดการ
ตามทีร่ ะบุไว้ในคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังการทาคาเสนอซื้อใน
ครัง้ นี้เสร็จสิน้ ผู้ทาคาเสนอซื้อไม่มแี ผนที่จะเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ นโยบายการดาเนิน
ธุรกิจ และนโยบายการจ่ายปั นผล ผู้ทาคาเสนอซื้อยังคงมีความประสงค์ทจ่ี ะคงลักษณะการดาเนินธุรกิจเดิมของ
บริษั ท ฯ ต่ อ ไป นอกจากนี้ ผู้ ท าค าเสนอซื้อ ยัง มีแ ผนที่จ ะขยายการประกอบธุ ร กิจ เพิ่ม เติ ม จากการพัฒ นา
อสังหาริมทรัพย์ในปั จจุบนั ดังนี้
1) พัฒนาโครงการทีอ่ ยู่อาศัยเพื่อขาย
2) ร่วมลงทุนและให้กยู้ มื เงินแก่ผปู้ ระกอบการอสังหาริมทรัพย์ขนาดเล็ก
3) ซื้ออสังหาริมทรัพย์จากสถาบันการเงิน เพื่อนามาปรับปรุง พัฒนา เพื่อขายหรือให้เช่า โดยจะจัดตัง้
บริษทั บริหารสินทรัพย์ ตามพระราชกาหนดบริษทั บริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541
4) ซือ้ ทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้างเก่า เพื่อนามาปรับปรุง พัฒนา เพื่อขายหรือให้เช่า
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โดยผูท้ าคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์จะจัดตัง้ บริษทั บริหารสินทรัพย์ ตามพระราชกาหนดบริษทั บริหารสินทรัพย์
พ.ศ. 2541 เป็ นบริษทั ย่อย เพื่อดาเนินการซือ้ อสังหาริมทรัพย์จกาสถาบันการเงิน เพื่อนามาปรับปรุง พัฒนา และ
เพื่อขายหรือให้เช่า
ทัง้ นี้ เพื่อให้การดาเนินธุรกิจมีความคล่องตัวหรือคงไว้ เพิม่ ซึ่งประสิทธิภาพ และความสามารถในการ
แข่งขันทางธุรกิจของบริษัทฯ ผู้ทาคาเสนอซือ้ อาจพิจารณาปรับโครงสร้างองค์กร บุคลากร และ/หรือ โครงสร้าง
ทางการเงินของบริษทั ฯ
ในกรณีท่ผี ู้ทาคาเสนอซื้อจะดาเนินการในส่วนที่เป็ นสาระสาคัญแตกต่ างไปจากที่ระบุไว้ในคาเสนอซื้อ
หลักทรัพย์น้ภี ายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิน้ สุดระยะเวลาการทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของกิจการ ผูท้ าคา
ส่วนที่ 4 - หน้า 3

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
เสนอซือ้ จะดาเนินการได้ตอ้ งได้รบั การเห็นชอบจากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของกิจการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามใน
สีข่ องจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง และได้แจ้งให้สานักงานทราบแล้ว และได้รบั
การอนุ มตั ิอ่นื ๆ ที่จาเป็ นเพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และกฎระเบียบที่เกีย่ วข้องและมีผลใช้บงั คับใน
ขณะนัน้
ความเห็นของที่ปรึกษาฯ : เนื่องจากผูท้ าคาเสนอซือ้ ไม่มแี ผนการเปลีย่ นแปลงบริษทั ฯ อย่างมีนยั สาคัญ นอกจาก
แผนการขยายการประกอบธุรกิจเพิม่ เติม ภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังการทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ครัง้ นี้เสร็จ
สิ้น ดัง นัน้ บริษัท ฯ จึง ไม่ ไ ด้ร ับ ผลกระทบจากนโยบายและแผนการบริห ารกิจ การของผู้ท าค าเสนอซื้อ ในช่วง
ระยะเวลาดังกล่าว นอกจากนี้ หากพิจารณาจากแผนการขยายการประกอบธุรกิจเพิม่ เติมของผูท้ าคาเสนอซื้อ จะ
เห็นได้ว่า ผูท้ าคาเสนอซือ้ ยังไม่มแี ผนการขยายการประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ ทีช่ ดั เจน
อย่างไรก็ดีในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ หากผู้ทาคาเสนอซื้อจะขยายการ
ประกอบธุรกิจเพิม่ เติมในอนาคตตามที่ระบุไว้ในคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 247-4) ผูท้ าคาเสนอซื้อ
ยังคงต้องศึกษาความเป็ นไปได้ของแผนการขยายการประกอบธุรกิจเพิม่ เติม ณ ช่วงเวลานัน้ เพื่อให้แน่ ใจว่าการ
ขยายกิจการดังกล่าวสามารถเพิม่ ความสามารถในการแข่งขันและผลการดาเนินงานทีด่ ขี น้ึ ให้กบั บริษทั ฯ ได้ โดย
ยึดถือผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ เป็ นหลัก อย่างไรก็ตาม ทีป่ รึกษาฯ คาดการณ์ว่า แผนการขยายการประกอบธุรกิจ
เพิ่มเติมในอนาคตของผู้ทาคาเสนอซื้อ อยู่ในวิสยั ที่เป็ นไปได้และจะเป็ นประโยชน์ กบั บริษัทฯ ทัง้ นี้ การเข้าทา
รายการตามที่ระบุ ไว้ในคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ผู้ทาคาเสนอซื้อและบริษัทฯ มีหน้ าที่ต้องดาเนิน
ธุรกรรมดังกล่าวให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทา
รายการทีม่ นี ยั สาคัญทีเ่ ข้าข่ายเป็ นการได้มาหรือจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทัง้ ทีม่ กี าร
แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการ
ปฏิบตั ิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547
(รวมทัง้ ที่มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม) (“ประกาศได้มาหรือจาหน่ ายไปฯ”) ซึ่งอาจจะต้องอาศัยมติท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้นของ
บริษทั ฯ ซึง่ ผูท้ าคาเสนอซือ้ จะพิจารณาใช้สทิ ธิออกเสียงในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ตามความเหมาะสมต่อไป
การจาหน่ายทีด่ นิ ทีม่ ไิ ด้ใช้ในการดาเนินงาน
ตามทีร่ ะบุไว้ในคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ภายในปี 2561 ผูท้ าคาเสนอซือ้ อาจจาหน่ ายที่ดนิ ที่
มิได้ใช้ในการดาเนินงานของบริษทั ย่อยออกไปให้กบั บุ คคลภายนอกหรือผูท้ าคาเสนอซือ้ หรือบริษทั ทีผ่ ทู้ าคาเสนอ
ซือ้ เป็ นผูม้ อี านาจควบคุมกิจการ ด้วยวิธกี ารเสนอราคา หากมีผเู้ สนอราคาหลายรายจะดาเนินการขายให้แก่ผทู้ เ่ี สนอ
ราคาสูงสุด แต่ราคาขายจะต้องไม่ต่ ากว่าราคาขัน้ ต่ าทีก่ าหนด หากไม่มผี ใู้ ดเสนอซือ้ สูงกว่าหรือเท่ากับราคาขัน้ ต่า
ผูท้ าคาเสนอซือ้ อาจเสนอซือ้ ทีด่ นิ แปลงดังกล่าวในราคาขัน้ ต่า เพื่อนาเงินมาชาระหนี้สนิ ของกิจการทีม่ ตี ่อ Fortune
Thailand Investment Fund จานวน 172,000,000 บาท
หากผู้ทาคาเสนอซื้อเป็ นผู้ซ้ือที่ดนิ แปลงดังกล่าวเอง จะเข้าข่ายเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยมีขนาด
รายการเท่ากับ 136.41 ล้านบาท (คานวณจากมูลค่าทางบัญชีของกิจการ) ซึง่ เกินกว่าร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ท่มี ี
ตัวตนสุทธิของบริษทั ดังนัน้ จะต้องได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของกิจการ
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ความเห็นของที่ ปรึกษาฯ : เนื่องจากการจาหน่ ายที่ดนิ ที่มไิ ด้ใช้ในการดาเนินงานของบริษัทย่อยออกไปให้กบั
บุคคลภายนอก หรือผูท้ าคาเสนอซือ้ หรือบริษทั ทีผ่ ทู้ าคาเสนอซือ้ เป็ นผูม้ อี านาจควบคุม เพื่อนาเงินมาชาระหนี้สนิ
ของกิจการ เป็ นการทารายการที่ เป็ น ประโยชน์ แ ละส่ง ผลดีต่ อกิจ การ หากการจาหน่ ายที่ดินดัง กล่าวเป็ น การ
จาหน่ายออกไปในมูลค่ายุตธิ รรมทีก่ จิ การสมควรได้รบั อาทิเช่น ราคายุตธิ รรมจากการประเมินโดยผู้ประเมินทีอ่ ยูใ่ น
รายชื่อบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ในตลาดทุนและผู้ประเมินหลักที่ได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.
ส่วนที่ 4 - หน้า 4

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
ทัง้ นี้ หากผูท้ าคาเสนอซือ้ เสนอให้กจิ การจาหน่ายทีด่ นิ ทีม่ ไิ ด้ใช้ในการดาเนินงานของบริษทั ย่อยออกไป กิจการก็จะ
มีหน้าทีด่ าเนินธุรกรรมให้เป็ นไปตามประกาศได้มาหรือจาหน่ายไปฯ
นอกจากนี้ หากการจาหน่ายทีด่ นิ ดังกล่าวเป็ นการจาหน่ายให้แก่ผทู้ าคาเสนอซือ้ รวมถึงบุคคลตามมาตรา
258 หรือบริษทั ทีผ่ ทู้ าคาเสนอซือ้ รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 เป็ นผูม้ อี านาจควบคุม บริษทั ฯ ก็จะมีหน้าทีด่ าเนิน
ธุรกรรมให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่
เกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2551 (รวมทัง้ ที่มกี ารแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั กิ ารของบริษทั จดทะเบียนในรายการทีเ่ กีย่ วโยง
กัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 (รวมทัง้ ที่มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม) (“ประกาศรายการทีเ่ กีย่ วโยง
กันฯ”) ซึง่ ต้องขออนุ มตั จิ ากฝ่ ายจัดการ คณะกรรมการบริษทั และ/หรือ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ แล้วแต่กรณี
ต่อไป ทัง้ นี้หากต้องได้รบั อนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั หรือผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ผูท้ าคาเสนอซือ้ จะไม่มี
สิทธิออกเสียงในทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั และผูถ้ อื หุน้ รวมถึงบุค คลตามมาตรา 258 ของผูท้ าคาเสนอซือ้ จะไม่
มีสทิ ธิออกเสียงในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เนื่องจากผูท้ าคาเสนอซือ้ รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 เป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ่วนได้
เสียจากการเข้าทารายการดังกล่าว
การได้มาซึง่ สินทรัพย์ของบริษทั ฯ
ตามทีร่ ะบุไว้ในคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังการทาคาเสนอซื้อใน
ครัง้ นี้เสร็จสิน้ ผูท้ าคาเสนอซือ้ อาจพิจารณาให้บริษทั ฯ ซือ้ สินทรัพย์ดว้ ยวิธอี อกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ เพื่อ
แลกหุน้ สามัญ (Share swap) ของสินทรัพย์ท่บี ริษทั ฯ ได้มา โดยอาจจะเป็ นหุน้ หรือทรัพย์สนิ ของผูท้ าคาเสนอซื้อ
หรือบริษัทที่ผู้ทาคาเสนอซื้อเป็ นผู้มีอานาจควบคุมกิจการ หรือหุ้นหรือทรัพย์สนิ ของบุคคลหรือบริษัทอื่น โดย
คานึงถึงประโยชน์สงู สุดของบริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้ เป็ นสาคัญ
ในกรณีได้มาซึ่งสินทรัพย์จากบุคคลที่เกี่ยวโยง กิจการจะดาเนินการตามประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุ น ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อ ง หลัก เกณฑ์ใ นการท ารายการที่เ กี่ย วโยงกัน และจะด าเนิ น การตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่มนี ัยสาคัญที่เข้าข่ายเป็ นการ
ได้มาหรือจาหน่ ายไปซึ่งทรัพย์สนิ และประกาศที่เกี่ยวข้องต่างๆ รวมถึงมาตรา 107 (2) ข แห่งพระราชบัญญัติ
บริษทั มหาชนจากัด พ.ศ.2535 ทีร่ ะบุว่าการซือ้ หรือรับโอนกิจการของบริษทั อื่นหรือบริษทั เอกชนมาเป็ นของกิจการ
ต้องได้รบั มติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

