SET เลขที่ 06/2561
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561
เรื่ อง

แจ้ งการได้ รับสาเนาการแก้ ไขเพิม่ เติมข้ อความในคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4)

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ขอแจ้ งให้ ทราบว่า บริ ษั ทฯ ได้ รับสาเนาการแก้ ไข
เพิ่มเติมข้ อความในคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ของบริ ษัทฯ จากนายเกรี ยงไกร ศิระวณิชการ ในฐานะผู้ทาคาเสนอซื ้อ
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีรายละเอียดตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริ ษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

นางสาวพัทธนันท์ อภิรโยธิน
รักษาการประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

ที่ ค.อ. 007/2561
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561
เรื่อง

เปิ ดเผยข้ อมูลเพิ่มเติมในคําเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของ บริษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)

เรียน

เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สําเนาเรียน

กรรมการและผู้จดั การตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการบริษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
ผู้ถือหลักทรัพย์ของบริษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)

อ้ างถึง

คําเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) (แบบ 247-4)
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561

ตามที่นายเกรี ยงไกร ศิระวณิชการ ได้ ยื่นคําเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
(“ADAM” หรื อ “กิจการ”) เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 โดยมีบริ ษัท แคปปิ ตอล ลิ ้งค์ แอ๊ ดไวเซอรี่ จํากัด เป็ นที่ปรึกษาทางการ
เงินในการจัดเตรี ยมคําเสนอซื ้อ (“ผู้จัดเตรี ยมคําเสนอซื ้อ”) นั ้น ผู้ทําคําเสนอซื ้อและผู้จัดเตรี ยมคําเสนอซื ้อขอเปิ ดเผยข้ อ มูล
เพิ่มเติมในคําเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของกิจการ ดังนี ้
1. ส่ วนที่ 1 หน้ า 1 ข้ อ 3. ชื่อผู้จดั เตรี ยมคําเสนอซือ้
จากเดิม
บริษัท แคปปิ ตอล ลิ ้งค์ แอ๊ ดไวเซอรี่ จํากัด (ซึง่ ต่อไปจะเรียกว่า “ผู้จดั เตรียมคําเสนอซื ้อ”)
ทั ้งนี ้ผู้จดั เตรียมคําเสนอซื ้อเป็ นบริษัทย่อยของบริษัท แคปปิ ตอล ลิ ้งค์ โฮลดิ ้ง จํากัด ซึง่ ถือหุ้นโดยผู้ทําคําเสนอซื ้อและบุคคล
ตามมาตรา 258 จํานวนร้ อยละ 60.40 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้ ว และผู้ทําคําเสนอซื ้อเป็ นกรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
ของผู้จดั เตรียมคําเสนอซื ้อ

1

แก้ ไขเป็ น
บริษัท แคปปิ ตอล ลิ ้งค์ แอ๊ ดไวเซอรี่ จํากัด (ซึง่ ต่อไปจะเรียกว่า “ผู้จดั เตรียมคําเสนอซื ้อ”)
ทั ้งนี ้ผู้จัดเตรี ยมคําเสนอซื ้อเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท แคปปิ ตอล ลิ ้งค์ โฮลดิ ้ง จํากัด ซึ่งถือหุ้นโดยผู้ทําคําเสนอซื ้อ ร้ อยละ
59.52 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้ ว และนางร่ มฤดี ศิระวณิชการ (ภรรยา) ร้ อยละ 0.88 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้ ว ซึ่ง
เป็ น บุคคลตามมาตรา 258 รวมเป็ นร้ อยละ 60.40 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้ ว ผู้ทําคําเสนอซื ้อและภรรยาเป็ นกรรมการผู้
มีอํานาจลงนามของผู้จดั เตรียมคําเสนอซื ้อ
2. ส่ วนที่ 1 หน้ า 1 ข้ อ 5. วัตถุประสงค์ ในการทําคําเสนอซือ้
จากเดิม
5.1

ผู้ทําคําเสนอซื ้อมีความประสงค์ จะเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในกิจการ เพื่อเพิ่มอํานาจการควบคุม

5.2

ผู้ทําคําเสนอซื ้อไม่มีวตั ถุประสงค์ในการเพิกถอนหลักทรัพย์ของกิจการจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) รวมทั ้งไม่มีความประสงค์ ที่จะเปลี่ยนแปลงการดําเนินธุรกิจ หลัก
ของกิจการอย่างมีนยั สําคัญ

แก้ ไขเป็ น
5.1

ผู้ทําคําเสนอซื ้อมีความประสงค์ จะเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในกิจการ เพื่อครอบงํากิจการ

5.2

ผู้ทําคําเสนอซื ้อไม่มีวตั ถุประสงค์ในการเพิกถอนหลักทรัพย์ของกิจการจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ ฯ”) รวมทั ้งไม่มีความประสงค์ ที่ จะเปลี่ย นแปลงการดํ าเนิน ธุ รกิ จ
อสังหาริมทรัพย์ของกิจการ

3. ส่ วนที่ 1 หน้ า 3 ข้ อ 10. เงื่อนไขในการยกเลิกคําเสนอซือ้
จากเดิม
10.3 กิจการกระทําการใด ๆ ที่น่าจะมีผลต่อการทําคําเสนอซื ้อตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้ ว ยการ
กระทําหรืองดเว้ นกระทําการในประการที่น่าจะมีผลต่อการทําคําเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของกิจการ
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เพิ่มเติมเป็ น
10.3 กิ จ การกระทํ า การใด ๆ ที่ น่ า จะมี ผลต่ อ การทํ า คํ า เสนอซื อ้ ตามประกาศคณะกรรมการกํ า กับ ตลาดทุน ที่ ทจ.
14/2554 ว่ า ด้ ว ยการกระทํ า หรื องดเว้ น กระทํ าการในประการที่ น่ าจะมี ผลต่ อการทํ าคํ า เสนอซื อ้ หลัก ทรั พ ย์ ของ
กิจการ
4. ส่ วนที่ 2 หน้ า 2 ข้ อ 1.2
แก้ ไขเพิ่มเติมเป็ น
1.2

บริษัททีผ่ ้ ทู ําคําเสนอซื ้อและบุคคลตามมาตรา 258 เป็ นกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นใหญ่
(1)

บริษัท แคปปิ ตอล ลิ ้งค์ พรอพเพอร์ ตี ้ จํากัด (“CLP”)
วันที่จดทะเบียน

:

24 ตุลาคม 2557

ประวัติความเป็ นมา

:

บริ ษัทจัดตั ้งขึ ้นเพื่อวัต ถุป ระสงค์ รับโอนธุ รกิ จอสัง หาริ ม ทรั พ ย์
จาก บริ ษัท แคปปิ ตอล ลิ ้งค์ โฮลดิ ้ง จํากัด ที่จะปรับเปลี่ยนไป
ลงทุนในธุรกิจทางการเงินเพียงอย่างเดียว
โดยบริ ษัทได้ รับโอนเงิน ลงทุนใน บริ ษัท ดิ เอสเตท ดีเวลลอป
เมนท์ จํากัด ร้ อยละ 51 ซึง่ ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ประเภทอาคารชุ ด พั ก อาศัย 1 โครงการ ชื่ อ ไลบราลี่ เฮ้ า ซ์
(Library Houze) ปั จจุ บั น จํ า หน่ า ยห้ องชุ ด ได้ ทั ง้ หม ดแ ล้ ว
ภายหลังจากที่บริษัทได้ รับเงินส่วนแบ่งกําไร จึงได้ ขายเงินลงทุน
ทั ้งหมด ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นรายหนึง่ ไป

ที่อยู่

:

88/256 ถนนนราธิ วาสราชนคริ นทร์ แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร

ทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ ว

:

200,000,000 บาท

ลักษณะการประกอบธุรกิจบริษัท :

พัฒ นาอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ลงทุน ในบริ ษั ท อื่ น ที่ ป ระกอบธุ ร กิ จ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และให้ บริษัทย่อยกู้ยืมเงิน
บริษัทเข้ าทําสัญญาวางมัดจําซื ้อที่ดินบนถนนสาทรใต้ 1 แปลง
ปั จจุบนั ยังไม่ถงึ กําหนดการโอนกรรมสิทธิ์ และยังไม่มีโครงการ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์บนที่ดินดังกล่าว

3

รายชื่อผู้ถือหุ้น

:

1 นายเกรี ยงไกร ศิระวณิชการ

54.00%

2 นายสมพงษ์ ชลคดีดํารงกุล

10.00%

3 นายวัทธิกร วิทยอํานวยคุณ

8.00%

4 นางสาวอัจจิมา วิทยอํานวยคุณ

7.00%

5 นายพงษ์ พฒ
ั น์ ชลคดีดํารงกุล

3.34%

6 นางสาวขนิษฐา ชลคดีดํารงกุล

3.33%

7 นางสาวนัทยา ชลคดีดํารงกุล

3.33%

8 นางอรสา แก้ วประพาฬ

3.00%

9 นายพศิน จารุทรรศนกุล

1.83%

10 นายสรัล เจษฎาอารักษ์ กลุ

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 นางอารี ย์ ศิระวณิชการ

1.00%

* บุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทําคําเสนอซื ้อ
(2) บริษัท แคปปิ ตอล ลิ ้งค์ นอร์ ท สาทร จํากัด (“CLN”)
วันที่จดทะเบียน

:

30 ตุลาคม 2557

ประวัติความเป็ นมา

:

จั ด ตั ง้ ขึ น้ เพื่ อ ถื อ กรรมสิ ท ธิ์ ใ นที่ ดิ น เพื่ อ รองรั บ การพั ฒ นา
โครงการในอนาคต