4.2.4

ความเห็นของที่ปรึกษาฯ : การออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ เพื่อแลกหุน้ สามัญ (Share swap) ของสินทรัพย์
ทีบ่ ริษทั ฯ จะได้มา โดยอาจจะเป็ นหุน้ หรือทรัพย์สนิ ของบุคคลใดก็ตาม ผูท้ าคาเสนอซือ้ ควรจะมีการพิจารณาและ
ศึกษารายละเอียดของหุ้นหรือทรัพย์สนิ ที่ได้ม า ณ ช่วงเวลานัน้ รวมถึงผลกระทบต่ อส่วนแบ่งกาไร (Earnings
Dilution) และสิทธิในการออกเสียงของผูถ้ อื หุน้ เดิม (Control Dilution) ของผูถ้ อื หุน้ เดิม โดยละเอียดรอบคอบ และ
ยึดถือผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ เดิมเป็ นหลัก เพื่อให้แน่ใจว่าการเข้าทารายการดังกล่าวสามารถเพิม่ ความสามารถใน
การแข่งขันและผลการดาเนินงานทีด่ ขี น้ึ ให้กบั บริษทั ฯ ได้ เนื่องจากการออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของกิจการเพื่อแลก
หุน้ สามัญ (Share swap) ของสินทรัพย์ทก่ี จิ การได้มานัน้ จะส่งผลกระทบโดยตรงกับผูถ้ อื หุน้ เดิมของกิจการ ซึง่ ผูถ้ อื
หุน้ เดิมของกิจการควรติดตามและศึกษารายละเอียดการเข้าทารายการในประเภทดังกล่าวอย่างใกล้ชดิ
ทัง้ นี้ หากผูท้ าคาเสนอซือ้ เสนอให้บริษทั ฯ ดาเนินการออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ เพื่อแลกหุน้ สามัญ
(Share swap) ของสินทรัพย์ท่บี ริษทั ฯ จะได้มา โดยอาจจะเป็ นหุน้ หรือทรัพย์สนิ ของบุคคลใดก็ตาม บริษทั ฯ ก็จะมี
หน้าทีด่ าเนินธุรกรรมให้เป็ นไปตามประกาศได้มาหรือจาหน่ายไปฯ
ส่วนที่ 4 - หน้า 5

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
นอกจากนี้ หากเป็ นการออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ เพื่อแลกหุน้ สามัญ (Share swap) ของสินทรัพย์
ทีบ่ ริษทั ฯ จะได้มา โดยอาจจะเป็ นหุน้ หรือทรัพย์สนิ ของผูท้ าคาเสนอซือ้ รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 หรือบริษทั ที่
ผูท้ าคาเสนอซือ้ รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 เป็ นผูม้ อี านาจควบคุมกิจการ บริษทั ฯ ก็จะมีหน้าทีด่ าเนินธุรกรรมให้
เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2551 (รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั กิ ารของบริษทั จดทะเบียนในรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน พ.ศ. 2546
ลงวั น ที่ 19 พฤศจิ ก ายน พ.ศ. 2546 (รวมทั ง้ ที่ มี ก ารแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ) (“ประกาศรายการที่ เ กี่ ย วโยง
กันฯ”) ซึง่ ต้องขออนุ มตั จิ ากฝ่ ายจัดการ คณะกรรมการบริษทั และ/หรือ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ แล้วแต่กรณี
ต่อไป ทัง้ นี้หากต้องได้รบั อนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั หรือผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ผูท้ าคาเสนอซือ้ จะไม่มี
สิทธิออกเสียงในทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั และผูถ้ อื หุน้ รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ของผูท้ าคาเสนอซือ้ จะไม่
มีสทิ ธิออกเสียงในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เนื่องจากผูท้ าคาเสนอซือ้ รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 เป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ่วนได้
เสียจากการเข้าทารายการดังกล่าว
นโยบายการจ่ายเงินปั นผล
ตามทีร่ ะบุไว้ในคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังการทาคาเสนอซื้อใน
ครัง้ นี้เสร็จสิน้ ผูท้ าคาเสนอซือ้ ไม่มแี ผนหรือนโยบายทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของกิจการจากที่
กาหนดไว้ในปั จจุบนั ทีไ่ ม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษีและสารองตามกฎหมายโดยคานวณจากงบ
การเงินเฉพาะบริษทั ทัง้ นี้ นโยบายการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวอาจมีการเปลีย่ นแปลง โดยขึน้ อยู่กบั แผนการลงทุน
สภาพคล่อง ความจาเป็ น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

4.2.5

ความเห็นของที่ปรึกษาฯ : ไม่มผี ลกระทบต่อบริษทั ฯ เนื่องจากผูท้ าคาเสนอซือ้ ไม่มแี ผนทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงนโยบาย
การจ่ายเงินปั นผลของบริษทั ฯ ซึง่ การดาเนินการใดๆ จะเป็ นการพิจารณาของคณะกรรมการเพื่อผลประโยชน์ของ
บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็ นหลัก ทัง้ นี้ หากผู้ทาคาเสนอซื้อมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปั นผลภายหลัง
ระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิน้ สุดระยะเวลารับซื้อ ผู้ถือหุ้นอาจได้รบั ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
เพียงเล็กน้อย ซึ่งจากการพิจารณาการจ่ายเงินปั นผลในช่วง 5 ปี ท่ผี ่านมาของกิจการ (2556 – 2560) จะเห็นว่า
บริษัทฯ ไม่เคยมีการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผู้ถอื หุน้ ของบริษทั ฯ เลย ดังนัน้ หากผู้ทาคาเสนอซื้อมีการเปลี่ยนแปลง
นโยบายการจ่ายเงินปั นผลภายหลังระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิน้ สุดระยะเวลารับซือ้ จึงอาจไม่ส่งผลกระทบต่อ
ผูถ้ อื หุน้ มากนัก
แผนการปรับโครงสร้างองค์กรและทรัพยากรบุคคล
ตามทีร่ ะบุไว้ในคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังการทาคาเสนอซื้อใน
ครัง้ นี้เสร็จสิน้ ผูท้ าคาเสนอซือ้ มีแ ผนทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงโครงสร้างองค์กรทันทีภายหลังจากเข้าเป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของ
กิจการ เพื่อขับเคลื่อนให้การดาเนินธุรกิจของกิจการ มีความคล่องตัว เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันทีด่ ขี น้ึ
และสนับสนุ นแผนการขยายธุรกิจของกิจการต่อไป โดยคานึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อกิจการและผู้ถอื หุน้ เป็ นสาคัญ
นอกจากนี้ ผูท้ าคาเสนอซือ้ จะดาเนินการปรับเปลีย่ นผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจ แต่ยงั ไม่มี
แผนทีจ่ ะลดหรือเพิม่ จานวนกรรมการบริษทั

4.2.6

ความเห็นของที่ปรึกษาฯ : หากพิจารณาจากแผนการปรับโครงสร้างองค์กรของผูท้ าคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ตามที่
ระบุไว้ในคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 247-4) ทีร่ ะบุว่า ผูท้ าคาเสนอซือ้ จะมีการเปลีย่ นแปลงผูบ้ ริหาร
ส่วนที่ 4 - หน้า 6

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
และกรรมการของบริษทั ฯ ภายหลังจากการเข้าเป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของบริษทั ฯ โดยในกรณีทผ่ี ทู้ าคาเสนอซือ้ ได้รบั หุน้
จากการทาคาเสนอซื้อครัง้ นี้จนทาให้ถอื หุ้นเกินกว่าร้อยละ 50.00 ของหุ้นที่ชาระแล้วทัง้ หมดของกิจการ ผู้ทาคา
เสนอซือ้ จะดาเนินการเปลีย่ นแปลงกรรมการบริษทั ใหม่จานวน 7 ท่าน เพื่อแทนกรรมการบริษทั ในปั จจุบนั และใน
กรณีท่ผี ู้ทาคาเสนอซื้อได้รบั หุน้ จากการทาคาเสนอซื้อครัง้ นี้ต่ ากว่าร้อยละ 50.00 ของหุ้นที่ชาระแล้วทัง้ หมดของ
กิจการ ผูท้ าคาเสนอซือ้ จะดาเนินการเปลีย่ นแปลงกรรมการบริษทั ใหม่ตามสัดส่วนการถือหุน้
ซึง่ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 มีผถู้ อื หุน้ บางส่วนตอบรับคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของผูท้ าคาเสนอซือ้ แล้ว
ทาให้ผทู้ าคาเสนอซือ้ ถือหุน้ ในบริษทั ฯ รวมเกินกว่าร้อยละ 50 ของหุน้ สามัญทีจ่ าหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ
และผูท้ าคาเสนอซือ้ ได้มอี านาจควบคุมบริษทั ฯ เป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว จึงได้มกี ารเปลีย่ นแปลงกรรมการ 2 ท่าน ซึง่
เสนอชื่อโดยผูท้ าคาเสนอซือ้ ได้แก่ นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ (ผูท้ าคาเสนอซือ้ ) และนายฐิตวิ ฒ
ั น์ คูวจิ ติ รสุวรรณ
เป็ นกรรมการบริษัท โดยภายหลังการทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครัง้ นี้สน้ิ สุดลง ผู้ทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์จะ
แต่งตัง้ กรรมการใหม่เข้าแทนกรรมการชุดเดิม ทีไ่ ม่ได้เสนอชื่อโดยผูท้ าคาเสนอซื้อ ทัง้ หมด ซึ่งปั จจุบนั อยู่ระหว่าง
ขัน้ ตอนการสรรหากรรมการใหม่ของผูท้ าคาเสนอซือ้ และในส่วนผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ จะมีการปรับเปลีย่ นตาแหน่ ง
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และผูบ้ ริหารบางตาแหน่งให้สอดคล้องกับแผนงานของผูท้ าคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
โดยรายชื่อคณะกรรมการของบริษัท อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์
2561 มีรายละเอียดดังนี้
ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ ง
1 นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ
ประธานกรรมการ
2 นางสาวพัทธนันท์ อภิรโยธิน
กรรมการและรักษาการประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
3 นายมนต์ชยั อรวงศ์ไพศาล
กรรมการ
4 นายฐิตวิ ฒ
ั น์ คูวจิ ติ รสุวรรณ
กรรมการ
5 พลเอกทิวะพร ชะนะพะเนาว์
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
6 นายสราวุฒ ิ ภูมถิ าวร
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
7 นายธวัช จิตตรานนท์
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
ทีม่ า : บริษทั ฯ

กรรมการผู้มอี านาจลงนามผูกพันกิจการ ได้แก่ นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ และนายมนต์ชยั อรวงศ์
ไพศาล ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสาคัญของบริษทั ฯ
ทัง้ นี้ ผู้ทาคาเสนอซื้อมีวตั ถุประสงค์ในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรข้างต้น เพื่อขับเคลื่อนให้การ
ดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ มีความคล่องตัว เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันทีด่ ขี น้ึ และสนับสนุ นแผนการขยาย
ธุรกิจของบริษัทฯ ต่อไป โดยคานึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อ บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็ นสาคัญ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ
จะต้องดารงสัดส่วนกรรมการและพิจารณาคุณสมบัตขิ องผูบ้ ริหารและกรรมการให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาด
หลักทรัพย์ฯ และสานักงาน ก.ล.ต. โดยหากมีการเปลีย่ นแปลงใดๆ ผูท้ าคาเสนอซือ้ จะต้องปฏิบตั ติ ามข้อบังคับของ
กฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
แผนการปรับโครงสร้างทางการเงิน
ตามทีร่ ะบุไว้ในคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังการทาคาเสนอซื้อใน
ครัง้ นี้เสร็จสิ้น ผู้ทาคาเสนอซื้อจะปรับโครงสร้างทางการเงินเพื่อให้เหมาะสมตามการประกอบธุรกิจ และ ฐานะ
การเงินของกิจการในอนาคต โดยผูท้ าคาเสนอซือ้ อาจจะให้กจิ การ ต้องกูย้ มื เงินมากขึน้ เพื่อนาไปลงทุนในโครงการ
ต่ างๆ รวมถึงอาจมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อเสริมสภาพคล่อง และเป็ นเงินทุนในการลงทุ น ใน

4.2.7

ส่วนที่ 4 - หน้า 7

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
โครงการต่างๆ หรือเพื่อนาหุ้นเพิม่ ทุนแลกกับหุน้ สามัญ (Share Swap) ของสินทรัพย์ท่บี ริษัทฯ จะได้มา เพื่อให้
ได้มาซึง่ สินทรัพย์ในการดาเนินกิจการ และเป็ นการปรับโครงสร้างเงินทุน
นอกจากนี้ ผูท้ าคาเสนอซือ้ อาจจะดาเนินการขายทีด่ นิ ของบริษทั ฯ ทีไ่ ม่ใช้ในการดาเนินงาน เพื่อนาเงินมา
ชาระหนี้สนิ ทีม่ ตี ่อผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ โดยรายละเอียดสาหรับแผนทัง้ หมดนัน้ อยู่ระหว่างการพิจารณา
ความเห็นของที่ ปรึกษาฯ : มีความเป็ นไปได้สงู ทีผ่ ทู้ าคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์จะมีการระดมทุนเพิม่ เติมในอนาคต
โดยการกู้ยืมเงินหรือการเพิ่มทุ นจดทะเบีย นของบริษัทฯ หรือดาเนินการขายที่ดิน ของบริษัทฯ ที่ไม่ใช้ในการ
ดาเนินงาน (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทส่ี ่วนที่ 4 หน้า 4 ข้อ 4.2.3 การจาหน่ ายทีด่ นิ ทีม่ ไิ ด้ใช้ในการดาเนินงาน)
ออกไป เพื่อ เสริม สภาพคล่ อ งของบริษัท ฯ ซึ่ง จะส่ง ผลให้โ ครงสร้า งทางการเงิน ของบริษัท ฯ เปลี่ย นแปลงไป
เนื่องจากหากพิจารณาจากงบการเงินรวมของบริษทั ฯ สาหรับงวด 9 เดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2560 จะเห็นได้
ว่า บริษทั ฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพียง 6.13 ล้านบาท
แผนการทาให้บริษทั ฯ มีคุณสมบัตติ ามเกณฑ์การรับหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
ตามทีร่ ะบุไว้ในคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังการทาคาเสนอซื้อใน
ครัง้ นี้ เ สร็จ สิ้น ในกรณี ท่ีผู้ท าค าเสนอซื้อ ได้ห ลัก ทรัพ ย์ข องกิจ การจนมีอ านาจควบคุ ม ผู้ท าค าเสนอซื้อ จะรีบ
ดาเนินการซื้อทรัพย์สนิ ที่มศี กั ยภาพเพื่อสร้างรายได้และผลกาไร เพื่อทาให้กจิ การมีคุณสมบัตติ ามเกณฑ์การรับ
หลักทรัพย์โดยเร็วทีส่ ุด โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้หลักทรัพย์ของกิจการกลับมาทาการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ได้อกี ครัง้ โดยมีตารางเวลาโดยประมาณดังนี้

4.2.8

รายการ
เพิม่ ทุน และได้มาซึง่ สินทรัพย์ เพื่อให้สว่ นของผูถ้ อื
หุน้ เกินกว่า 300 ล้านบาท
รับรู้รายได้จากสินทรัพย์ใหม่ ประเภทห้องชุดพัก
อาศัย ที่ดิน เปล่ า เพื่อ พัฒ นาโครงการที่อ ยู่อ าศัย
ประเภทแนวราบ ทีจ่ ะสร้างกาไรสุทธิปีละไม่ต่ากว่า
30 ล้านบาท
ยื่นคาขอพ้นเหตุเพิกถอนหลักทรัพย์ โดยให้บริษทั
มีคุณสมบัตติ ามเกณฑ์รบั หุน้ สามัญของบริษทั เป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียน

ช่วงเวลา
ไตรมาสที่ 2-4 ปี 2561
ตัง้ แต่ไตรมาสที่ 1 ปี 2562 เป็ นต้นไป

ไตรมาสที่ 2 ปี 2563

โดยเกณฑ์คุณสมบัตทิ ส่ี าคัญของการรับหุน้ สามัญเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน มีดงั นี้
1. ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ไม่น้อยกว่า 300 ล้านบาท
- ผูท้ าคาเสนอซือ้ จะดาเนินการเพิม่ ทุนให้สว่ นของผูถ้ อื หุน้ มากกว่าระดับดังกล่าว
2. ทุนชาระแล้ว ไม่น้อยกว่า 300 ล้านบาท
- ปั จจุบนั อยู่ท่ี 370 ล้านบาท ถือว่าผ่านเกณฑ์
3. ผูถ้ อื หุน้ รายย่อยถือหุน้ รวมกันไม่น้อยกว่า ร้อยละ 25 ของทุนชาระแล้ว
- ปั จจุบนั กิจการมีผู้ถือหุน้ รายย่อยถือหุน้ รวมกัน ร้อยละ 53.09 แต่ภายหลังจากการทาคาเสนอซือ้
หลักทรัพย์สน้ิ สุดลง และภายหลังจากการเพิม่ ทุนเพื่อซือ้ สินทรัพย์ใหม่เข้ามา สัดส่วนการถือหุน้ ของ

ส่วนที่ 4 - หน้า 8

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
ผู้ถือ หุ้น รายย่ อ ยอาจลดลงต่ ากว่ า เกณฑ์ด ังกล่ า ว อย่ า งไรก็ต ามผู้ทาค าเสนอซื้อ จะดาเนิ นการ
กระจายหุน้ ให้เป็ นไปตามเกณฑ์การถือหุน้ ของผูถ้ อื หุน้ รายย่อยดังกล่าว
4. กาไรสุทธิในระยะเวลา 2 หรือ 3 ปี ล่าสุดรวมกันไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท และปี ล่าสุดไม่น้อยกว่า 30
ล้านบาท และมีกาไรสุทธิในงวดสะสมก่อนยื่นคาขอ
- ผูท้ าคาเสนอซือ้ จะดาเนินการซือ้ สินทรัพย์ใหม่ เพื่อให้กจิ การมีกาไรสุทธิเป็ นไปตามเกณฑ์ดงั กล่าว
ความเห็นของที่ ปรึกษาฯ : การดาเนินการซือ้ ทรัพย์สนิ ของผูท้ าคาเสนอซือ้ นัน้ แม้ว่าจะเป็ นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
แต่ผทู้ าคาเสนอซือ้ ก็ควรจะมีการพิจารณาและศึกษารายละเอียดของทรัพย์สนิ ทีจ่ ะได้มาโดยละเอียดรอบคอบ และ
ยึดถือผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ เดิมเป็ นสาคัญ เพื่อให้แน่ใจว่าการเข้าทารายการดังกล่าวสามารถสร้างรายได้และผล
กาไร เพื่อทาให้บริษทั ฯ มีคุณสมบัตติ ามเกณฑ์การรับหลักทรัพย์และทาให้หลักทรัพย์ของบริษทั ฯ สามารถกลับมา
ทาการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้อกี ครัง้
ทัง้ นี้ หากผูท้ าคาเสนอซื้อเสนอให้บริษทั ฯ ดาเนินการออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ เพื่อให้ได้มาซึ่ง
สินทรัพย์ และ/หรือเพื่อให้ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ มีมูลค่ามากกว่า 300.00 ล้านบาท ผูถ้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ฯ
ควรติดตามและศึกษารายละเอียดการเข้าทารายการในประเภทดังกล่าวอย่างใกล้ชดิ เนื่องจากผู้ถือหุ้นจะได้รบั
ผลกระทบโดยตรงต่ อ ส่ว นแบ่ ง ก าไร (Earnings Dilution) และสิท ธิใ นการออกเสีย งของผู้ถือ หุ้น เดิม (Control
Dilution) ของผูถ้ อื หุน้ เดิม และหากเป็ นการได้มาซึง่ สินทรัพย์ของบริษทั ฯ บริษทั ฯ ก็มหี น้าทีต่ อ้ งดาเนินธุรกรรมให้
เป็ นไปตามประกาศได้มาหรือจาหน่ายไปฯ
นอกจากนี้ หากเป็ นการออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ เพื่อแลกหุน้ สามัญ (Share swap) ของสินทรัพย์
ทีบ่ ริษทั ฯ จะได้มา โดยอาจจะเป็ นหุน้ หรือทรัพย์สนิ ของผูท้ าคาเสนอซือ้ รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 หรือบริษทั ที่
ผูท้ าคาเสนอซือ้ รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 เป็ นผูม้ อี านาจควบคุมกิจการ บริษทั ฯ ก็จะมีหน้าทีด่ าเนินธุรกรรมให้
เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2551 (รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั กิ ารของบริษทั จดทะเบียนในรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน พ.ศ. 2546
ลงวั น ที่ 19 พฤศจิ ก ายน พ.ศ. 2546 (รวมทั ง้ ที่ มี ก ารแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ) (“ประกาศรายการที่ เ กี่ ย วโยง
กันฯ”) ซึง่ ต้องขออนุ มตั จิ ากฝ่ ายจัดการ คณะกรรมการบริษทั และ/หรือ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ แล้วแต่กรณี
ต่อไป ทัง้ นี้หากต้องได้รบั อนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั หรือผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ผูท้ าคาเสนอซือ้ จะไม่มี
สิทธิออกเสียงในทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั และผูถ้ อื หุน้ รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ของผูท้ าคาเสนอซือ้ จะไม่
มีสทิ ธิออกเสียงในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เนื่องจากผูท้ าคาเสนอซือ้ รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 เป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ่วนได้
เสียจากการเข้าทารายการดังกล่าว
แผนการบริหารจัดการ โครงการสิทธารมย์ พาร์คไลฟ์
ตามที่ระบุไว้ในคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) การดาเนินการโครงการโดย บริษัท สิทธารมย์
ดีเวลลอปเมนท์ จากัด ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ปั จจุบนั บ้านทัง้ 42 หลัง ได้ก่อสร้างเกือบเสร็จสมบูรณ์
คงเหลืองานตกแต่งภายในอีกเล็กน้อย ได้โอนกรรมสิทธิไปให้
์ ผู้ซ้อื แล้ว 14 หลัง ปั จจุบนั คงเหลือจานวน 28 หลัง
ผูท้ าคาเสนอซือ้ จะทาการตลาด และจัดรายการส่งเสริมการขาย เพื่อให้จาหน่ายได้ทงั ้ หมดภายในปี 2561