ที่อยู่

:

22/2 ถ น น เ ย็ น อ า ก า ศ แ ข ว ง ทุ่ ง ม ห า เ ม ฆ เ ข ต ส า ท ร
กรุงเทพมหานคร

ทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ ว

:

15,000,000 บาท

ลักษณะการประกอบธุรกิจบริษัท :

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บริ ษัทถือกรรมสิทธิ์ ที่ดินบนถนนสาทรเหนือเพื่อ รอการพัฒ นา
อยู่ 1 แปลง และยังไม่มีโ ครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพ ย์ ที่ อ ยู่
ระหว่างดําเนินงาน
4

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

:

1. บริษัท แคปปิ ตอล ลิ ้งค์ พรอพเพอร์ ตี ้ จํากัด 50.00%
2. บริษัท เวิลด์ คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) 50.00%

(3)

บริษัท แคปปิ ตอล ลิ ้งค์ เซ้ าท์ สาทร จํากัด (“CLS”)
วันที่จดทะเบียน

:

24 มีนาคม 2559

ประวัติความเป็ นมา

:

จั ด ตั ง้ ขึ น้ เพื่ อ ถื อ กรรมสิ ท ธิ์ ใ นที่ ดิ น เพื่ อ รองรั บ การพั ฒ นา
โครงการในอนาคต

ที่อยู่

:

22/2 ถ น น เ ย็ น อ า ก า ศ แ ข ว ง ทุ่ ง ม ห า เ ม ฆ เ ข ต ส า ท ร
กรุงเทพมหานคร

ทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ ว

:

121,000,000 บาท

ลักษณะการประกอบธุรกิจบริษัท :

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บริ ษัทถือกรรมสิทธิ์ ที่ ดินบนถนนสาทรใต้ อยู่ 1 แปลง ปั จจุบัน
เป็ นที่จอดรถและสํานักงานให้ เช่า และยังไม่มีโครงการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ระหว่างดําเนินงาน

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่
(4)

:

บริษัท แคปปิ ตอล ลิ ้งค์ พรอพเพอร์ ตี ้ จํากัด 100%

บริษัท แคปปิ ตอล ลิ ้งค์ โฮลดิ ้ง จํากัด (“CLH”)
วันที่จดทะเบียน

: 18 ตุลาคม 2555

ประวัติความเป็ นมา

: จัดตั ้งขึ ้นเพื่อลงทุนในธุรกิจทางการเงิน และอสังหาริ มทรัพย์ ใน
เวลาต่ อ มาได้ แ ยกการลงทุน ในธุ รกิ จ อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ อ อกไป
ให้ แก่ บริ ษัท แคปปิ ตอล ลิ ้งค์ พรอพเพอร์ ตี ้ จํากัด คงเหลือการ
ลงทุนในธุรกิจการเงินเพียงอย่างเดียว

ที่อยู่

: 356 อาคารดับเบิ ้ลยูวัน ชั ้น 1 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวง
ช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

ทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ ว

: 22,727,300 บาท

ลักษณะการประกอบธุรกิจบริษัท : เป็ นบริ ษัทโฮลดิ ้งของกลุ่มบริ ษัท โดยมีนโยบายลงทุนในธุ รกิ จ
ทางการเงิ น โดยจะให้ ความช่ ว ยเหลื อ ทางการเงิ น การ
5

บริ หารงาน ให้ คําปรึกษาและการเพิ่มมูลค่าของธุรกิจแก่บริษัท
ในกลุม่
รายชื่อผู้ถือหุ้น

:

1 นายเกรี ยงไกร ศิระวณิชการ

59.52%

2 นายวัทธิกร วิทยอํานวยคุณ

15.84%

3 นางสาวอัจจิมา วิทยอํานวยคุณ

14.96%

4 นายพศิน จารุทรรศนกุล

2.64%

5 นายสมชัย จิรวณิชโรจนกุล

1.32%

6 นางอรสา แก้ วประพาฬ

1.32%

7 นางร่มฤดี ศิระวณิชการ *

0.88%

8 Mr. Khoon Wong Chua

0.88%

9 นายธัญญวัฒน์ เตวชิระ

0.88%

10 นางสาวนุชรี ย์ วิโรจตระกูลชัย

0.88%

11 นายพงศ์พฒ
ั น์ ตันติวศินชัย

0.88%

* บุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทําคําเสนอซื ้อ

(5)

บริษัท แคปปิ ตอล ลิ ้งค์ แอ๊ ดไวเซอรี่ จํากัด (“CLA”)
วันที่จดทะเบียน

: 30 พฤศจิกายน 2552

ประวัติความเป็ นมา

: จัดตั ้งขึ ้นโดยกลุม่ ผู้เชี่ยวชาญทางด้ านการเงิน เพื่อให้ คําปรึกษา
ทางด้ านการเงิน และธุรกิจแก่ผ้ ปู ระกอบการทั ้งที่จดทะเบี ยนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัททัว่ ไป

ที่อยู่

: 22/2 ถนนเย็นอากาศ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร

ทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ ว

: 10,000,000 บาท

ลักษณะการประกอบธุรกิจบริษัท : ให้ คําปรึกษาทางการเงิน การลงทุน และการระดมเงินทุน โดย
มุ่งเน้ นกลุม่ ลูกค้ าที่ เป็ น บริ ษั ทจดทะเบี ยนในตลาดหลัก ทรั พ ย์
แห่งประเทศไทย และบริษัทที่เกี่ยวข้ อง
บริ ษั ท ได้ รับ ความเห็ น ชอบให้ เ ป็ น ที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น ตาม
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํา กับ หลัก ทรัพ ย์ แ ละตลาด
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หลัก ทรั พ ย์ ว่ า ด้ ว ยการให้ ค วามเห็ น ชอบที่ป รึ ก ษาทางการเงิน
และขอบเขตการดํา เนิน งาน พ.ศ. 2552 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม
2553
รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่
(6)

: บริษัท แคปปิ ตอล ลิ ้งค์ โฮลดิ ้ง จํากัด 100%

บริษัท แคปปิ ตอล ลิ ้งค์ ลีสซิ่ง จํากัด (มหาชน) (“CLL”)
วันที่จดทะเบียน

: 3 กรกฎาคม 2527

ประวัติความเป็ นมา

: จัดตั ้งขึ ้นในนาม บริ ษัท สยามคอมเมอร์ เชี่ ย ลลีสซิ่ง จํากัด ต่อมา
แปรสภาพเป็ น บริ ษั ท มหาชนจํ า กัด เมื่ อ วัน ที่ 25 เมษายน 2545
โดยได้ มีการเปลีย่ นแปลงกลุ่มผู้ถือหุ้นและชื่อบริษัทหลายครั ้ง ดังนี ้
21 เมษายน 2531 เปลีย่ นชื่อเป็ น บริษัท สยามซันวาไทรลีส จํากัด
4 กุมภาพันธ์ 2543 เปลีย่ นชื่อเป็ น บริษัท สยามซันวาลีสซิ่ง จํากัด
19 มกราคม 2544 เปลีย่ นชื่อเป็ น บริษัท เอสซีบีซนั วาลีสซิ่ง จํากัด
16 กรกฎาคม 2544 เปลีย่ นชื่อเป็ น บริษัท เอสซีบี ลีสซิ่ง จํากัด
25 เมษายน 2545 เปลี่ ย นชื่ อ เป็ น บริ ษั ท เอสซี บี ลี ส ซิ่ ง จํ า กั ด
(มหาชน)
19 เมษายน 2555 เปลี่ย นชื่ อ เป็ น บริ ษั ท แคปปิ ต อล ลิ ้งค์ ลีสซิ่ ง
จํากัด (มหาชน) จนถึงปั จจุบนั

ที่อยู่

: 22/2 ถนนเย็นอากาศ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

ทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ ว

: 6,610,571 บาท

ลักษณะการประกอบธุรกิจบริษัท : ให้ บริการเช่าซื ้อ ให้ เช่าแบบลีสซิ่ง สินทรัพย์ประเภทเครื่องจัก รและ
อุปกรณ์ต่าง ๆ และธุรกิจแฟคตอริ่ง
โดยปั จ จุบัน หยุด การให้ สิน เชื่ อ ใหม่ เ ป็ น การชั่ว คราว ดํ า เนิ น การ
เพียงติดตามเรียกเก็บหนี ้จากลูกหนี ้เดิมเท่านั ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

: 1. บริษัท แคปปิ ตอล ลิ ้งค์ โฮลดิ ้ง จํากัด 99.05%
2. บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน)
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0.95%

(7)

บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ แคปปิ ตอล ลิ ้งค์ จํากัด (“CLC”)
วันที่จดทะเบียน

: 29 กุมภาพันธ์ 2515

ประวัติความเป็ นมา

: บริ ษัทได้ รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ ป ระกอบกิ จ การ
เครดิตฟองซิเอร์ กิจการรับซื ้อฝาก และกิจการให้ เช่าซื ้อ เมื่อวันที่
11 กรกฎาคม 2516 ใบอนุ ญ าตเลขที่ 3 ในนามบริ ษั ท กรุ ง
เทพสหมิตร เอ็นเตอร์ ไพรส์ จํากัด ต่อมาได้ เปลี่ยนชื่อเป็ น บริ ษัท
เครดิตฟองซิเอร์ เอเซีย จํากัด เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2522 และ
เปลี่ย นชื่ อ เป็ น บริ ษั ทเครดิ ต ฟองซิ เอร์ แคปปิ ต อล ลิ ้งค์ จํ า กัด
เมื่ อ วั น ที่ 15 ธั น วาคม 2557 บริ ษั ท เป็ นสถาบั น การเงิ น ที่
ดํ า เนิ น งานภายใต้ การกํ า กั บ ดู แ ลของธนาคารแห่ ง ประเทศ
ไทย และเป็ นสถาบั น การเงิ น ที่ ไ ด้ รั บ การคุ้ มครองเงิ น ฝาก
โดย สถาบันคุ้มครองเงินฝาก