4.2.9

ความเห็นของที่ ปรึกษาฯ :การดาเนินงานตามแผนการบริหารจัดการโครงการสิทธารมย์ พาร์คไลฟ์ ของผูท้ าคา
เสนอซื้อ นั น้ เป็ น แผนการบริห ารจัด การที่ส อดคล้อ งกับ แนวคิด ของคณะกรรมการของบริษัท ฯ ณ ปั จ จุ บ ัน
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
แต่อย่างไรก็ตาม ผูท้ าคาเสนอซือ้ ควรพิจารณาเพิม่ เติมถึงการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ในอนาคต
โครงการต่ อไปของ SITTAROM เนื่องจาก ณ ปั จจุบนั SITTAROM ไม่มีโครงการอสังหาริมทรัพ ย์อ่นื นอกจาก
โครงการดังกล่าว ดังนัน้ หาก SITTAROM สามารถจาหน่ ายได้ทงั ้ หมดภายในปี 2561 อาจส่งผลให้บริษัทฯ ไม่มี
รายได้ให้รบั รูใ้ นปี ต่อมา และจะทาให้งบการเงินของบริษทั ฯ ขาดทุนได้
4.2.10 แผนการชาระคืนเงินกู้
ผู้ท าค าเสนอซื้อ จะให้ บ ริษัท ฯ ช าระคืน เงิน กู้ยืม ที่มีต่ อ Fortune Thailand Investment Fund จ านวน
172,000,000 บาท โดยวิธดี งั ต่อไปนี้ 1. กู้ยมื เงินจากสถาบันการเงิน 2. กู้ยมื เงินจากผูท้ าคาเสนอซื้อ 3. จาหน่ าย
ทีด่ นิ ทีม่ ไิ ด้ใช้ในการดาเนินงาน 4. กระแสเงินสดของบริษทั ฯ
ความเห็นของที่ปรึกษาฯ : การชาระคืนเงินกูย้ มื ทีม่ ตี ่อ Fortune Thailand Investment Fund จานวน 172,000,000
บาท ตามแผนการชาระคืนเงินกูข้ องผูท้ าคาเสนอซื้อนัน้ ควรพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างต้นทุนทางการเงินจาก
หนี้สนิ ที่เกิดขึน้ ใหม่จากสถาบันทางการเงินหรือจากผู้ทาคาเสนอซื้อกับต้นทุนทางการเงินจากแหล่งเดิม ได้แก่
Fortune Thailand Investment Fund หากพิจารณาแล้วไม่คุม้ ค่า ก็ควรพิจารณาใช้กระแสเงินสดของบริษทั ฯ หรือ
เงินสดที่บริษัทฯ ได้รบั จากการจาหน่ ายที่ดนิ ที่มไิ ด้ใช้ในการดาเนินงานออกไปแทน นอกจากนี้ อาจพิจารณาถึง
ทางเลือกในการเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ เพื่อนาไปใช้ชาระคืนเงินกูด้ งั กล่าว แต่ ทงั ้ นี้การเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ ควรมีการ
พิจารณาและศึกษารายละเอียดถึงผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาไร (Earnings Dilution) และสิทธิในการออกเสียงของผู้
ถือหุน้ เดิม (Control Dilution) ของผูถ้ อื หุน้ เดิม โดยละเอียดรอบคอบ และยึดถือผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ เดิมเป็ น
สาคัญ
4.2.11 รายการระหว่างกัน
ตามทีร่ ะบุไว้ในคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ปั จจุบนั ผูท้ าคาเสนอซือ้ กับบริษทั ฯ มีการทารายการ
ระหว่างกัน 1 รายการ เป็ นรายการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากผูท้ าคาเสนอซือ้ จานวน 5.70 ล้านบาท อัตรา
ดอกเบีย้ ร้อยละ 3.00 ต่อปี ระยะเวลา 6 เดือน คิดเป็ นขนาดรายการ 85,500 บาท เท่ากับร้อยละ 0.18 ของสินทรัพย์
ทีม่ ตี วั ตนสุทธิของกิจการ และภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังการทาคาเสนอซือ้ ในครัง้ นี้เสร็จสิน้ ผูท้ าคาเสนอซือ้
คาดว่า บริษทั ฯ อาจมีการทารายการระหว่างกันกับบริษทั ทีผ่ ทู้ าคาเสนอซือ้ รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ของผูท้ า
คาเสนอซื้อเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่บริษัท เครดิตฟองซิเอร์ แคปปิ ตอล ลิ้งค์ จากัด และบริษัท บริหารสินทรัพย์
แคปปิ ตอล ลิง้ ค์ จากัด รวมถึงบริษทั อื่นของผูท้ าคาเสนอซือ้ เนื่องจากปั จจุบนั บริษทั เครดิตฟองซิเอร์ แคปปิ ต อล
ลิง้ ค์ จากัด และบริษทั บริหารสินทรัพย์ แคปปิ ตอล ลิง้ ค์ จากัด มีอสังหาริมทรัพย์รอการขายอยู่
ทัง้ นี้ บริษัท บริหารสินทรัพย์ แคปปิ ตอล ลิ้งค์ จากัด กับ บริษัทบริหารสินทรัพย์ทจ่ี ะจัดตัง้ ขึน้ เป็ นบริษทั
ย่อยของบริษทั ฯ มีการทาธุรกรรมทีแ่ ตกต่างกัน โดยบริษทั บริหารสินทรัพย์ แคปปิ ตอล ลิง้ ค์ จากัด จะซือ้ หนี้ทไ่ี ม่
ก่อให้เกิดรายได้ของสถาบันการเงิน (NPL) มาบริหารจัดการ ส่วนบริษัทบริหารสินทรัพย์ข องบริษัทฯ จะซื้อ
สินทรัพย์ท่ไี ม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPA) ประเภทอสังหาริมทรัพย์ทส่ี ถาบันการเงินเป็ นเจ้าของ ซึ่งได้รบั มาจากการ
ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของลูกค้า
ดังนัน้ เนื่องจากบริษทั ฯ มีฐานะเป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนัน้ หากมีการทารายการ
ระหว่างกัน ผูท้ าคาเสนอซือ้ จะพิจารณาดาเนินการเพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และ/หรือข้อบังคับของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ, สานักงาน ก.ล.ต., และ/หรือระเบียบของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ว่าด้วยการทารายการระหว่างกัน
อีกทัง้ บริษทั ฯ อาจมีการทารายการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากผูท้ าคาเสนอซือ้ เนื่องจากบริษทั ฯ มี
เงินสดคงเหลือไม่มาก ขณะที่มหี นี้สนิ การค้าที่ต้องชาระจานวนหนึ่ง ประกอบกับมีเงินกู้ยมื จากผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ ที่จะ
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
ครบกาหนดชาระในปี 2561 นี้ จึงทาให้บริษัทฯ อาจจะต้องกู้ยมื เงินจากผู้ทาคาเสนอซื้อเท่าที่จาเป็ น เพื่อชาระ
หนี้สนิ ดังกล่าวและใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ รวมเป็ นวงเงินรวมไม่เกิน 200.00 ล้านบาท โดยกาหนด
อัตราดอกเบีย้ ไม่เกินกว่า อัตราดอกเบีย้ เงินกูล้ ูกค้ารายใหญ่ชนั ้ ดี ประเภทเงินกูแ้ บบมีระยะเวลา (Minimum Loan
Rate) ของธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) โดยเมื่อคานวณขนาดรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน ดอกเบีย้ จ่ายจะอยู่ทป่ี ี ละ
ไม่เกิน 12.50 ล้านบาท ซึง่ ต้องได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั
และผูท้ าคาเสนอซือ้ จะให้บริษทั ฯ เช่าสานักงานของ บริษทั แคปปิ ตอล ลิง้ ค์ เซ้าท์ สาทร จากัด ซึง่ ผูท้ าคา
เสนอซือ้ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ เพื่อใช้ในเป็ นทีต่ งั ้ สานักงานของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย เพื่อลดค่าใช้จ่ายของบริษทั ฯ ลง
โดยค่าเช่าจะอ้างอิงโดยราคาตลาด แต่เนื่องด้วยยังมิได้มกี ารกาหนดพื้นทีเ่ ช่าที่แน่ นอนจึงยังไม่สามารถคานวณ
ขนาดรายการได้
นอกจากนี้ แม้ว่าบริษทั แคปปิ ตอล ลิง้ ค์ พรอพเพอร์ต้ี จากัด , บริษทั แคปปิ ตอล ลิง้ ค์ นอร์ท สาทร จากัด
และบริษทั แคปปิ ตอล ลิง้ ค์ เซ้าท์ สาทร จากัด ซึง่ เป็ นบริษทั ทีผ่ ทู้ าคาเสนอซื้อ รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ของ
ผูท้ าคาเสนอซือ้ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ จะมีวตั ถุประสงค์ดาเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ซง่ึ คล้ายกับวัตถุประสงค์การ
ดาเนิ น ธุ ร กิจ ของบริษัท ฯ แต่ ปั จ จุ บ ัน ทัง้ 3 บริษัท ข้า งต้น ไม่ มีโ ครงการพัฒ นาอสัง หาริม ทรัพ ย์ท่ีอ ยู่ร ะหว่ า ง
ดาเนินงาน มีเพียงทรัพย์สนิ ที่เป็ นเพียงที่ดนิ รอการพัฒนา อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่บี ริษัททัง้ 3 แห่งข้างต้น เริม่
ดาเนินการโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ผูท้ าคาเสนอซือ้ อาจขายหุน้ ของบริษทั ดังกล่าวหรือขายทีด่ นิ ให้ บริษทั ฯ
ด้วยวิธกี ารชาระเงินสด หรือใช้วธิ แี ลกหุน้ (Share Swap) หากการพัฒนาทีด่ นิ ดังกล่าวทาให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ ผูท้ าคาเสนอซือ้ จะพิจารณาดาเนินการเพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และ/หรือข้อบังคับของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ, สานักงาน ก.ล.ต., และ/หรือระเบียบของหน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง โดยคานึงถึงความจาเป็ นและ
ความสมเหตุสมผลของรายการเป็ นสาคัญ อาทิเช่น การกาหนดเงื่อนไขต่างๆ จะเป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้าปกติ
และ/หรือราคาตลาด ซึง่ สามารถอ้างอิงหรือเปรียบเทียบได้กบั ราคาทีเ่ กิดขึน้ กับบุคคลภายนอก
ที่ดิน
ทีด่ นิ ของ บริษทั แคปปิ ตอล ลิง้ ค์ นอร์ท สาทร จากัด

ทีด่ นิ ของ บริษทั แคปปิ ตอล ลิง้ ค์ พรอพเพอร์ต้ี จากัด

ทีด่ นิ ของ บริษทั แคปปิ ตอล ลิง้ ค์ เซ้าท์ สาทร จากัด

รายละเอียด
ตัง้ อยู่บนถนนสาทรเหนือ อาจนามาสร้างเป็ นสานักงานใหญ่
ของกลุ่มบริษัทแคปปิ ตอล ลิ้งค์ ในอนาคต โดยจะไม่พฒ
ั นา
โครงการเพื่อขาย
ตัง้ อยู่บนถนนสาทรใต้ ปั จจุบนั เป็ นทีต่ งั ้ ของโรงเรียนอนุ บาล
ซึ่ง สัญ ญาเช่ า ของโรงเรีย นอนุ บ าลสิ้น สุ ด เดือ นกุ ม ภาพัน ธ์
2566 ในระหว่างนี้จึงยังมิได้พฒ
ั นาโครงการ อย่างไรก็ตาม
เมื่อ สิ้น สุ ด ระยะเวลาตามสัญ ญาเช่ า ผู้ท าค าเสนอซื้อ อาจ
พัฒนาเป็ นโรงแรม หรืออาคารเชิงพาณิชย์ เพื่อให้เช่า ผูท้ าคา
เสนอซื้อ ไม่ มีแ ผนที่จะขายหรือ พัฒ นาโครงการเพื่อ ขายใน
ทีด่ นิ แปลงดังกล่าวแต่อย่างใด
ตัง้ อยู่บนถนนสาทรใต้ตดิ กับทีด่ นิ ของบริษทั แคปปิ ตอล ลิง้ ค์
พรอพเพอร์ต้ี จากัด ปั จจุบนั ใช้เป็ นสานักงานของกลุ่มบริษัท
และทีจ่ อดรถให้เช่า ผูท้ าคาเสนอซือ้ จะดาเนินการเช่นเดียวกัน
กับทีด่ นิ ของ บริษทั แคปปิ ตอล ลิง้ ค์ พรอพเพอร์ต้ี จากัด

ผูท้ าคาเสนอซือ้ ไม่มแี ผนจะให้ 3 บริษทั ดังกล่าว ซือ้ ทีด่ นิ เพิม่ เติม หากผูท้ าคาเสนอซือ้ จะซือ้ ทีด่ นิ ใหม่จะ
นาเสนอให้คณะกรรมการของบริษทั ฯ เป็ นผูพ้ จิ ารณาซือ้ ก่อน หากไม่ประสงค์ทจ่ี ะซือ้ ผูท้ าคาเสนอซือ้ อาจจะซือ้ ทีด่ นิ
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
ไว้เอง ในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ใด ๆ นอกเหนือจากทีก่ ล่าวมาข้างต้นผูท้ าคาเสนอซือ้ จะทาการพัฒนา
โดยกิจการเท่านัน้
ความเห็นของที่ปรึกษาฯ : ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ อาจได้รบั ผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญ จากนโยบายการทารายการ
ระหว่างกันในอนาคตตามที่ระบุไว้ในคาเสนอซือ้ ในกรณีท่ีบริษทั ฯ มีการออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุน เพื่อแลกหุน้ สามัญ
(Share swap) ของสินทรัพย์ทบ่ี ริษทั ฯ จะได้มา ซึง่ ผูท้ าคาเสนอซือ้ ควรจะมีการพิจารณาและศึกษารายละเอียดของ
หุ้นหรือทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้มา ณ ช่วงเวลานัน้ รวมถึง พิจารณาเปรียบเทียบกับผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาไร (Earnings
Dilution) และสิทธิในการออกเสียงของผูถ้ อื หุน้ เดิม (Control Dilution) ของผูถ้ อื หุน้ เดิม ว่ามีความคุม้ ค่าหรือไม่ เมื่อ
เทียบกับการได้หนุ้ หรือทรัพย์สนิ ดังกล่าวเข้ามาในบริษทั ฯ
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทฯ เป็ นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงทาให้บริษัทฯ มีการ
กาหนดนโยบายและระเบียบปฏิบตั ิ รวมถึงขัน้ ตอนการอนุ มตั ิรายการระหว่างกัน เพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมาย
หลักเกณฑ์ และ/หรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ, สานักงาน ก.ล.ต., และ/หรือระเบียบของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
อย่างเคร่งครัด โดยพิจารณาถึงประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทุกรายเป็ นสาคัญ เพื่อป้ องกันมิให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการเข้าทารายการระหว่างกันของบริษทั ฯ กับบริษทั ย่อย/บริษทั ร่วม/บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง/
บุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
ซึง่ หากพิจารณานโยบายและแผนการบริหารจัดการทีผ่ ทู้ าคาเสนอซือ้ ระบุไว้ในคาเสนอซือ้ (แบบ 247-4)
ว่า ผู้ทาคาเสนอซื้อมีแผนจะขยายการประกอบธุรกิจเพิม่ เติมจากการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในปั จจุบนั ไปสู่การ
ดาเนินธุรกิจซื้ออสังหาริมทรัพย์จากสถาบันการเงิน เพื่อนามาปรับปรุง พัฒนา เพื่อขายหรือให้เช่า โดยจะจัดตัง้
บริษทั บริหารสินทรัพย์ ตามพระราชกาหนดบริษทั บริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541 โดยธุรกิจดังกล่าวมีวตั ถุประสงค์การ
ดาเนินธุรกิจเช่นเดียวกับ บริษัท บริหารสินทรัพย์ แคปปิ ตอล ลิ้งค์ จากัด ซึ่งเป็ นบริษัทที่ผู้ทาคาเสนอซื้อรวมถึง
บุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทาคาเสนอซื้อเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ แม้ว่ าผู้ทาคาเสนอซื้อจะชี้แจงว่า บริษัท บริหาร
สินทรัพย์ แคปปิ ตอล ลิ้งค์ จากัด กับ บริษัทบริหารสินทรัพย์ท่จี ะจัดตัง้ ขึน้ เป็ นบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีการทา
ธุรกรรมทีแ่ ตกต่างกันก็ตาม โดยบริษทั บริหารสินทรัพย์ แคปปิ ตอล ลิง้ ค์ จากัด จะซือ้ หนี้ทไ่ี ม่ก่อให้เกิดรายได้ของ
สถาบันการเงิน (NPL) มาบริหารจัดการ ส่วนบริษัทบริหารสินทรัพย์ของบริษัทฯ จะซื้อสินทรัพย์ท่ไี ม่ก่อให้เกิด
รายได้ (NPA) ประเภทอสังหาริมทรัพย์ทส่ี ถาบันการเงินเป็ นเจ้าของ ซึง่ ได้รบั มาจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของ
ลูกค้า
ดังนัน้ จึงอาจก่อให้เกิดขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ภายใต้การบริหารจัดการ
ของผู้ทาคาเสนอซือ้ ดังนัน้ ผู้ทาคาเสนอซื้อ จะต้องปฎิบตั ิตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และ/หรือข้อบังคับของตลาด
หลักทรัพย์ฯ , สานักงาน ก.ล.ต., และ/หรือระเบียบของหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด โดยพิจารณาถึง
ประโยชน์ของบริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้ ทุกรายเป็ นสาคัญ เพื่อป้ องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการเข้า
ทารายการระหว่างกันของบริษทั ฯ กับบริษทั ย่อย/บริษทั ร่วม/บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง/บุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง ก่อนที่
บริษัทฯ จะขยายการประกอบธุรกิจเพิม่ เติมไปสู่ธุรกิจซื้ออสังหาริมทรัพย์จากสถาบันการเงินเพื่อนามาปรับปรุง
พัฒนา เพื่อขายหรือให้เช่า โดยจัดตัง้ บริษทั บริหารสินทรัพย์ ตามพระราชกาหนดบริษทั บริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541
ทัง้ นี้ เนื่องจากบริษทั ฯ มีฐานะเป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนัน้ การทารายการระหว่างกัน
แม้ว่าจะเป็ นการทารายการทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อ บริษทั ฯ ก็ตาม ผูท้ าคาเสนอซือ้ จะต้องดาเนินการให้บริษทั ฯ ปฏิบตั ิ
ตามเงื่อนไขทางการค้าปกติ และ/หรือสอดคล้องกับฐานะทางการเงินของบริษทั ฯ โดยคานึงถึงความจาเป็ นและ
ความสมเหตุสมผลของรายการเป็ นสาคัญ และบริษทั ฯ มีหน้าทีด่ าเนินธุรกรรมให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2551
(รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูล
และการปฏิบตั กิ ารของบริษทั จดทะเบียนในรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
(รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม) (“ประกาศรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันฯ”) ซึง่ ต้องขออนุ มตั จิ ากฝ่ ายจัดการ คณะกรรมการ
ของบริษัทฯ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้วแต่กรณีต่อไป ทัง้ นี้หากต้องได้รบั อนุ มตั ิจากที่ประชุม
คณะกรรมการหรือผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ผูท้ าคาเสนอซือ้ จะไม่มสี ทิ ธิออกเสียงในทีป่ ระชุมคณะกรรมการและผูถ้ อื หุน้
รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ของผูท้ าคาเสนอซือ้ จะไม่มสี ทิ ธิออกเสียงในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เนื่องจากผูท้ าคาเสนอ
ซือ้ รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 เป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ว่ นได้เสียจากการเข้าทารายการดังกล่าว
4.3

ประโยชน์ ที่ผ้ถู ือหุ้นจะได้รบั และผลกระทบที่ จะเกิ ดขึ้นต่อผู้ถือหุ้น ในกรณี ที่ผ้ถู ือหุ้นปฏิ เสธคาเสนอซื้ อ
(เฉพาะกรณี ที่คาเสนอซื้อนัน้ เป็ นคาเสนอซื้อหลักทรัพย์เพื่อเพิ กถอนหลักทรัพย์จากการเป็ นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
- ไม่มี –
เนื่องจากการทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ในครัง้ นี้ ไม่ได้เป็ นคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์เพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์จากการ
เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
เอกสารแนบ 1 : สรุปรายละเอียดสัญญาและเอกสารที่สาคัญ
1. สัญญากู้ยมื เงิ น
ชื่อสัญญา
คู่สญ
ั ญา
วันทีล่ งนาม
สาระสาคัญของสัญญา

สกุลเงิน
การผิดสัญญา

สัญญากูย้ มื เงิน
1. บริษทั บริษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (“ผูก้ ้”ู )
2. Fortune Thailand Investment Fund (“ผูใ้ ห้ก้ยู ืม”)
1 มิถุนายน 2559
ผู้ใ ห้กู้ยืม ตกลงให้บ ริษัท ฯ กู้ยืม เงิน ระยะสัน้ เป็ น วงเงิน จ านวนไม่ เ กิน 10,000,000
ดอลลาร์สหรัฐ โดยกาหนดอัตราแลกเปลีย่ นเป็ นสกุลเงินบาท ณ วันทีเ่ บิกรับเงินกู้ โดย
ไม่ มีก ารคิด ดอกเบี้ย และไม่ มีห ลัก ประกัน เพื่อ วัต ถุ ป ระสงค์ใ นการใช้เ ป็ น เงินทุน
หมุนเวียนของบริษัทฯ และใช้ในการเข้าซื้อกิจการของ บริษัท สิทธารมย์ ดีเวลลอป
เมนท์ จากัด โดยไม่มกี ารคิดอัตราดอกเบีย้
ผูก้ จู้ ะต้องขอเบิกวงเงินในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ แต่ตอ้ งชาระคืนเป็ นสกุลเงินบาทไทย
หากผู้กู้ผดิ นัดชาระเมื่อถึงกาหนดชาระในจานวนเงินทีจ่ ะต้องชาระคืน ผู้กู้จะต้องถูก
ปรับด้วยอัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 15.00 ต่อปี ของจานวนเงินทีผ่ ดิ นัดชาระนับตัง้ แต่วนั ที่
ผิดนัดชาระจนถึงวันทีไ่ ด้มกี ารชาระ

2. หนังสือขอขยายระยะเวลาการชาระคืนเงิ นกู้
ชื่อเอกสาร
หนังสือขอขยายระยะเวลาการชาระคืนเงินกู้
คู่สญ
ั ญา
1. บริษทั บริษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (“ผูก้ ้”ู )
2. Fortune Thailand Investment Fund (“ผูใ้ ห้ก้ยู ืม”)
วันทีล่ งนาม
23 พฤศจิกายน 2560
สาระสาคัญของสัญญา ผู้กู้ข อผ่ อ นผัน การช าระคืน เงิน กู้ยืม ให้แ ก่ ผู้กู้ยืม อ้า งอิง สัญ ญากู้ยืม เงิน เมื่อ วัน ที่ 1
มิถุนายน 2559 และ จดหมายขอผ่อนผันเมื่อวันที 15 พฤษภาคม 2560 โดยขอขยาย
ระยะเวลาในการช าระคืน เงิน กู้ยืม จากเดิ ม วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2560 เป็ น วัน ที่ 31
ธันวาคม 2561 เนื่องจากสถานการณ์ ในธุ รกิจ อสังหาริมทรัพ ย์ท่จี งั หวัด อุ ดรธานี ท่ี
ตกต่าลงเนื่องจากการลดลงของรายได้ของผูบ้ ริโภคซึง่ ส่งผลให้การโอนบ้านจัดสรรของ
บริษทั ฯ ต้องเลื่อนออกไปจานวนหลายยูนิต บริษทั ฯ จึงต้องบริหารจัดการกระแสเงิน
สดด้วยความระมัดระวัง
กาหนดชาระเงินกูย้ มื
31 ธันวาคม 2561
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
เอกสารแนบ 2 : สรุปรายงานประเมิ นมูลค่าสิ นทรัพย์
บริษทั ฯ ได้ว่าจ้างผูป้ ระเมินทรัพย์สนิ เพื่อประเมินทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ 2 กลุ่ม โดยได้ว่าจ้างบริษทั เอ็ดมันด์ ไต
แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด เพื่อประเมินมูลค่าที่ดนิ ว่างเปล่า เนื้อที่ 12-2-41.00 ไร่ ติดถนนสายเลี่ยงเมือง
อุดรธานี (ทล.216) และว่าจ้างบริษัท เซ้าท์อสี เอเซีย อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด เพื่อประเมินที่ดนิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้าง
จานวน 34 หลัง ภายใต้โครงการ “ สิทธารมย์ พาร์ค ไลฟ์ ” ซอยบ้านม่วงสามัคคี แยกจากถนนสายเลีย่ งเมืองอุดรธานี
(ทล.216) บริเวณกิโลเมตรที่ 24+750 ตาบลหหมากแข้ง อาเภอเมืองอุดรธานี ตาบลหมากแข้ง อาเภอเมือง จังหวัด
อุดรธานี ซึง่ สามารถสรุปรายละเอียดได้ ดังต่อไปนี้
1. ที่ดินเปล่า12-2-41.00 ไร่ ติ ดถนนสายเลี่ยงเมืองอุดรธานี (ทล.216)
ประเภททรัพย์สนิ
ทีด่ นิ ว่างเปล่า
วัตถุประสงค์การประเมิน
เพื่อต้องการทราบมูลค่าตลาดปั จจุบนั ของทรัพย์สนิ ในสภาพทีไ่ ม่มภี าระผูกพันใดๆ
เพื่อใช้เป็ นข้อมูลประกอบการพิจารณาของบริษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด
(มหาชน) สาหรับวัตถุประสงค์สาธารณะเท่านัน้
เนื้อที่
12 ไร่ 2 งาน 41 ตารางวา (5,041 ตารางวา)
ทีต่ งั ้ ทรัพย์สนิ
ตัง้ อยู่ตดิ ถนนสายเลีย่ งเมืองอุดรธานี (ทล.216) บริเวณหลัก
กิโลเมตรที่ 25+300 จังหวัดอุดรธานี
สภาพทีด่ นิ
ที่ดนิ มีลกั ษณะใกล้เคียงรูปหลายเหลี่ยม มีแนวเขตไม่ตดิ ต่อเป็ นผืนเดียวกัน โดยมี
ร่องน้ าสาธารณประโยชน์คนระหว่
ั่
างแปลงทีด่ นิ มีความกว้างทีด่ นิ ด้านทิศตะวันออก
ติดถนนสายเลีย่ งเมืองอุดรธานี (ทล.216) กว้างประมาณ 114.50 เมตร และมีความ
ลึกสุดของทีด่ นิ วัดจากหน้าถนนประมาณ 235 เมตร สภาพปั จจุบนั เป็ นทีด่ นิ ว่างเปล่า
ลักษณะกรรมสิทธิ ์
กรรมสิทธิสมบู
์ รณ์ (Freehold)
ผูถ้ อื กรรมสิทธิ ์
บริษทั สิทธารมย์ ดีเวลลอปเมนท์ จากัด
รายละเอียดเอกสารสิทธิ ์
โฉนดทีด่ นิ เลขที่ 170089 , 170292
ภาระผูกพันทีจ่ ดทะเบียน
ไม่มี
วันทีป่ ระเมิน
4 มกราคม 2561
ผังแสดงรูปแปลงที่ดิน