ที่อยู่

: 356 อาคารดับเบิ ้ลยูวัน ชั ้น 1 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวง
ช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

ทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ ว

: 210,000,000 บาท

ลักษณะการประกอบธุรกิจบริษัท : บริ ษัทประกอบกิจการเครดิตฟองซิเอร์ กิจการรับซื ้อฝาก และ
กิจการให้ เช่าซื ้อ
รายชื่อผู้ถือหุ้น

:

1 นางอารี ย์ ศิระวณิชการ

10.00%

2 นางสาวปิ ยธิดา ศิระวณิชการ

10.00%

3 นายเรวัติ วิโรจตระกูลชัย

10.00%

4 นายเสริมชัย วิโรจตระกูลชัย

10.00%

5 นายวัทธิกร วิทยอํานวยคุณ

10.00%

6 นางสาวอัจจิมา วิทยอํานวยคุณ

10.00%

7 นางพัชนี กิตติดําเกิง

10.00%

8 นายเกรี ยงไกร ศิระวณิชการ

9.00%

9 นายสมโภชน์ กิตติดําเกิง

5.00%

10 นางสาวนุชรี ย์ วิโรจตระกูลชัย

4.70%

11 นายพศิน จารุทรรศนกุล

3.00%

8

12 นายสมชัย จิรวณิชโรจนกุล

1.50%

13 นางอรสา แก้ วประพาฬ

1.50%

14 Mr. Khoon Wong Chua

1.00%

15 นายธัญญวัฒน์ เตวชิระ

1.00%

16 นางร่มฤดี ศิระวณิชการ *

1.00%

17 นายพงศ์พฒ
ั น์ ตันติวศินชัย

1.00%

18 นายประจักษ์ ตั ้งคารวคุณ

0.36%

19 นางลออ ตั ้งคารวคุณ

0.36%

20 นายชุณห์ คชพัชรินทร์

0.18%

21 นางประภา วิริยะประไพกิจ

0.10%

22 นายจารุรัตน์ คุณตั ถานนท์

0.09%

23 นางดุลยรัตน์ ลีลหานนท์

0.09%

24 นางธีรรัตน์ คุณตั ถานนท์

0.09%

25 นายชาตรี โสภณพนิช

0.04%

* บุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทําคําเสนอซื ้อ
(8)

บริษัท บริหารสินทรัพย์ แคปปิ ตอล ลิ ้งค์ จํากัด (“CLM”)
วันที่จดทะเบียน

: 14 พฤศจิกายน 2557

ประวัติความเป็ นมา

: จัดตั ้งขึ ้นเพื่อซื ้อสินทรัพย์ ด้อยคุณภาพจากสถาบันการเงิน เพื่อช่วย
ในการปรับปรุงโครงสร้ างหนี ้
บริ ษัทได้ จดทะเบียนไว้ กับธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อประกอบ
ธุรกิจเป็ นบริษัทบริหารสินทรัพย์ ตามพระราชกําหนดบริษัทบริ ห าร
สิน ทรั พ ย์ พ.ศ. 2541 ที่ แ ก้ ไ ขแล้ ว ตามใบทะเบี ย นบริ ษั ท บริ ห าร
สินทรัพย์เลขที่ 001/2558 ออกให้ ไว้ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558

ที่อยู่

: 356 อาคารดับเบิ ้ลยูวนั ชั ้น 1 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่อง
นนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

ทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ ว

: 25,000,000 บาท
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ลักษณะการประกอบธุรกิจบริษัท : บริ ษัทประกอบธุรกิจตามขอบเขตที่กําหนดไว้ ใน พระราชกําหนด
บริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม ซึง่ มีดงั นี ้
1. การรับซื ้อหรือรับโอนสินทรัพย์ ด้อยคุณภาพของสถาบันการเงิน
หรื อสินทรัพย์ ของสถาบันการเงินที่ถูกระงับการดําเนินกิจการ
เลิก หรื อถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการธนาคารพาณิชย์
ธุรกิจเงินทุน หรื อธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ ตลอดจนหลักประกัน
ของสินทรัพย์นั ้น เพื่อนํามาบริหาร หรือจําหน่ายจ่ายโอนต่อไป
2. การรับจ้ า งบริ หารสินทรั พย์ ด้อ ยคุณภาพของสถาบันการเงิ น
หรื อสินทรัพย์ ของสถาบันการเงินที่ถูกระงับการดําเนินกิ จ การ
เลิก หรื อถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการธนาคารพาณิชย์
ธุรกิจเงินทุน หรื อธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ ตลอดจนหลักประกัน
ของสินทรัพย์นั ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่
(9)

: บริษัท แคปปิ ตอล ลิ ้งค์ โฮลดิ ้ง จํากัด 100%

บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน แคปปิ ตอล ลิ ้งค์ จํากัด (“CLF”)
วันที่จดทะเบียน

: 18 พฤษภาคม 2550

ประวัติความเป็ นมา

: จัดตั ้งขึ ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม เพื่อประกอบธุรกิจจัดการลงทุน เดิมชื่อ
บริษัทหลักทรัพย์ จดั การกองทุนรวม เคอีเอสทีการ์ เดียน จํากัด และ
ได้ มีการเปลีย่ นชื่อหลายครั ้ง ดังนี ้
5 ตุลาคม 2552 เปลีย่ นชื่อเป็ น บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน รวม
กิมเอ็ง จํากัด
2 พฤศจิกายน 2552 เปลีย่ นชื่อเป็ น บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน
รวม กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด
4 เมษายน 2556 เปลี่ยนชื่อเป็ น บริ ษัทหลักทรัพ ย์ จัด การกองทุ น
รวม เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จํากัด และ
29 สิงหาคม 2559 เปลี่ยนชื่อเป็ น บริ ษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน
แคปปิ ตอล ลิ ้งค์ จํากัด
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ที่อยู่

: 999/9 อาคารดิ ออฟฟิ ศเซส แอท เซ็ น ทรั ล เวิ ล ด์ ชั น้ 25 ถนน
พระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ ว

: 300,000,000 บาท

ลักษณะการประกอบธุรกิจบริษัท : จัดการกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

: บริษัท แคปปิ ตอล ลิ ้งค์ โฮลดิ ้ง จํากัด 100%

บริษัททั ้ง 9 แห่งข้ างต้ นเรียกว่า บริษัทในกลุม่ แคปปิ ตอล ลิ ้งค์ โดยมีโครงสร้ างกลุม่ ธุรกิจ ดังนี ้

ผู้ทําคําเสนอซื ้อ และบุคคลตามมาตรา 258
60.40%

55.00%

CLH
100%

CLA

99.05%

CLL

CLP
100%

CLM

100%

CLF

10.00%

CLC

50.00%

CLN

100%

CLS

5. ส่ วนที่ 2 หน้ า 4 ข้ อ 5. ความสัมพันธ์ ระหว่ างผู้ ทํ าคํ าเสนอซือ้ กั บกิจการ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อกรรมการของ
กิจการ
เพิ่มเติม หมายเหตุใต้ ตารางสรุปสัญญาซื ้อขายหุ้นสามัญของกิจการ ในข้ อ 5.1 ดังนี ้
หมายเหตุ : การโอนหุ้นตามสัญญาซื ้อขายหุ้นทั ้ง 3 สัญญา ดังกล่าวข้ างต้ นได้ ดําเนินการเสร็ จสิ ้นแล้ วในวันที่ทําสัญญาแต่
ละฉบับ ซึ่งเกิดขึ ้นก่อนการทําคําเสนอซื ้อหลักทรัพย์ และผู้ทําคําเสนอซื ้อไม่มีข้อตกลงใด ๆ กับผู้ถือหุ้นรายอื่น
ของกิจการให้ นําหุ้นมาขายในการเสนอซื ้อครัง้ นี ้
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6. ส่ วนที่ 2 หน้ า 5 ข้ อ 6.3 แผนการขายหุ้นของกิจการ
จากเดิม
6.3

แผนการขายหุ้นของกิจการ
ผู้ทําคําเสนอซื ้อไม่มีความประสงค์ ที่จะขายหลักทรัพย์ หรือโอนหลักทรัพย์ของกิจการที่จะรับซื ้อจากการทํ า
คําเสนอซื ้อในครั ้งนี ้ให้ แก่บคุ คลอื่นในจํานวนที่มีนัยสําคัญในช่วงระยะเวลา 12 เดือน นับจากวันสิ ้นสุดระยะเวลารับ
ซื ้อ เว้ นแต่
1) ขายหลักทรัพย์ หรื อโอนหลักทรัพย์ ของกิจการให้ แก่ห้ นุ ส่วนทางธุรกิจ หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้ องกันของ
ผู้ทําคําเสนอซื ้อตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพ ย์ พ.ศ. 2535
หรือ
2) ในกรณีที่ผ้ ทู ําคําเสนอซื ้อขายหลักทรัพย์หรือโอนหลักทรัพย์ของกิจการเพื่อให้ เป็ นไปตามกฎระเบียบ
และข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ องของสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มี ผลใช้
บังคับอื่น ๆ ในขณะนั ้น หรือ
3) พันธมิตรทางธุรกิจที่สามารถก่อให้ เกิดประโยชน์ทางธุรกิจแก่กิจการ