ที่มา : รายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ของบริษทั เอ็ดมันด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
รูปแสดงที่ตงั ้

ที่มา : รายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ของบริษทั เอ็ดมันด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด

บริษทั เอ็ดมันด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ได้ทาการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ด้วยวิธเี ปรียบเทียบราคาตลาด
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
วิ ธีเปรียบเทียบราคาตลาด
วิธเี ปรียบเทียบราคาตลาดเป็ นการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบราคาทีม่ กี ารตกลงซือ้ ขาย
กันในช่วงทีผ่ ่านมา และ/หรือ ราคาเสนอขายในปั จจุบนั ทีท่ รัพย์สนิ ทีม่ ลี กั ษณะและคุณประโยชน์คล้ายคลึงกับทรัพย์สิ นที่
จะประเมินมูลค่าโดยอาจใช้ปัจจัยต่างๆ เช่น ทาเลทีต่ งั ้ ช่วงเวลาซือ้ ขาย ประโยชน์ใช้สอย เงื่อนไขการชาระเงิน ตลอดจน
รูปร่างลักษณะของทรัพย์สนิ นัน้ เป็ นตัวปรับราคาในการเปรียบเทียบกับทรัพย์สนิ ทีค่ ล้ายคลึงกันด้วย โดยมีรายละเอียด
การประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ด้วยวิธเี ปรียบเทียบราคาตลาด ดังนี้
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
คาอธิ บาย
ทรัพย์สนิ
ทีต่ งั ้

เนื้อที่
ช่วงเวลา
ราคาเสนอขาย / ซือ้ ขาย หลังปรับแก้ (บาท/ไร่)
ปัจจัยในการพิ จารณา
ประเภทข้อมูล (เสนอ-ขาย / ซือ้ )
ทีต่ งั ้ ทรัพย์สนิ
สภาพแวดล้อมบริเวณใกล้เคียง
ขนาดเนื้อทีด่ นิ
รูปแปลงทีด่ นิ
ข้อกาหนดด้านผังเมือง
ข้อกาหนดด้านกฎหมายอื่น ๆ
วันทีเ่ สนอขาย/เสนอ-ขาย (ทีอ่ ตั รา 3.50% ต่อปี )
สาธารณูปโภค
ปั จจัยอื่น ๆ
การปรับแก้ทงั ้ หมด
มูลค่าที่ปรับแล้ว (บาท/ตารางวา)
การปรับแก้ทงั ้ หมด
% การปรับแก้ทงั ้ หมด
แปลงค่า

ทรัพย์สินที่ประเมิ น ข้อมูลเปรียบเทียบ 1 ข้อมูลเปรียบเทียบ 2 ข้อมูลเปรียบเทียบ 3 ข้อมูลเปรียบเทียบ 4
ทีด่ นิ ว่างเปล่า
ทีด่ นิ ว่างเปล่า
ทีด่ นิ ว่างเปล่า
ทีด่ นิ ว่างเปล่า
ทีด่ นิ ว่างเปล่า
ติดถนนลายเลีย่ งเมือง ติดถนนนิตโย (ทล.22) ติดถนนสายเลีย่ งเมือง ติดถนนสายเลีย่ งเมือง ติดถนนมิตรภาพ (ทล.
อุดรธานี (ทล.216)
อุดรธานี (ทล.216) อุดรธานี (ทล.216) 2)ประมาณ กิโลเมตร
ประมาณ กิโลเมตรที่
กม.25+300
ที่ 448+250
6+700
12-2-41.00 โร่
10-2-37.90โร่
7-3-33.00 โร่
19-2-0.00โร่
0-1-4.00โร่
4 มกราคม 2561
4 มกราคม 2561
4 มกราคม 2561
4 มกราคม 2561
4 มกราคม 2561
11,326,364
12,225,000
11,500,000
14,524,328

9,571,637
121.00
1.00
16.38

-5%
5%
0%
-7%
-5%
0%
0%
0%
0%
-10%
-22%

-5%
5%
0%
-8%
-5%
0%
0%
0%
0%
-10%
-23%

-5%
0%
0%
-3%
-5%
0%
0%
0%
0%
-10%
-23%

-5%
5%
0%
-8%
-5%
0%
0%
0%
0%
-10%
-23%

8,834,564
32.00
0.26
3.78

9,413,250
33.00
0.27
3.67

8,855,000
23.00
0.19
5.26

11,183,733
33.00
0.27
3.67
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
คาอธิ บาย
เปรียบเทียบ
ราคาปรับแก้ครังสุ
้ ดท้าย (บาท/ไร่)

ทรัพย์สินที่ประเมิ น ข้อมูลเปรียบเทียบ 1 ข้อมูลเปรียบเทียบ 2 ข้อมูลเปรียบเทียบ 3 ข้อมูลเปรียบเทียบ 4
1.00
0.23
0.22
0.32
0.22
9,496,712
2,039,986
2,107,743
2,844,807
2,504,176

บริษทั เอ็ดมันด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ได้ทาการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ด้วยวิธเี ปรียบเทียบราคาตลาด โดยได้มลู ค่าของทีด่ นิ เปล่า12-2-41.00 ไร่ ติดถนน
สายเลีย่ งเมืองอุดรธานี เท่ากับ 9,500,000 บาทต่อไร่ หรือคิดเป็ นมูลค่าทีด่ นิ ทัง้ หมด เท่ากับ 119,720,000 บาท
ความเห็นของที่ปรึกษาฯ
ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ของทีด่ นิ เปล่า12-2-41.00 ไร่ ติดถนนสายเลีย่ งเมืองอุดรธานี ด้วยวิธเี ปรียบเทียบราคาตลาด บริษทั เอ็ดมันด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย)
จากัด ได้ทาการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ โดยพิจารณาที่ดนิ ทีอ่ ยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับ ที่ดนิ เปล่า12-2-41.00 ไร่ ติดถนนสายเลี่ยงเมืองอุดรธานี และมีสภาพที่ดนิ เป็ นทีด่ นิ ว่างเปล่า
รวมถึงมีคุณลักษณะอื่นๆ ทีใ่ กล้เคียงกัน เช่น ทาเลทีต่ งั ้ ช่วงเวลาซือ้ ขาย ประโยชน์ใช้สอย เงื่อนไขการชาระเงิน ตลอดจนรูปร่างลักษณะของทรัพย์สนิ นัน้ โดยบริษทั เอ็ดมันด์ ไต แอนด์
คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ได้ทาการสารวจข้อมูลของทีด่ นิ จานวน 4 แปลง เพื่อนามาเปรียบเทียบ โดยมีราคาเสนอขายระหว่าง 11,326,364 บาทต่อตารางไร่ ถึง 14,524,328 บาท
ต่อไร่ และทาการปรับปรุงปั จจัยต่างๆ เพื่อให้สะท้อนคุณลักษณะของทีด่ นิ เปล่า 12-2-41.00 ไร่ ติดถนนสายเลีย่ งเมืองอุดรธานี เช่น จะเพิม่ มูลค่าของทรัพย์สนิ ทีน่ ามาเปรียบเทียบกรณี
ทีด่ นิ เปล่า12-2-41.00 ไร่ ติดถนนสายเลีย่ งเมืองอุดรธานี มีคุณสมบัตทิ ด่ี กี ว่า และจะลดทีม่ ูลค่าของทรัพย์สนิ นามาเปรียบเทียบกรณี ทด่ี นิ เปล่า12-2-41.00 ไร่ ติดถนนสายเลีย่ งเมือง
อุดรธานี มีคุณสมบัตทิ ด่ี อ้ ยกว่า ซึง่ จะได้มูลค่าทีป่ รับปรุงปั จจัยต่างๆ แล้ว ระหว่าง 8,834,564 บาทต่อตารางวา ถึง 11,183,733 บาทต่อตารางวา จากนัน้ บริษทั เอ็ดมันด์ ไต แอนด์
คอมพานี (ประเทศไทย) จากัดได้ทาการถ่วงน้ าหนักของข้อมูลที่นามาเปรียบเทียบโดยให้น้ าหนักเท่ากันหรือร้อยละ 25.00 ซึ่งจะได้มูลค่าของที่ดินเปล่าย่านบางรักใหญ่ เท่ากับ
9,500,000 บาทต่อไร่ หรือคิดเป็ นมูลค่าทีด่ นิ ทัง้ หมด เท่ากับ 119,720,000 บาท
ทีป่ รึกษาฯ มีความเห็นว่า การประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ด้วยวิธเี ปรียบเทียบราคาตลาด เป็ นวิธกี ารทีเ่ หมาะสม เนื่องจากทีด่ นิ เปล่า12-2-41.00 ไร่ ติดถนนสายเลีย่ งเมืองอุดรธานี
เป็ นทีด่ นิ ว่างเปล่า ดังนัน้ การเปรียบเทียบราคาซือ้ ขายของทีด่ นิ ว่างเปล่าในบริเวณใกล้เคียง จึงมีความเหมาะสม นอกจากนี้ บริษทั เอ็ดมันด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย ยังได้ทา
การปรับปรุงมูลค่าของทรัพย์สนิ ทีน่ ามาเปรียบเทียบด้วยปั จจัยต่างๆ เพื่อให้สะท้อนคุณลักษณะของทีด่ นิ เปล่า12-2-41.00 ไร่ ติดถนนสายเลีย่ งเมืองอุดรธานี ซึง่ ทาให้ผลลัพธ์ทไ่ี ด้นนั ้
สะท้อนมูลค่าของทีด่ นิ เปล่า12-2-41.00 ไร่ ติดถนนสายเลีย่ งเมืองอุดรธานี ได้อย่างเหมาะสม
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
2. ที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างจานวน 34 หลัง ตัง้ อยู่ภายในโครงการ “สิ ทธารมย์ พาร์ค ไลฟ์ ”
ประเภททรัพย์สนิ
วัตถุประสงค์การประเมิน
เนื้อที่
ทีต่ งั ้ ทรัพย์สนิ

รายละเอียดของทรัพย์สนิ
ลักษณะกรรมสิทธิ ์
ผูถ้ อื กรรมสิทธิ ์
รายละเอียดเอกสารสิทธิ ์
ภาระผูกพันทีจ่ ดทะเบียน
วันทีป่ ระเมิน

ทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้างจานวน 34 หลัง
เพื่อต้องการทราบมูลค่าตลาดปั จจุบนั ของทรัพย์สนิ และเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ
4 ไร่ 2 งาน 51.00 ตารางวา (1,850.0 ตารางวา)
ตัง้ อยู่ภายในโครงการ “สิทธารมย์ พาร์ค ไลฟ์ ” ซอยบ้านม่วงสามัคคี ถนนประชา
สันติแยกจากถนนสายเลีย่ งเมืองอุดรธานี (ทล.216) บริเวณกิโลเมตรที่ 24+750
ตาบลหมากแข้งอาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
▪ บ้านเดีย่ ว 2 ชัน้ (Type A) จานวน 20 หลัง
▪ บ้านแฝด 2 ชัน้ (Type B) จานวน 14 หลัง
กรรมสิทธิสมบู
์ รณ์ (Freehold)
บริษทั สิทธารมย์ ดีเวลลอปเมนท์ จากัด
โฉนดทีด่ นิ เลขที่ 16043, 216046-47, 216049, 216053-62, 216065-68, 21607072, 216074-76, 216078-83, 216086 และ 216087
ไม่มี
3 ตุลาคม 2560
ผังแสดงรูปแปลงที่ดิน

ที่มา : รายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ของบริษทั เซ้าท์อสี เอเซีย อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด

เอกสารแนบ 2 - หน้า 5

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
รูปแสดงที่ตงั ้

ที่มา : รายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ของบริษทั เซ้าท์อสี เอเซีย อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด

บริษทั เซ้าท์อสี เอเซีย อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัดได้ทาการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ด้วยวิธเี ปรียบเทียบราคาตลาด
(Market Approach) และ วิธคี านวณมูลค่าคงเหลือสุทธิ (Residual Approach) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
วิ ธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach)
วิธเี ปรียบเทียบราคาตลาดเป็ นการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบราคาทีม่ กี ารตกลงซือ้ ขาย
กันในช่วงทีผ่ ่านมา และ/หรือ ราคาเสนอขายในปั จจุบนั ทีท่ รัพย์สนิ ทีม่ ลี กั ษณะและคุณประโยชน์คล้ายคลึงกับทรัพย์สนิ ที่
จะประเมินมูลค่าโดยอาจใช้ปัจจัยต่างๆ เช่น ทาเลทีต่ งั ้ ช่วงเวลาซือ้ ขาย ประโยชน์ใช้สอย เงื่อนไขการชาระเงิน ตลอดจน
รูปร่างลักษณะของทรัพย์สนิ นัน้ เป็ นตัวปรับราคาในการเปรียบเทียบกับทรัพย์สนิ ทีค่ ล้ายคลึงกันด้วย โดยมีรายละเอียด
การประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ด้วยวิธเี ปรียบเทียบราคาตลาด ดังนี้
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
บริษทั เซ้าท์อสี เอเซีย อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด สารวจราคาซือ้ ขายค่าเช่า หรือ ราคาเสนอซือ้ ขายของทรัพย์สนิ ต่างๆ ในบริเวณใกล้เคียงกับทีต่ งั ้ ทรัพย์สนิ ทีท่ าการประเมิน
มูลค่าพบว่ามีทรัพย์สนิ อื่นทีส่ ามารถนามาเปรียบเทียบเพื่อการประเมินมูลค่าแสดงรายละเอียดโดยสังเขปดังต่อไปนี้
รายละเอียด
ลักษณะทรัพย์สนิ
ทีต่ งั ้
ตาแหน่งทีต่ งั ้
เนื้อทีด่ นิ (ไร่-งาน-ตรว.)
พืน้ ทีใ่ ช้สอยภายในอาคาร
(ตรม.)
สภาพอาคาร/การตกแต่ง
อายุอาคาร
ลักษณะถนนผ่านหน้า
สาธารณปูโภค
ตังอยู่ในเขตพืน้ ทีผ่ งั เมือง
ราคาเสนอขาย (บาท/หลงั )

ทรัพย์สินตามแบบ
โครงการ
บ้านเดีย่ วพักอาศัย 2 ชัน้
ติดถนนบ้านสามัคคีม่วง
โครงการสิทธารมย์
พาร์คไลฟ์
53.7 ตรว.
171.00

ข้อมูลที่1

ข้อมูลที่2

ข้อมูลที่3

ข้อมูลที่4

บ้านเดีย่ วพักอาศัย 2 ชัน้
ติดถนนนิตโย (ทล.22)
โครงการสิรนิ ปาร์ค วิลล์

บ้านเดีย่ วพักอาศัย 2 ชัน้
ติดถนนนิตโย (ทล.22)
โครงการศุภาลัย พาร์ควิลล์

บ้านเดีย่ วพักอาศัย 2 ชัน้
ติดถนนสายเลีย่ งเมือง
โครงการโมเดิรน์ วิลล์

75.0 ตรว.
219.00

50.0 ตรว.
233.00

56.0 ตรว.
205.00

บ้านเดีย่ วพักอาศัย 2 ชัน้
ติดถนนมิตรภาพ
โครงการสิทธารมย์
พาร์คไลฟ์
53.7 ตรว.
171.00

ดี
คสล.กว้าง 12.00 เมตร
ถนนโครงการ
ระบบไฟฟ้ า, ประปา,
โทรศัพท์, ระบบระบายน้า
ผังสีชมพู
-

ดี
2 ปี
คสล.กว้าง 9.00 เมตร
ถนนโครงการ
ระบบไฟฟ้ า, ประปา,
โทรศัพท์, ระบบระบายน้า
ผังสีเหลือง
5,536,500 บาท

ดี
2 ปี
คสล.กว้าง 9.00 เมตร
ถนนโครงการ
ระบบไฟฟ้ า, ประปา,
โทรศัพท์, ระบบระบายน้า
ผังสีเหลือง
4,840,000 บาท

ดี
ใหม่
คสล.กว้าง 12.00 เมตร
ถนนโครงการ
ระบบไฟฟ้ า, ประปา,
โทรศัพท์, ระบบระบายน้า
ผังสีชมพู
4,999,000 บาท

ดี
ใหม่
คสล.กว้าง 12.00 เมตร
ถนนโครงการ
ระบบไฟฟ้ า, ประปา,
โทรศัพท์, ระบบระบายน้า
ผังสีชมพู
3,980,000 บาท
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
บริษัท เซ้าท์อสี เอเซีย อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด วิเคราะห์การให้คะแนนถ่วงน้ าหนักทรัพย์สนิ (Weighted
Quality Score) จากข้อมูลทีไ่ ด้สารวจมาข้างต้นโดยเป็ นการนาทรัพย์สนิ ทีใ่ กล้เคียงกันทีม่ ี การซือ้ ขายหรือเสนอซือ้ เสนอ
ขาย ทีเ่ รียกว่าข้อมูลตลาด (Comparative Data) มาพิจารณาว่ามีลกั ษณะคล้ายหรือแตกต่างต่าง จากทรัพย์สนิ ทีป่ ระเมิน
อย่างไร โดยพิจารณาในองค์ประกอบและปั จจัยต่างๆที่มผี ลต่อมูลค่า เช่น ทาเลที่ตงั ้ , การใช้ประโยชน์ ,การเข้าถึง,
สภาพแวดล้อม, สภาพทรัพย์สนิ และสาธารณูปโภค เป็ นต้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
องค์ประกอบ
พิ จารณา
สภาพทาเล
การคมนาคม
สาธารณูปโภค
สภาพอาคาร
หน้ากว้างอาคาร
เนื้อทีใ่ ช้สอย
การตกแต่งหรือ
ต่อเติม
สภาพคล่อง
ข้อกฎหมายที่
เกีย่ วข้อง
สภาพแวดล้อม
รวม
เกณฑ์การให้
คะแนน
ราคาเสนอขาย
Adjusted Value
Ratio
Adjusted Value
W.Q.S
Adjusted Ratio
Indicated Value
Comparability
Comparable
Value

ระดับ
คะแนน
20
10
5
10
5
10
10

ค่าคานวณ
คะแนน รวม
10
200
10
100
10
50
10
100
10
50
10
100
10
100

10
5

10
10

100
50

15
100

10

150

บาท/
หน่วย
บาท/
หน่วย
บาท/
หน่วย
คะแนน
ค่า
คะแนน
บาท/
หน่วย
Rank
Weight
บาท/
หน่วย

ข้อมูลเปรียบเทียบ
2
3
8
7
8
8
8
8
8
9
7
7
9
7
7
7

1
8
8
8
8
7
9
7
7
7

7
7

7
7

4
5
5
8
9
6
6
7
6
7

7
7
7
6
1000
765
765
735
625
1-2 ต่ามาก, 3-4 ต่า, 5-6 ปานกลาง , 7-8 ดี , 9-10 ดีมาก

100%

ทรัพย์สิน
5
5
8
9
7
7
8
8
7
7
685

5,535,500 4,840,000 4,999,000 3,980,000
90%

98%

98%

98%

4,982,850 4,743,200 4,899,020 3,900,400
765
0.90

765
0.90

735
0.93

625
1.10

685
1.00

4,461,768 4,247,179 4,565,753 4,274,838
0.15
15%
669,265

0.25
0.25
0.35
25%
25%
35%
1,061,795 1,141,438 1,496,193

มูลค่าตลาด (Market Value)
เอกสารแนบ 2 - หน้า 8

1
100%
4,368,692
4,400,000

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
ตารางสรุปมูลค่าทรัพย์สนิ ตามราคาตลาด
เลขที่
ลาดับ แปลง
ขาย
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

A-1
A-2
A-3
A-4
A-5
A-6
A-7
A-8
A-9
A-10
A-11
A-12
A-13
A-14
A-15
A-16
A-17
A-18
B-19
B-20
B-21
B-22
B-23
B-24
B-25
B-26
B-27
B-28
B-29

ประเภท
บ้านเดีย่ ว 2 ชัน้ TYPE A
บ้านเดีย่ ว 2 ชัน้ TYPE A
บ้านเดีย่ ว 2 ชัน้ TYPE A
บ้านเดีย่ ว 2 ชัน้ TYPE A
บ้านเดีย่ ว 2 ชัน้ TYPE A
บ้านเดีย่ ว 2 ชัน้ TYPE A
บ้านเดีย่ ว 2 ชัน้ TYPE A
บ้านเดีย่ ว 2 ชัน้ TYPE A
บ้านเดีย่ ว 2 ชัน้ TYPE A
บ้านเดีย่ ว 2 ชัน้ TYPE A
บ้านเดีย่ ว 2 ชัน้ TYPE A
บ้านเดีย่ ว 2 ชัน้ TYPE A
บ้านเดีย่ ว 2 ชัน้ TYPE A
บ้านเดีย่ ว 2 ชัน้ TYPE A
บ้านเดีย่ ว 2 ชัน้ TYPE A
บ้านเดีย่ ว 2 ชัน้ TYPE A
บ้านเดีย่ ว 2 ชัน้ TYPE A
บ้านเดีย่ ว 2 ชัน้ TYPE A
บ้านเดีย่ ว 2 ชัน้ TYPE B
บ้านเดีย่ ว 2 ชัน้ TYPE B
บ้านเดีย่ ว 2 ชัน้ TYPE B
บ้านเดีย่ ว 2 ชัน้ TYPE B
บ้านเดีย่ ว 2 ชัน้ TYPE B
บ้านเดีย่ ว 2 ชัน้ TYPE B
บ้านเดีย่ ว 2 ชัน้ TYPE B
บ้านเดีย่ ว 2 ชัน้ TYPE B
บ้านเดีย่ ว 2 ชัน้ TYPE B
บ้านเดีย่ ว 2 ชัน้ TYPE B
บ้านเดีย่ ว 2 ชัน้ TYPE B

มูลค่าขาย
โครงการ

มูลค่าตลาด

4,609,087.00
4,528,188.00
4,528,188.00
4,528,188.00
4,528,188.00
4,528,188.00
4,528,188.00
4,528,188.00
4,528,188.00
4,528,188.00

4,562,200.00
4,400,000.00
4,400,000.00
4,400,000.00
4,400,000.00
4,397,800.00
4,397,800.00
4,516,600.00
4,897,200.00
5,339,400.00

ความ
คืบหน้ า
งาน
ก่อสร้าง
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

4,661,027.00
4,955,370.00
4,713,506.00
4,480,168.00
4,588,556.00
5,136,768.00
4 878,979.00
3,714,200.00

4,534,200.00
4,959,600.00
4,660,400.00
4,444,000.00
4,470,400.00
4,964,000.00
4,719,800.00
3,400,000.00

55%
55%
80%
80%
80%
80%
100%
100%

2,493,810.00
2,727,780.00
3,728,320.00
3,555,200.00
3,576,320.00
3,971,200.00
4,719,800.00
3,400,000.00

3,889,130.00
4,174,016.00

3,554,000.00
3,884,800.00

100%
100%

3,554,000.00
3,884,800.00

3,616,200.00
3,616,200.00
3,616,200.00

3,400,000.00
3,400,000.00
3,400,000.00

100%
100%
100%

3,400,000.00
3,400,000.00
3,400,000.00

3,646,932.80
3,962,532.00

3,729,600.00
3,729,600.00

100%
80%

3,729,600.00
2,983,680.00
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มูลค่า
สิ่ งก่อสร้างตาม
สภาพปัจจุบนั
4,562,200.00
4,400,000.00
4,400,000.00
4,400,000.00
4,400,000.00
4,397,800.00
4,397,800.00
4,516,600.00
4,897,200.00
5,339,400.00

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
เลขที่
ลาดับ แปลง
ขาย
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

B-30
B-31
B-32
B-33
B-34
B-35
B-36
B-37
B-38
A-39
A-40
A-41
A-42

ประเภท

มูลค่าขาย
โครงการ

มูลค่าตลาด

บ้านเดีย่ ว 2 ชัน้ TYPE B
3,714,200.00
3,400,000.00
บ้านเดีย่ ว 2 ชัน้ TYPE B
3,714,200.00
3,400,000.00
บ้านเดีย่ ว 2 ชัน้ TYPE B
3,714,200.00
3,400,000.00
บ้านเดีย่ ว 2 ชัน้ TYPE B
3,812,200.00
3,400,000.00
บ้านเดีย่ ว 2 ชัน้ TYPE B
3,857,182.00
3,439,600.00
บ้านเดีย่ ว 2 ชัน้ TYPE B
บ้านเดีย่ ว 2 ชัน้ TYPE B
3,590,671.00
3,543,800.00
บ้านเดีย่ ว 2 ชัน้ TYPE B
บ้านเดีย่ ว 2 ชัน้ TYPE B
บ้านเดีย่ ว 2 ชัน้ TYPE A
4,969,433.00
4,961,000.00
บ้านเดีย่ ว 2 ชัน้ TYPE A
5,791,506.00
4,760,400.00
บ้านเดีย่ ว 2 ชัน้ TYPE A
บ้านเดีย่ ว 2 ชัน้ TYPE A
4,514,125.00
4,578,600.00
รวมทัง้ หมด
148,491,128.80 141,844,800.00
มูลค่าตลาดปัจจุบนั ของบ้านและที่ดินจานวน 34 หลัง