แก้ ไขเป็ น
6.3

แผนการขายหุ้นของกิจการ
ผู้ทําคําเสนอซื ้อไม่มีความประสงค์ ที่จะขายหลักทรัพย์ หรือโอนหลักทรัพย์ของกิจการที่จะรับซื ้อจากการทํ า
คําเสนอซื ้อในครั ้งนี ้ให้ แก่บคุ คลอื่นในจํานวนที่มีนัยสําคัญในช่วงระยะเวลา 12 เดือน นับจากวันสิ ้นสุดระยะเวลารับ
ซื ้อ เว้ นแต่
1) ขายหลักทรัพย์ หรื อโอนหลักทรัพย์ ของกิจการให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นของบริ ษัทในกลุ่มแคปปิ ตอล ลิ ้งค์ หรื อ
บุคคลที่เกี่ยวข้ องกันของผู้ทําคําเสนอซื ้อตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือ
2) ในกรณีที่ผ้ ทู ําคําเสนอซื ้อขายหลักทรัพย์หรือโอนหลักทรัพย์ของกิจการเพื่อให้ เป็ นไปตามกฎระเบียบ
และข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ องของสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มี ผลใช้
บังคับอื่น ๆ ในขณะนั ้น หรือ
3) พัน ธมิ ต รทางธุ รกิ จ ซึ่ง มิ ไ ด้ เ ป็ น บุค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ บริ ษั ท ในกลุ่ม แคปปิ ตอล ลิ ้งค์ ที่ สามารถ
ก่อให้ เกิดประโยชน์ทางธุรกิจแก่กิจการ
อย่างไรก็ตาม หากเกิดการขายหุ้นดังกล่าวข้ างต้ น จะขายไม่เกินร้ อยละ 5 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ แ ล้ ว
ทั ้งหมด และไม่มีผลกระทบต่ออํานาจควบคุม ซึง่ บุคคลที่จะมาซื ้อหลักทรัพย์ จากผู้ทําคําเสนอซื ้อจะต้ องไม่มีเจตนาที่
จะใช้ สทิ ธิออกเสียงของไปในทิศทางเดียวกันกับผู้ทําคําเสนอซื ้อ เพื่อควบคุมกิจการร่วมกัน (acting in concert)
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7. ส่ วนที่ 2 หน้ า 6 ข้ อ 6.4 ข้ อมูลจําเป็ นอื่น
เพิ่มเติมข้ อความข้ างท้ ายต่อจากปั จจัยเสีย่ งที่ผ้ ถู ือหุ้นพึงพิจารณา
อีกทั ้ง เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557 กิจการได้ ขายเงินลงทุนในบริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม และบริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง รวม 4
บริษัท ซึง่ ประกอบกิจการเกี่ยวกับสือ่ และบันเทิง ทําให้ กิจการเข้ าข่ายเป็ นบริษัทที่มีสนิ ทรัพย์ทั ้งหมดหรือเกือบทั ้งหมดในรู ป
เป็ นเงินสด (Cash Company) และกิจการได้ นําส่งรายงานแสดงฐานะการเงินภายหลังที่มีการจําหน่ายสินทรัพย์ แ ละงบ
การเงินไตรมาสที่ 3 ของปี 2557 มายังตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 ตลาดหลักทรัพย์ ฯ จึงประกาศให้
กิจการเข้ าข่ายเป็ น Cash Company
และตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ ปรับปรุงข้ อกําหนดเกี่ยวกับการดําเนินการกับบริษัทจดทะเบียนที่มีสนิ ทรัพย์ทั ้งหมดหรื อ
เกือบทั ้งหมดในรู ปของเงินสดหรือหลักทรัพย์ ระยะสั ้น (Cash Company) โดยมีผลบังคับใช้ ตั ้งแต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561
จึงประกาศเพิ่มเหตุเพิกถอนหลักทรัพย์ ของ ADAM กรณีกิจการเป็ น Cash Company เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมี
การกําหนดระยะเวลาดําเนินการเป็ น 2 ช่วง คือ 1) ช่วงดําเนินการให้ เหตุเพิกถอนหมดไป มีระยะเวลา 1 ปี (ครบกําหนด
วันที่ 31 มกราคม 2562) และ 2) ช่วงดําเนินการให้ มีคณ
ุ สมบัติเพื่อกลับมาซื ้อขาย มีระยะเวลา 1 ปี
ทั ้งนี ้ สามารถยื่น คํา ขอขยายระยะเวลาสําหรั บช่ วงดํ าเนิ นการให้ มี คุณสมบัติเ พื่อ กลับ มาซื อ้ ขายได้ 1 ครัง้ เป็ น
ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี หากกิจการไม่สามารถดําเนินการให้ เหตุแห่งการเพิกถอนหมดไปหรือมีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื ้อขาย
ได้ ภายในระยะเวลาที่กําหนด ตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจพิจารณาสัง่ เพิกถอนหลักทรัพย์ของกิจการ
ในกรณีที่ผ้ ทู ําคําเสนอซื ้อได้ หลักทรัพย์ ของกิจการจนมีอํานาจควบคุม ผู้ทําคําเสนอซื ้อจะรีบดําเนินการซื ้อทรัพ ย์ สิน
ที่มีศกั ยภาพ เพื่อสร้ างรายได้ และผลกําไรให้ กิจการ โดยมีนโยบายและแผนการบริหารกิจการ ตามรายละเอียดที่ปรากฎใน
ส่วนที่ 3 ข้ อ 2.2 นโยบายและแผนการบริ ห ารกิ จการ เพื่อให้ กิจการมีคุณสมบัติ ตามเกณฑ์ การรับหลัก ทรั พย์ ของตลาด
หลักทรัพย์ฯ โดยเร็ว เพื่อให้ หลักทรัพย์ ของกิจการกลับมาทําการซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ อีกครั ้ง ทั ้งนี ้ แผนของผู้ทํา
คําเสนอซื ้อในการทําให้ กิจการมีคุณสมบัติตามเกณฑ์การรับหลักทรัพย์ อาจไม่ทนั ระยะเวลาในการปรับปรุงฐานะการเงิน
และการดําเนินงานตามเกณฑ์ตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจพิจารณาเพิกถอนหลักทรัพย์ของกิจการ
กิจการอาจมีการทํารายการระหว่างกันกับบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ แคปปิ ตอล ลิ ้งค์ จํากัด และบริษัท บริหารสินทรัพย์
แคปปิ ตอล ลิ ้งค์ จํากัด ในการซื ้ออสังหาริ มทรัพย์ รอการขาย และสําหรับบริษัท แคปปิ ตอล ลิ ้งค์ พรอพเพอร์ ตี ้ จํากัด บริษัท
แคปปิ ตอล ลิ ้งค์ นอร์ ท สาทร จํากัด และบริ ษัท แคปปิ ตอล ลิ ้งค์ เซ้ าท์ สาทร จํากัด ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ดําเนินธุรกิจพัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์ เช่นเดียวกับกิจการ อาจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ กับ ผู้ทํา คําเสนอซื ้อ ผู้ทําคําเสนอซื ้อจะ
ดําเนินการต่าง ๆ โดยคํานึงถึงประโยชน์ สงู สุดต่อกิจการ และผู้ถือหุ้นเป็ นสําคัญ ตามรายละเอียดที่ปรากฎในส่วนที่ 3 ข้ อ
2.3 รายการระหว่างกัน
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8. ส่ วนที่ 3 หน้ า 1 ข้ อ 1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจโดยสังเขป
เพิ่มเติม
ข้ อมูลการเปลีย่ นแปลงธุรกิจของกิจการ ตั ้งแต่ปี 2557
วันที่
กันยายน 2557

รายการ

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั ้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557 ได้ มีมติที่สาํ คัญดังต่อไปนี ้
1. อนุ มั ติ ก ารเพิ่ ม ทุ น ของกิ จ การ จํ า นวน 500,000,000 บาท จากทุ น จดทะเบี ย นเ ดิ ม
280,163,587 บาท เป็ น จํ า นวน 780,163,587 บาท โดยการออกหุ้น สามัญเพิ่ ม ทุน จํ า นวน
500,000,000 หุ้น มูลค่ า หุ้น ที่ ต ราไว้ ห้ ุน ละ 1 บาท เพื่ อ รองรั บ การจัด สรรหุ้น สามัญเพิ่มทุน
ให้ แก่บคุ คลในวงจํากัด (Private Placement)
2. อนุมตั ิการขายหุ้นในบริษัทต่าง ๆ ดังนี ้
1) รายการจํ า หน่ า ยไปซึ่ง หุ้น สามัญของบริ ษั ท อาดามัส เวิ ลด์ จํ า กัด ร้ อยละ 100 ของ
จํานวนหุ้นจดทะเบียนทั ้งหมด
2) รายการจําหน่ายไปซึง่ หุ้นสามัญของบริษัท อาดามัส คอนซูเมอร์ จํากัด ร้ อยละ 100 ของ
จํานวนหุ้นจดทะเบียนทั ้งหมด
3) รายการจําหน่ายไปซึง่ หุ้นสามัญของบริษัท จี จี นิวส์ เนทเวิร์ค จํากัด ร้ อยละ 32.79 ของ
จํานวนหุ้นจดทะเบียนทั ้งหมด 305,000 หุ้น
4) รายการจําหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญของบริ ษัท นิวส์ มัลติมีเดีย จํากัด ร้ อยละ 10.00 ของ
จํานวนหุ้นจดทะเบียนทั ้งหมด 300,000 หุ้น
5) อนุมตั ิการเสนอซื ้อหุ้นสามัญของบริษัท กีธา พร็อพเพอร์ ตี ้ส์ จํากัด ในมูลค่าทั ้งสิ ้นไม่เกิน
800,000,000 บาท