ความ
คืบหน้ า
งาน
ก่อสร้าง
80%
80%
80%
80%
80%

มูลค่า
สิ่ งก่อสร้างตาม
สภาพปัจจุบนั
2,720,000.00
2,720,000.00
2,720,000.00
2,720,000.00
2,751,680.00

100%

3,543,800.00

100%
100%

4,961,000.00
4,760,400.00

100%

4,578,600.00
129,710,990.00
129,710,990.00

บริษทั เซ้าท์อสี เอเซีย อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด ได้ทาการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ด้วยวิธเี ปรียบเที ยบราคา
ตลาดของทรัพย์สนิ ทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้างจานวน 34 หลัง ตัง้ อยู่ภายในโครงการ “สิทธารมย์ พาร์ค ไลฟ์ ”ของติดถนน
สายเลีย่ งเมืองอุดรธานี เท่ากับ 129,710,990 บาท
ความเห็นของที่ปรึกษาฯ
ในการประเมินมูลค่าทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้างจานวน 34 หลัง ตัง้ อยู่ภายในโครงการ “สิทธารมย์ พาร์ค ไลฟ์ ” ด้วย
วิธเี ปรียบเทียบราคาตลาด บริษัท เซ้าท์อสี เอเซีย อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด ได้ทาการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ โดย
พิจารณาที่ดนิ พร้อมสาธารณู ปโภคโครงการที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับโครงการ “สิทธารมย์ พาร์ค ไลฟ์ ” รวมถึงมี
คุณลักษณะอื่นๆ ทีใ่ กล้เคียงกัน เช่น ทาเลทีต่ งั ้ ประโยชน์ใช้สอย สภาพอาคาร ตลอดจนสภาพแวดล้อมของทรัพย์สนิ นัน้
โดยบริษัท เซ้าท์อสี เอเซีย อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด ได้ทาการสารวจข้อมูลของที่บ้านและดินพร้อมสาธารณู ปโภค
โครงการจ านวน 4 โครงการ เพื่อ น ามาเปรีย บเทีย บ โดยมีร าคาเสนอขายระหว่ า ง 2,980,000 บาทต่ อ ยู นิ ต ถึง
5,536,500 บาทต่อยูนิต และทาการปรับปรุงปั จจัยต่างๆ ทัง้ ปั จจัยภายนอก และปั จจัยภายใน เพื่อให้สะท้อนคุณลักษณะ
ของบ้านและทีด่ นิ พร้อมสาธารณูปโภคโครงการ เช่น จะเพิม่ มูลค่าของทรัพย์สนิ ทีน่ ามาเปรียบเทียบกรณี บา้ นและทีด่ นิ
พร้อมสาธารณู ปโภคโครงการ “สิทธารมย์ พาร์ค ไลฟ์ ” มีคุณสมบัติท่ดี ีกว่า และจะลดมูลค่าของทรัพย์สนิ ที่นามา
เปรียบเทียบกรณีทด่ี นิ พร้อมสาธารณูปโภคโครงการ “สิทธารมย์ พาร์ค ไลฟ์ ” มีคุณสมบัตทิ ด่ี อ้ ยกว่า จากนัน้ ได้ทาการ
ถ่ ว งน้ า หนั ก ของข้อ มู ล ที่น ามาเปรีย บเทีย บท าให้ไ ด้ มู ล ค่ า ทรัพ ย์ สิน สุ ท ธิ ณ วัน ที่ท าการประเมิน มู ล ค่ า เท่ า กับ
129,710,990.00 บาท
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
ที่ปรึกษาฯ มีความเห็นว่า การประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ด้วยวิธเี ปรียบเทียบราคาตลาด เป็ นวิธกี ารที่เหมาะสม
เนื่องจากทรัพย์สนิ โครงการ “สิทธารมย์ พาร์ค ไลฟ์ ” เป็ นทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้างแล้วเสร็จ ดังนัน้ การเปรียบเทียบราคา
ซือ้ ขายของทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้างแล้วเสร็จ ในบริเวณใกล้เคียง จึงมีความเหมาะสม นอกจากนี้ บริษทั เซ้าท์อสี เอเซีย
อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด ยังได้ทาการปรับปรุงมูลค่าของทรัพย์สนิ ทีน่ ามาเปรียบเทียบด้วยปั จจัย ต่างๆ เพื่อให้สะท้อน
คุณลักษณะของโครงการ “สิทธารมย์ พาร์ค ไลฟ์ ” ซึง่ ทาให้ผลลัพธ์ทไ่ี ด้นนั ้ สะท้อนมูลค่าของทีด่ นิ พร้อมสาธารณูปโภค
โครงการ “สิทธารมย์ พาร์ค ไลฟ์ ” ได้อย่างเหมาะสม
วิ ธีคานวณมูลค่าคงเหลือสุทธิ (Residual Approach)
วิธคี านวณมูลค่าคงเหลือสุทธิ เป็ นการประเมินมูลค่าของทรัพย์สนิ เกีย่ วกับการประมาณการราคาขายและค่าเช่า
โดยอ้างอิงจากข้อมูลตลาด การประมาณการต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสาหรับโครงการที่คล้ายคลึงกันหรือ
สามารถเปรีย บเทีย บกัน ได้ รวมทัง้ การเลือ กใช้อ ัต ราคิด ลด (Discount Rate) อัต ราผลตอบแทนของผู้พ ัฒ นาหรือ
ผู้ประกอบการตลอดจนระยะเวลาที่ใช้ในการพัฒนาและระยะเวลาที่ใช้ในการขายหรือให้เช่า ซึ่งต้องพิจารณาโดย
รอบคอบสาหรับสภาวะตลาดในพื้นที่นัน้ ๆ รวมถึงสภาวะการแข่งขันที่อาจเกิดขึน้ ในช่วงระยะเวลาการพัฒนา การ
ประเมิน โดยวิธีน้ี ค วรใช้ก ับ ทรัพ ย์สิน ที่อ ยู่ร ะหว่ า งการพัฒนาหรือ ทรัพย์สิน ที่มีศ ัก ยภาพพอที่จะพัฒนาเพื่ อให้เป็ น
ทรัพย์สนิ ทีส่ ามารถสร้างรายได้ในอนาคต เช่น ทีด่ นิ ว่างเปล่าโครงการจัดสรรประเภทต่างๆ และอาคารสานักงาน เป็ น
ต้น โดยมีรายละเอียดการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ด้วยวิธพี จิ ารณาจากรายได้โดยเทคนิควิธคี านวณมูลค่าคงเหลือสุทธิ
ดังนี้
รายละเอียด
ประมาณการรายได้โครงการ
รายละเอียดโครงการ
บ้านพร้อมทีด่ นิ (จานวนรวม 42 ยูนิต)
ทีด่ นิ เพิม่ ลด
ประมาณการต้นทุนค่าใช้จา่ ย
โครงการ
ค่าก่อสร้างอาคารคงเหลือ
ค่าบริหาร และจัดการโครงการ
ค่าควบคุมงานและค่าวิชาชีพ
ค่าโฆษณา และส่งเสริมการขาย
ค่าเผื่อเหลือเผื่อขาด
ค่าภาษีและธรรมเนียมการโอน
ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ
กาไรและค่าความเสีย่ งของผูป้ ระกอบการ
รวมต้นทุนค่าใช้จา่ ยอื่นๆ
รวมประมาณการต้นทุนค่าใช้จ่าย
โครงการ

สมมติ ฐาน
141,844,800 บาท
ทีด่ นิ เนื้อทีด่ นิ โครงการทัง้ หมด 2,256.6 ตารางวา
ทีด่ นิ เนื้อทีด่ นิ โครงการเหลือขาย 1,851.0 ตารางวา
• บ้านเดีย่ ว 2 ชัน้ แบบ A ราคามาตรฐาน 4,400,000 บาท
• บ้านแฝด 2 ชัน้ แบบ B ราคามาตรฐาน 3,400,000 บาท
ประมาณการ 277.20 ตารางวา

6,914,100 บาท
ประมาณการร้อยละ 2.00 ของรายได้รวม คิดเป็ น 2,836,896 บาท
ประมาณการร้อยละ 2.00 ของต้นทุนพัฒนา คิดเป็ น 138,282 บาท
ประมาณการร้อยละ 3.50 ของรายได้รวม คิดเป็ น 4,964,568 บาท
ประมาณการร้อยละ 2.00 ของต้นทุนพัฒนา คิดเป็ น 138,282 บาท
ประมาณการร้อยละ 1.00 ของรายได้รวม คิดเป็ น 1,418,448 บาท
ประมาณการร้อยละ 3.30 ของรายได้รวม คิดเป็ น 4,680,878.40 บาท
ประมาณการร้อยละ 20.00 ของรายได้รวม คิดเป็ น 23,640,800 บาท
38,077,433.15 บาท
44,991,533.15 บาท
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
รายละเอียด
ประมาณการมูลค่าคงเหลือที่ดิน
(ก่อนดอกเบี้ยจ่าย)
ค่าดอกเบีย้ เงินกู้

สมมติ ฐาน
96,853,266.85 บาท

มูลค่าที่ดินคงเหลือสุทธิ

MLR ธนาคารพาณิชย์ประมาณ 7.50% ระยะเวลา 2.00 ปี สัดส่วน 50 % คิด
เป็ น 3,631,997.51
93,221,269.34 บาท

มูลค่าคงเหลือสุทธิ (ปัดเศษ)

93,221,000 บาท

ความเห็นของที่ปรึกษาฯ
ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้างจานวน 34 หลัง ตัง้ อยู่ภายในโครงการ “สิทธารมย์ พาร์ค
ไลฟ์ ” ด้วยวิธพี จิ ารณาจากรายได้โดยเทคนิควิธคี านวณมูลค่าคงเหลือ สุทธิ บริษทั เซ้าท์อสี เอเซีย อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด ได้ทาการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ โดยการประมาณการรายได้ ค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยพิจารณาจากโครงการใน
บริเวณใกล้เคียง และพิจารณาถึงสภาพของทรัพย์สนิ ลักษณะของโครงการอยู่อาศัยทีอ่ ยู่ระหว่างพัฒนาโครงการ อีกทัง้ มี
การวิเคราะห์ถงึ ปั จจัยต่างๆ แล้วในการประเมินมูลค่าครัง้ นี้ ซึง่ ทาให้ผลลัพธ์ทไ่ี ด้นนั ้ สะท้อนมูลค่าของทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูก
สร้างจานวน 34 หลัง ตัง้ อยู่ภายในโครงการ “สิทธารมย์ พาร์ค ไลฟ์ ” อย่างไรก็ตามทีป่ รึกษาฯ เห็นว่าการประเมินมูลค่า
ทรัพย์สนิ ด้วยวิธพี จิ ารณาจากรายได้โดยเทคนิควิธคี านวณมูลค่าคงเหลือสุทธิ อาจเป็ นวิธที ไ่ี ม่เหมาะสมในการประเมิน
มูลค่าทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้างจานวน 34 หลัง ตัง้ อยู่ภายในโครงการ “สิทธารมย์ พาร์ค ไลฟ์ ” เนื่องจากมูลค่าสุทธิทค่ี าด
ว่าจะได้รบั จากวิธคี านวณมูลค่าคงเหลือสุทธิ มีมูลค่าเพียง 93.22 ล้านบาท ซึง่ ต่ ากว่ามูลค่าทีไ่ ด้จากการประเมินด้วยวิธี
เปรียบเทียบราคาตลาด และผูป้ ระเมินทรัพย์สนิ มีการหักค่าดอกเบีย้ เงินกู้ จานวน 3.63 ล้านบาท ซึง่ ในความเป็ นจริง
บริษทั ฯ ไม่มเี งินกูย้ มื เพื่อใช้พฒ
ั นาโครงการทีม่ ภี าระดอกเบีย้
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