ธันวาคม 2557

กิจการมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างธุรกิจหลักจากธุรกิจการบริ หารจัดการสถานีทีวีกีฬาและธุ รกิจ
บริหารกิจกรรมการตลาด เป็ นการดําเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

เมษายน 2559

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 วันที่ 28 เมษายน 2559 ได้ มีอนุมัติการจําหน่ายไปซึ่ง หุ้น
สามัญของบริษัท กีธา พร็อพเพอร์ ตีส์ จํากัด ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยของกิจการ จํานวนรวม 21,999,998
หุ้น หรือคิดเป็ นร้ อยละ 99.9 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทั ้งหมด

สิงหาคม 2559

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั ้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 ได้ อนุมตั ิการเข้ าซื ้อหุ้นสามัญ
ของบริ ษัท สิทธารมย์ ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด จํานวน 160,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1,000 บาท หรื อ
คิดเป็ นสัดส่วนร้ อ ยละ 100 ของจํานวนหุ้นทั ้งหมด รวมเป็ นเงินจํา นวน 370,000,000 บาท จาก
บริษัท เพาเวอร์ ไลน์ เอนจีเนียริ่ง จํากัด (มหาชน)
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9. ส่ วนที่ 3 หน้ า 1 ข้ อ 1.2.1 ข้ อมูลบริ ษัท สิทธารมย์ ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด
จากเดิม
1.2.1 ข้ อมูลบริษัท สิทธารมย์ ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด
บริษัทจดทะเบียนเป็ นนิติบคุ คลประเภทบริษัทจํากัด เมื่อวันที่ 1 มิถนุ ายน 2550 ด้ วยทุนจดทะเบียนเริ่ ม ต้ น
100,000,000 บาท เพื่อประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยแนวราบ และเมื่อวันที่ 15 กันยายน
2559 ทาง ADAM ได้ ซื ้อหุ้นทั ้งหมดของบริ ษัท สิทธารมย์ ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด โดยบริ ษัทประกอบกิจการบ้ า น
จัดสรรในจังหวัดอุดรธานี มีที่ดิน 1 แปลง แบ่งออกเป็ น 3 ส่วน ดังนี ้
แก้ ไขเป็ น
1.2.1 ข้ อมูลบริษัท สิทธารมย์ ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด
บริษัทจดทะเบียนเป็ นนิติบคุ คลประเภทบริษัทจํากัด เมื่อวันที่ 1 มิถนุ ายน 2550 ด้ วยทุนจดทะเบียนเริ่ ม ต้ น
100,000,000 บาท ปั จจุบนั มีทนุ จดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชําระแล้ ว จํานวน 160,000,000 บาท เพื่อประกอบ
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ป ระเภทที่อยู่อาศัยแนวราบ และเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 ทาง ADAM ได้ ซื ้อหุ้น
ทั ้งหมดของบริ ษัท สิทธารมย์ ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด โดยบริ ษัทประกอบกิจการบ้ านจัดสรรในจังหวัดอุดรธานี มี
ที่ดิน 1 แปลง แบ่งออกเป็ น 3 ส่วน ดังนี ้
10. ส่ วนที่ 3 หน้ า 1 ข้ อ 1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจโดยสังเขป
เพิ่มเติม
1.2.2 ความเห็นผู้สอบบัญชีของงบการเงินรวมไตรมาส 3 ปี 2560
ตามรายงานการสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของงบการเงินรวมไตรมาส 3 ปี
2560 ผู้สอบบัญชีให้ ข้อมูลในเรื่องเกณฑ์ในการให้ ข้อสรุปอย่างมีเงื่อนไข ตามข้ อความด้ านล่าง
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทมีมติระงับโครงการอสังหาริ มทรัพย์ ที่จะพัฒนาในอนาคต
ในจังหวัดอุดรธานีของบริษัท สิทธารมย์ ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (บริษัทย่อย) และให้ บริษัทย่อยพิจารณาแนวทางการ
ขายที่ ดิ น ของโครงการข้ างต้ น เนื่ อ งจากสถานการณ์ ใ นปั จ จุบัน ที่ เปลี่ย นไปจากที่ เคยคาดการณ์ ไ ว้ ซึ่ง การระงับ
โครงการดังกล่าว แสดงให้ เห็นข้ อบ่งชี ้ที่เป็ นสาระสําคัญของการด้ อยค่าของค่าความนิยมในงบการเงินรวมและการ
ด้ อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการ แต่กิจการยังไม่ได้ พิจารณาประมาณมูลค่าที่คาดว่ าจะ
ได้ รับคืนของสินทรัพย์ ดัง กล่าว เนื่องจากกิจการยังจัดเตรี ยมข้ อ มูลไม่แ ล้ วเสร็ จ ดังนั ้นข้ าพเจ้ าจึงไม่อาจระบุไ ด้ ว่ า
จําเป็ นต้ องปรับปรุงมูลค่าสินทรัพย์ ดงั กล่าวหรือไม่เพียงใด
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ทั ้งนี ้ โครงการอสังหาริมทรัพย์ที่จะพัฒนาในอนาคต หมายถึง ที่ดินเฉพาะในส่วนที่ 3 ที่ดินโซนด้ านหน้ า ขนาด 12.5
ไร่ ตามรายละเอียดที่ปรากฏใน ส่วนที่ 3 หน้ า 2 ข้ อ 1.2.1
11. ส่ วนที่ 3 หน้ า 4 ข้ อ 1.3 สรุ ปฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของกิจการ
เพิ่มเติม ท้ ายตารางสรุปข้ อมูลจากงบการเงินรวม
ที่มา : website ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (www.sec.or.th)
12. ส่ วนที่ 3 หน้ า 5 ข้ อ 1.4.1 รายชื่อผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 3 เมษายน 2560
เพิ่มเติม ท้ ายตาราง ข้ อ 1.4.1
นายเกรี ย งไกร ศิ ระวณิ ช การ ได้ ซื อ้ หุ้น จาก (1) บริ ษั ท พนาไพรด์ โฮลดิ ง้ จํ า กัด จํ า นวน 56,396,250 หุ้น เมื่ อ วัน ที่ 16
พฤศจิ ก ายน 2560 (2) นายนพดล คงวิ วัฒ นากุล จํ า นวน 13,645,500 หุ้น เมื่ อ วัน ที่ 21 พฤศจิ ก ายน 2560 และ (3)
นางสาวพรรณี แสงเพิ่ม จํานวน 13,618,100 หุ้น เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560
13. ส่ วนที่ 3 หน้ า 6 ข้ อ 1.5.1 รายชื่อคณะกรรมการก่ อนการทําคําเสนอซือ้
จากเดิม
1.5.1 รายชื่อคณะกรรมการก่อนการทําคําเสนอซื ้อ
ลําดับ
1
2
3
4
5

ชื่อ – นามสกุล
นายมนต์ชยั อรวงศ์ไพศาล
พันเอกสมชาติ โตวิชยั
พลเอกทิวะพร ชะนะพะเนาว์
นายสราวุฒิ ภูมิถาวร
นายทิฆมั พร สุขสวัสดิ์

ตําแหน่ง
กรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

แก้ ไขเป็ น
1.5.1 รายชื่อคณะกรรมการก่อนการทําคําเสนอซื ้อ
ลําดับ
1
2
3

ชื่อ – นามสกุล
นายมนต์ชยั อรวงศ์ไพศาล
พันเอกสมชาติ โตวิชยั
พลเอกทิวะพร ชะนะพะเนาว์

ตําแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ
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ลําดับ
4
5
6

ชื่อ – นามสกุล
นายสราวุฒิ ภูมิถาวร
นายธวัช จิตตรานนท์
นางสาวพัทธนันท์ อภิรโยธิน

ตําแหน่ง
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการบริษัทและรักษาการประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร

14. ส่ วนที่ 3 หน้ า 6 ข้ อ 1.5.2 รายชื่อคณะกรรมการหลังการทําคําเสนอซือ้
จากเดิม
1.5.2 รายชื่อคณะกรรมการหลังการทําคําเสนอซื ้อ
ผู้ทําคําเสนอซื ้อจะเสนอชื่อตัวเองเป็ นกรรมการบริษัท และในกรณีที่ระหว่างหรือภายหลังการทําคําเสนอซื ้อ
ครั ้งนี ้ ผู้ทําคําเสนอซื ้อได้ รับหุ้นจนถือหุ้นเกินร้ อยละ 50 ของหุ้นสามัญที่จําหน่ายได้ แล้ วทั ้งหมดของกิจการ ผู้ทําคํา
เสนอซื ้อจะเสนอชื่อกรรมการอีก 4 ท่าน เพื่อแทนกรรมการในปั จจุบัน โดยกรรมการที่ผ้ ทู ําคําเสนอซื ้อจะเสนอชื่อ
กรรมการอยู่ระหว่างการสรรหา
เพิ่มเติมเป็ น
1.5.2 รายชื่อคณะกรรมการหลังการทําคําเสนอซื ้อ
ผู้ทําคําเสนอซื ้อจะเสนอชื่อตัวเองเป็ นกรรมการบริษัท และในกรณีที่ระหว่างหรือภายหลังการทําคําเสนอซื ้อ
ครั ้งนี ้ ผู้ทําคําเสนอซื ้อได้ รับหุ้นจนถือหุ้นเกินร้ อยละ 50 ของหุ้นสามัญที่จําหน่ายได้ แล้ วทั ้งหมดของกิจการ ผู้ทําคํา
เสนอซื ้อจะเสนอชื่อกรรมการอีก 4 ท่าน เพื่อแทนกรรมการในปั จจุบัน โดยกรรมการที่ผ้ ทู ําคําเสนอซื ้อจะเสนอชื่อ
กรรมการอยู่ระหว่างการสรรหา
ทั ้งนี ้ เมื่อผู้ทําคําเสนอซื อ้ ได้ รับหุ้นจนถือ หุ้นเกิ น ร้ อ ยละ 50 ของหุ้นสามัญที่ จํ าหน่ ายได้ แ ล้ ว ทั ้งหมดของ
กิจการ ผู้ทําคําเสนอซื ้อจะแจ้ งไปยังคณะกรรมการบริษัทเพื่อแจ้ งผลสําเร็ จของการครอบงํากิจการ และขอเสนอชื่อ
กรรมการใหม่ ภ ายในการประชุม สามัญผู้ถื อหุ้นประจํ า ปี 2561 โดยที่ ผ้ ูทํ า คํ า เสนอยัง ไม่ มี แผนที่จ ะลดหรื อเพิ่ม
จํานวนกรรมการบริษัท
ในกรณีที่ผ้ ทู ําคําเสนอซื ้อได้ รับหุ้นไม่ถึงร้ อยละ 50 ของหุ้นสามัญที่จําหน่ายได้ แล้ วทั ้งหมดของกิจการ ผู้ทํา
คําเสนอซื ้อจะเสนอชื่อกรรมการตามสัดส่วนการถือหุ้น
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15. ส่ วนที่ 3 หน้ า 6 ข้ อ 1.6 ราคาหุ้นสามัญสูงสุดและตํ่าสุดของ ADAM แต่ ละไตรมาสในช่ วงเวลาย้ อนหลัง 3 ปี
จากเดิม
1.6 ราคาหุ้นสามัญสูงสุดและตํ่าสุดของ ADAM แต่ละไตรมาสในช่วงเวลาย้ อนหลัง 3 ปี
ตลาดหลักทรัพย์ ฯ ห้ ามซื ้อขายหลักทรัพย์ ของ ADAM ตั ้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2557 จนถึงปั จจุบนั โดยมี
การซื ้อขายสุดท้ าย ณ วันที่ 25 กันยายน 2557 ที่ราคา 14.00 บาทต่อหุ้น
เพิ่มเติมเป็ น
1.6

ราคาหุ้นสามัญสูงสุดและตํ่าสุดของ ADAM แต่ละไตรมาสในช่วงเวลาย้ อนหลัง 3 ปี
ตลาดหลักทรัพย์ ฯ ห้ ามซื ้อขายหลักทรัพย์ ของ ADAM ตั ้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2557 จนถึงปั จจุบนั โดยมี
การซื ้อขายสุดท้ าย ณ วันที่ 25 กันยายน 2557 ที่ราคา 14.00 บาทต่อหุ้น
ราคาหุ้นสามัญสูงสุดและตํ่าสุดของ ADAM แต่ละไตรมาสในช่วงเวลาย้ อนหลัง ตั ้งแต่ ไตรมาส 3 ปี 2554 – ไตรมาส
4 ปี 2557
ปี

ไตรมาส
ไตรมาสที่ 4

2557

2556

2555

2554

ราคาสูงสุด (บาทต่อหุ้น)

ราคาตํ่าสุด (บาทต่อหุ้น)

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ห้ ามซื ้อขายหลักทรัพย์ของ ADAM

ไตรมาสที่ 3

14.00

1.44

ไตรมาสที่ 2

1.76

1.30

ไตรมาสที่ 1

1.49

1.30

ไตรมาสที่ 4

1.55

0.90

ไตรมาสที่ 3

1.02

0.70

ไตรมาสที่ 2

1.56

0.75

ไตรมาสที่ 1

1.40

1.00

ไตรมาสที่ 4

1.40

0.94

ไตรมาสที่ 3

1.14

0.92

ไตรมาสที่ 2

1.20

0.90

ไตรมาสที่ 1

1.05

0.80

ไตรมาสที่ 4

0.99

0.88

ไตรมาสที่ 3

1.31

0.90

ที่มา : Bloomberg
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16. ส่ วนที่ 3 หน้ า 7 ข้ อ 2.2 นโยบายและแผนการบริ หารกิจการ
จากเดิม
2.2

นโยบายและแผนการบริ หารกิจการ
ผู้ทําคําเสนอซื ้อไม่มีแผนที่จะเปลีย่ นแปลงวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ นโยบายการดําเนินธุรกิจ และนโยบาย
การจ่ายปั นผล แต่มีแผนการขยายการประกอบธุรกิจเพิ่มเติมจากการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ในปั จจุบนั เป็ นดังนี ้
1)
2)
3)
4)

พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อขาย
ร่วมลงทุนและให้ ก้ ยู ืมเงินแก่ผ้ ปู ระกอบการอสังหาริ มทรัพย์ขนาดเล็ก
ซื ้ออสังหาริ มทรัพย์ จากสถาบันการเงิน เพื่อนํามาปรับปรุ ง พัฒนา เพื่อขายหรื อให้ เช่า โดยจะจัดตั ้งบริ ษัท
บริหารสินทรัพย์ ตามพระราชกําหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ.2541
ซื ้อที่ดินพร้ อมสิง่ ปลูกสร้ างเก่า เพื่อนํามาปรับปรุง พัฒนา เพื่อขายหรือให้ เช่า

ผู้ทําคําเสนอซื ้อมีแผนจะจัดตั ้งบริ ษัทบริ หารสินทรัพย์ ตามพระราชกําหนดบริ ษัทบริ หารสินทรัพย์ พ.ศ.2541 เป็ น
บริษัทย่อย เพื่อดําเนินการซื ้ออสังหาริมทรัพย์จากสถาบันการเงิน เพื่อนํามาปรับปรุง พัฒนา เพื่อขายหรือให้ เช่า
เพื่อให้ การดําเนินธุรกิจมีความคล่องตัวหรื อคงไว้ เพิ่มซึ่งประสิทธิ ภาพ และความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ
ของกิจการ ผู้ทําคําเสนอซื ้ออาจพิจารณาปรับโครงสร้ างองค์กร บุคลากร และ/หรือ โครงสร้ างทางการเงินของกิ จการ
ในกรณีที่ผ้ ทู ําคําเสนอซื ้อจะดําเนินการเปลี่ยนแปลงใด ๆ อย่างมีนยั สําคัญ ที่แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ ในคําเสนอซื ้อ
นี ้ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ ้นสุดระยะเวลาการทําคําเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของกิจการผู้ทําคําเสนอซื ้อจะ
ดําเนินการได้ ต้องได้ รับการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการของกิจการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิ จการ
และได้ รับการอนุมัติอื่น ๆ ที่จําเป็ นเพื่อให้ เป็ นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ องและมีผลใช้
บังคับในขณะนั ้น
(1)

แผนจําหน่ายที่ดินที่มิได้ ใช้ ในการดําเนินงาน
ภายในปี 2561 ผู้ทําคําเสนอซื ้ออาจจําหน่ายที่ดินที่มิได้ ใช้ ในการดําเนินงานของบริ ษัทย่อยออกไป ให้ กับ
บุคคลภายนอก หรือ ผู้ทําคําเสนอซื ้อหรื อบริษัทที่ผ้ ทู ําคําเสนอซื ้อเป็ นผู้มีอํานาจควบคุมกิจการ เพื่อนําเงิน
มาชําระหนี ้สินของบริษัท

(2)

แผนได้ มาซึง่ สินทรัพย์ของกิจการ
ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ ้นสุดระยะเวลาการทํ าคําเสนอซื ้อหลักทรัพย์ ของกิ จการ ผู้ทําคํ า
เสนอซื ้ออาจพิจารณาให้ กิจการซื ้อสินทรัพย์ ด้วยวิธีการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อแลกกับหุ้นสามัญ (Share
Swap) ของสินทรัพย์ ที่กิจการได้ ม า อาจจะเป็ นหุ้นหรื อทรัพย์ สินของผู้ทํ าคําเสนอซื ้อหรื อบริ ษัทที่ ผ้ ูทํ า คํ า
เสนอซื ้อเป็ นผู้มีอํานาจควบคุมกิจการ หรือ หุ้นหรือทรัพย์สนิ ของบุคคลหรือบริษัทอื่น โดยคํานึงถึงประโยชน์
สูงสุดต่อกิจการ และผู้ถือหุ้นเป็ นสําคัญ
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ในกรณีได้ มาซึ่งสินทรั พย์ จ ากบุค คลที่เกี่ย วโยง บริ ษัทฯ จะดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํ า กับ
ตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ ในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และจะดําเนินการตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทํารายการที่มีนยั สําคัญที่เข้ าข่า ยเป็ น
การได้ มาหรือจําหน่ายไปซึง่ ทรัพย์ สนิ และประกาศที่เกี่ยวข้ องต่าง ๆ
(3)

นโยบายการจ่ายเงินปั นผล
ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ ้นสุด ระยะเวลาการทํ าคํ าเสนอซื ้อหลักทรัพย์ ของกิจ การ ผู้ทํา คํ า
เสนอซื ้อไม่มีนโยบายในการเปลีย่ นแปลงการจ่ายเงินปั นผล และยังคงนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ูถือ หุ้น
ในอัตราประมาณร้ อยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี และสํารองตามกฎหมาย โดยคํานวณจากงบการเงิน
เฉพาะบริ ษัท อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปั น ผลดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ ้นอยู่กับแผนการ
ลงทุน สภาพคล่อง ความจําเป็ น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต

(4)

แผนโครงสร้ างองค์กรและทรัพยากรบุคคล
ผู้ทําคําเสนอซื ้อมีแผนจะเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างองค์ กรทันทีภายหลังจากเข้ าเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ ของกิจการ
เพื่อขับเคลื่อนให้ การดําเนินธุรกิจของกิจการ มีความคล่องตัว เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันที่ ดี ขึน้
และสนับสนุนแผนการขยายธุรกิจของกิจการต่อไป โดยคํานึงถึงประโยชน์ สงู สุดต่อกิจการ และผู้ถือหุ้นเป็ น
สําคัญ

(5)

แผนโครงสร้ างทางการเงิน
ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ ้นสุด ระยะเวลาการทํ าคํ าเสนอซื ้อหลักทรัพย์ ของกิจ การ ผู้ทํา คํ า
เสนอซื ้อจะปรับโครงสร้ างทางการเงินเพื่อให้ เหมาะสมตามการประกอบธุรกิจ และฐานะการเงินของกิ จ การ
ในอนาคต โดยผู้ทําคําเสนอซื ้ออาจจะต้ องกู้ยืมเงินมากขึ ้น เพื่อนําไปลงทุนในโครงการต่าง ๆ รวมถึงอาจมี
การเพิ่มทุนจดทะเบียนในกิจการ เพื่อเสริมสภาพคล่อง และเป็ นเงินทุนในการลงทุนในโครงการต่าง ๆ หรื อ
เพื่อนําหุ้นเพิ่มทุนแลกกับหุ้นสามัญ (Share Swap) ของสินทรัพย์ที่กิจการได้ มา เพื่อให้ ได้ มาซึง่ สินทรั พย์ ใน
การดําเนินกิจการ และเป็ นการปรับโครงสร้ างเงินทุน
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แก้ ไขเป็ น
2.2

นโยบายและแผนการบริ หารกิจการ
ผู้ทําคําเสนอซื ้อไม่มีแผนที่จะเปลีย่ นแปลงวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ นโยบายการดําเนินธุรกิจ และนโยบาย
การจ่ายปั นผล แต่มีแผนการขยายการประกอบธุรกิจเพิ่มเติมจากการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ในปั จจุบนั เป็ นดังนี ้
1)
2)
3)
4)

พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อขาย
ร่วมลงทุนและให้ ก้ ยู ืมเงินแก่ผ้ ปู ระกอบการอสังหาริ มทรัพย์ขนาดเล็ก
ซื ้ออสังหาริ มทรัพย์ จากสถาบันการเงิน เพื่อนํามาปรับปรุ ง พัฒนา เพื่อขายหรื อให้ เช่า โดยจะจัดตั ้งบริ ษัท
บริหารสินทรัพย์ ตามพระราชกําหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ.2541
ซื ้อที่ดินพร้ อมสิง่ ปลูกสร้ างเก่า เพื่อนํามาปรับปรุง พัฒนา เพื่อขายหรือให้ เช่า

ผู้ทําคําเสนอซื ้อมีแผนจะจัดตั ้งบริ ษัทบริ หารสินทรัพย์ ตามพระราชกําหนดบริ ษัทบริ หารสินทรัพย์ พ.ศ.2541 เป็ น
บริษัทย่อย เพื่อดําเนินการซื ้ออสังหาริมทรัพย์จากสถาบันการเงิน เพื่อนํามาปรับปรุง พัฒนา เพื่อขายหรือให้ เช่า
เพื่อให้ การดําเนินธุรกิจมีความคล่องตัวหรื อคงไว้ เพิ่มซึ่งประสิทธิ ภาพ และความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ
ของกิจการ ผู้ทําคําเสนอซื ้ออาจพิจารณาปรับโครงสร้ างองค์กร บุคลากร และ/หรือ โครงสร้ างทางการเงินของกิ จการ
ในกรณีที่ผ้ ทู ําคําเสนอซื ้อจะดําเนินการในส่วนที่เป็ นสาระสําคัญ ที่แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ ในคําเสนอซื ้อนี ้ภายใน
ระยะเวลา 12 เดื อ นนับ จากวัน สิ ้นสุด ระยะเวลาการทํ า คํ า เสนอซื อ้ หลัก ทรั พ ย์ ข องกิ จ การ ผู้ทํ า คํ า เสนอซื อ้ จะ
ดําเนินการได้ ต้องได้ รับ การเห็นชอบจากที่ประชุม ผู้ถือหุ้นของกิ จการ ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ าสามในสี่ข อง
จํานวนเสียงทั ้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และได้ แจ้ งให้ สํานักงานทราบแล้ ว และได้ รับการ
อนุมัติ อ่ื น ๆ ที่ จํ า เป็ น เพื่ อให้ เป็ นไปตามกฎหมาย หลัก เกณฑ์ และกฎระเบี ย บที่ เกี่ ย วข้ อ งและมี ผลใช้ บังคับใน
ขณะนั ้น
(1)

แผนจําหน่ายที่ดินที่มิได้ ใช้ ในการดําเนินงาน
ภายในปี 2561 ผู้ทําคําเสนอซื ้ออาจจําหน่ายที่ดินที่มิได้ ใช้ ในการดําเนินงานของบริ ษัทย่อยออกไป ให้ กับ
บุคคลภายนอก หรือ ผู้ทําคําเสนอซื ้อหรื อบริษัทที่ผ้ ทู ําคําเสนอซื ้อเป็ นผู้มีอํานาจควบคุมกิจการ เพื่อนําเงิน
มาชําระหนี ้สินของบริษัท

(2)

แผนได้ มาซึง่ สินทรัพย์ของกิจการ
ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ ้นสุดระยะเวลาการทํ าคําเสนอซื ้อหลักทรัพย์ ของกิ จการ ผู้ทําคํ า
เสนอซื ้ออาจพิจารณาให้ กิจการซื ้อสินทรัพย์ ด้วยวิธีการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อแลกกับหุ้นสามัญ (Share
Swap) ของสินทรัพย์ ที่กิจการได้ ม า อาจจะเป็ นหุ้นหรื อทรัพย์ สินของผู้ทํ าคําเสนอซื ้อหรื อบริ ษัทที่ ผ้ ูทํ า คํ า
เสนอซื ้อเป็ นผู้มีอํานาจควบคุมกิจการ หรือ หุ้นหรือทรัพย์สนิ ของบุคคลหรือบริษัทอื่น โดยคํานึงถึงประโยชน์
สูงสุดต่อกิจการ และผู้ถือหุ้นเป็ นสําคัญ
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ในกรณีได้ มาซึ่งสินทรั พย์ จ ากบุค คลที่เกี่ย วโยง บริ ษัทฯ จะดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํ า กับ
ตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ ในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และจะดําเนินการตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทํารายการที่มีนยั สําคัญที่เข้ าข่า ยเป็ น
การได้ มาหรือจําหน่ายไปซึง่ ทรัพย์ สนิ และประกาศที่เกี่ยวข้ องต่าง ๆ
(3)

นโยบายการจ่ายเงินปั นผล
ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ ้นสุด ระยะเวลาการทํ าคํ าเสนอซื ้อหลักทรัพย์ ของกิจ การ ผู้ทํา คํ า
เสนอซื ้อไม่มีนโยบายในการเปลีย่ นแปลงการจ่ายเงินปั นผล และยังคงนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ูถือ หุ้น
ในอัตราประมาณร้ อยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี และสํารองตามกฎหมาย โดยคํานวณจากงบการเงิน
เฉพาะบริ ษัท อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปั น ผลดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ ้นอยู่กับแผนการ
ลงทุน สภาพคล่อง ความจําเป็ น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต

(4)

แผนโครงสร้ างองค์กรและทรัพยากรบุคคล
ผู้ทําคําเสนอซื ้อมีแผนจะเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างองค์ กรทันทีภายหลังจากเข้ าเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ ของกิจการ
เพื่อขับเคลื่อนให้ การดําเนินธุรกิจของกิจการ มีความคล่องตัว เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันที่ ดี ขึน้
และสนับสนุนแผนการขยายธุรกิจของกิจการต่อไป โดยคํานึงถึงประโยชน์ สงู สุดต่อกิจการ และผู้ถือหุ้นเป็ น
สําคัญ
ผู้ทําคําเสนอจะปรับเปลี่ยนผู้บริ หารกิจการเพื่อให้ สอดคล้ องกับแผนธุรกิจ แต่ยังไม่มีแผนที่จะลดหรื อเพิ่ม
จํานวนกรรมการบริษัท

(5)

แผนโครงสร้ างทางการเงิน
ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ ้นสุด ระยะเวลาการทํ าคํ าเสนอซื ้อหลักทรัพย์ ของกิจ การ ผู้ทํา คํ า
เสนอซื ้อจะปรับโครงสร้ างทางการเงินเพื่อให้ เหมาะสมตามการประกอบธุรกิจ และฐานะการเงินของกิ จ การ
ในอนาคต โดยกิจการอาจจะต้ องกู้ยืมเงินมากขึ ้น เพื่อนําไปลงทุนในโครงการต่าง ๆ รวมถึงอาจมีการเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนในกิจการ เพื่อเสริ มสภาพคล่อง และเป็ นเงินทุนในการลงทุนในโครงการต่าง ๆ หรื อเพื่อนํา
หุ้นเพิ่มทุนแลกกับหุ้นสามัญ (Share Swap) ของสินทรัพย์ ที่กิจการได้ มา เพื่อให้ ได้ มาซึ่งสินทรัพย์ ใ นการ
ดําเนินกิจการ และเป็ นการปรับโครงสร้ างเงินทุน
ผู้ทําคําเสนออาจจะขายที่ดินที่ไม่ใช้ ในการดําเนินงานของกิจการ เพื่อนําเงินมาชําระหนี ้สินที่มีต่อผู้ถือหุ้น
ใหญ่ สําหรับรายละเอียดแผนทั ้งหมดอยู่ระหว่างการพิจารณา
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(6)

แผนการทําให้ กิจการมีคณ
ุ สมบัติตามเกณฑ์การรับหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
ในกรณีที่ผ้ ทู ําคําเสนอซื ้อได้ หลักทรัพย์ของกิจการจนมีอํานาจควบคุม ผู้ทําคําเสนอซื ้อจะรี บดําเนินการซื ้อ
ทรัพย์สนิ ที่มีศกั ยภาพ เพื่อสร้ างรายได้ และผลกําไร เพื่อให้ กิจการมีคณ
ุ สมบัติตามเกณฑ์การรับหลักทรัพ ย์
โดยเร็วที่สดุ เพื่อให้ หลักทรัพย์ของกิจการกลับมาทําการซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ อีกครั ้ง

17. ส่ วนที่ 3 หน้ า 8 ข้ อ 2.3 รายการระหว่ างกัน
จากเดิม
2.3

รายการระหว่ างกัน
ปั จ จุบัน ผู้ทํ า คํ า เสนอซื อ้ กับ กิ จ การ (รวมถึง บุค คล 258 ของผู้ทํ า คํ า เสนอซื อ้ ) ไม่ มี ก ารทํ า รายการระหว่ า งกั น
ภายหลังการทําคําเสนอซื ้อแล้ วเสร็ จ กิจการอาจมีการทํารายการระหว่างกันกับบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ แคปปิ ตอล
ลิ ้งค์ จํากัด และบริษัท บริหารสินทรัพย์ แคปปิ ตอล ลิ ้งค์ จํากัด (ซึง่ ปั จจุบนั ผู้ทําคําเสนอซื ้อ รวมถึงบุคคล 258 ของ
ผู้ทําคําเสนอซื ้อ เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ ) เนื่องจากปั จจุบัน บริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์ แคปปิ ตอล ลิ ้งค์ จํากัด และบริ ษั ท
บริหารสินทรัพย์ แคปปิ ตอล ลิ ้งค์ จํากัด มีอสังหาริมทรัพย์รอการขายอยู่ หรือกิจการอาจมีการทํารายการระหว่างกัน
กับบริ ษัทอื่นของผู้ทําคําเสนอซื ้อ ทั ้งนี ้หากมีรายการดังกล่าวเกิดขึ ้น ผู้ทําคําเสนอซื ้อจะพิจารณาดําเนินการตาม
กฏหมาย ประกาศ และ/หรื อ ข้ อ บัง คับ ของสํา นัก งาน ก.ล.ต. และตลาดหลัก ทรั พ ย์ ฯ และ/หรื อ ระเบี ย บของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง โดยคํานึงถึงความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการเป็ นสําคัญ
แม้ วา่ บริษัท แคปปิ ตอล ลิ ้งค์ พรอพเพอร์ ตี ้ จํากัด บริษัท แคปปิ ตอล ลิ ้งค์ นอร์ ท สาทร จํากัด และบริษัท แคปปิ ตอล
ลิ ้งค์ เซ้ า ท์ สาทร จํ า กัด มี วัต ถุป ระสงค์ ดํ า เนิ น ธุ รกิ จ พัฒ นาอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ แต่ ปั จ จุบัน ไม่ มี โ ครงการพั ฒ นา
อสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ระหว่างดําเนินงาน มีเพียงทรัพย์ สินเป็ นที่ดินรอการพัฒนา ในกรณีที่บริษัททั ้ง 3 แห่งดังกล่าว
ข้ างต้ น เริ่ มดําเนินการโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ผู้ทําคําเสนอซื ้ออาจขายหุ้นของบริ ษัทดังกล่าว หรื อ ขาย
ที่ดิน ให้ กิจการ เพื่อขจัดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ ้น โดยผู้ทําคําเสนอซื ้อจะพิจารณาดําเนินการตาม
กฎหมาย ประกาศ และ/หรื อ ข้ อ บัง คับ ของสํา นัก งาน ก.ล.ต. และตลาดหลัก ทรั พ ย์ ฯ และ/หรื อ ระเบี ย บของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง โดยคํานึงถึงความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการเป็ นสําคัญ
นอกจากนี ้การกําหนดเงื่อนไขต่าง ๆ จะเป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้ าปกติ และ/หรือราคาตลาดซึ่งสามารถอ้ า งอิ ง
หรื อเปรี ยบเทีย บได้ กับ ราคาที่เ กิ ดขึ ้นกับ บุค คลภายนอก โดยคํานึงถึง ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของ
รายการเป็ นสําคัญ
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แก้ ไขเป็ น
2.3

รายการระหว่ างกัน
ปั จจุบนั ผู้ทําคําเสนอซื ้อกับกิจการ (รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทําคําเสนอซื ้อ) ไม่มีการทํารายการระหว่า ง
กัน ภายหลังการทําคําเสนอซื ้อแล้ วเสร็ จ กิจการอาจมีการทํารายการระหว่างกัน ดังนี ้
(1) รายการกับบริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์ แคปปิ ตอล ลิ ้งค์ จํากัด และบริ ษัท บริ หารสินทรัพย์ แคปปิ ตอล ลิ ้งค์ จํากัด
(ซึง่ ปั จจุบัน ผู้ทําคําเสนอซื ้อ รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทําคําเสนอซื ้อ เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ ) เนื่องจาก
ปั จจุบัน บริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์ แคปปิ ตอล ลิ ้งค์ จํากัด และบริ ษัท บริ หารสินทรัพย์ แคปปิ ตอล ลิ ้งค์ จํากัด มี
อสังหาริ มทรัพย์ รอการขายอยู่ โดยกิจการอาจจะซื ้ออสังหาริ มทรัพย์ รอการขายจากบริ ษัทดังกล่าว เพื่อนํามา
พัฒนา ปรับปรุง และขาย ผู้ทําคําเสนอซื ้อมีนโยบายการทํารายการเสมือนกับการทํารายการกับบุคคลภายนอก
(arm’s length basis) ปริมาณของรายการจะขึ ้นอยู่กบั ความพร้ อมของกิจการ และสภาวะตลาด ณ ขณะนั ้น ๆ
หรือกิจการอาจมีการทํารายการระหว่างกันกับบริษัทอื่นของผู้ทําคําเสนอซื ้อ ทั ้งนี ้หากมีรายการดังกล่าวเกิ ดขึ ้น
ผู้ทําคําเสนอซื ้อจะพิจารณาดําเนินการตามกฏหมาย ประกาศ และ/หรื อ ข้ อบังคับของสํานักงาน ก.ล.ต. และ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือ ระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
(2) รายการกับบริ ษัท แคปปิ ตอล ลิ ้งค์ พรอพเพอร์ ตี ้ จํากัด บริ ษัท แคปปิ ตอล ลิ ้งค์ นอร์ ท สาทร จํากัด และบริษัท
แคปปิ ตอล ลิ ้งค์ เซ้ าท์ สาทร จํากัด แม้ ว่าบริษัทดังกล่าวมีวตั ถุประสงค์ ดําเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ แต่
ปั จจุบนั ไม่มีโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ที่อยู่ระหว่างดําเนินงาน มีเพียงทรัพย์สนิ เป็ นที่ดินรอการพัฒนา ใน
กรณีที่บริษัททั ้ง 3 แห่งดังกล่าวข้ างต้ น เริ่มดําเนินการโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ผู้ทําคําเสนอซื ้ออาจขาย
หุ้นของบริ ษัทดังกล่าว หรื อ ขายที่ดินให้ กิจการ ด้ วยวิธีการชําระเงินสด หรื อใช้ วิธีแลกหุ้น (Share Swap) หาก
การพัฒนาที่ดินดังกล่าวทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ โดยผู้ทําคําเสนอซื ้อจะพิจารณาดําเนิน การ
ตามกฎหมาย ประกาศ และ/หรือ ข้ อบังคับของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือ ระเบียบของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
นอกจากนี ้การกําหนดเงื่อนไขต่าง ๆ จะเป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้ าปกติ และ/หรื อราคาตลาดซึ่งสามารถ
อ้ างอิงหรือเปรียบเทียบได้ กบั ราคาที่เกิดขึ ้นกับบุคคลภายนอก
(3) รายการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากผู้ทําคําเสนอซื ้อ เนื่องด้ วยกิจการมีเงินสดคงเหลือไม่มาก ขณะที่มี
หนี ้สินทางการค้ าที่ต้องชําระจํานวนหนึ่ง ประกอบกับมีเงินกู้ยืมจากผู้ถือหุ้นใหญ่ ที่จะครบกําหนดชําระในปี
2561 นี ้ กิ จ การอาจกู้ยื ม เงิ น จากผู้ทํ า คํ า เสนอซื อ้ เท่ า ที่ จํ า เป็ น เพื่ อ ชํ า ระหนี ส้ ิน ดัง กล่า วและใช้ เ ป็ น เงิ น ทุ น
หมุนเวียนของกิจการ โดยกําหนดอัตราดอกเบี ้ยไม่เกินกว่า อัตราดอกเบี ้ยเงินกู้ลกู ค้ ารายใหญ่ ชั ้นดี ประเภท
เงินกู้แบบมีระยะเวลา (Minimum Loan Rate) ของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
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