SET No. 10/2561
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561
เรื่อง

ข้อมูลแก้ไขเพิม่ เติมในความเห็นของกิจการเกีย่ วกับคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ (แบบ 250-2)
ของบริษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างถึง ความเห็นของกิจการเกีย่ วกับคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของบริษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
ฉบับลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561
ตามที่บริษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (“กิจการ”) ได้นาส่งความเห็นของกิจการเกีย่ วกับคา
เสนอซือ้ หลักทรัพย์ (แบบ 250-2) ให้แก่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย
และผูถ้ อื หุน้ ของกิจการ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 กิจการมีความประสงค์ทจ่ี ะขอแก้ไขและเพิม่ เติมข้อความในแบบ
250-2 เพื่อให้เกิดความชัดเจนในความเห็นของกิจการทีม่ ตี ่อคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ โดยข้อความทีเ่ พิม่ เติมปรากฏเป็ น
ตัวอักษรสีแดง และข้อความทีต่ ดั ออกปรากฏเป็ นตัวอักษรทีถ่ ูกขีดออก โดยมีรายละเอียดดังนี้
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

(นายมนต์ชยั อรวงศ์ไพศาล)
กรรมการ

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ – ฉบับแก้ไขเพิม่ เติม

บริษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

เอกสารแก้ไขเพิ่มเติ มรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงิ นอิ สระต่อคาเสนอซื้อหลักทรัพย์
ของบริษทั อาดามัส อิ นคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
“ข้อความทีเ่ พิม่ เติมปรากฏเป็ นตัวอักษรสีแดง และข้อความทีต่ ดั ออกปรากฏเป็ นตัวอักษรทีถ่ ูกขีดออก”
1.

แก้ไขข้อความในหน้า แนวทางการปฏิบตั งิ านและข้อมูลทีใ่ ช้ในการจัดทารายงาน
ข้อความเดิ ม
ทีป่ รึกษาฯ ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินอิสระทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ จากบริษัท อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด
(มหาชน) (“ADAM”) ให้เป็ นที่ปรึก ษาทางการเงิน อิสระของผู้ถือหุ้นสาหรับ การให้ความเห็นต่ อผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้
พิจารณาและศึกษาข้อมูลคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ของ ADAM โดยนายเกรียงไกร ศิระวณิชการ (“ผูท้ าคา
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 สุด 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

ข้อความใหม่
ทีป่ รึกษาฯ ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินอิสระทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ จากบริษัท อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด
(มหาชน) (“ADAM”) ให้เป็ นที่ปรึก ษาทางการเงิน อิสระของผู้ถือหุ้นสาหรับ การให้ความเห็นต่ อผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้
พิจารณาและศึกษาข้อมูลคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ของ ADAM โดยนายเกรียงไกร ศิระวณิชการ (“ผูท้ าคา
เสนอซือ้ ”) และเอกสารอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง การสัมภาษณ์ฝ่ายบริหาร และข้อมูลทีเ่ ผยแพร่ต่อสาธารณชนทัวไป
่ รวมถึงข้อมูล
อื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ รวมถึง แต่ไม่จากัดเพียง
1.

2.

3.
4.
5.

คาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 247-4) จากผูท้ าคาเสนอซือ้ ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2561 และ
ฉบับแก้ไขและเพิม่ เติม ฉบับลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561, และ 12 กุมภาพันธ์ 2561, และ 16 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 สุด วัน ที่ 30
กันยายน 2560
การสัมภาษณ์ผบู้ ริหารของบริษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) รวมถึงบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง
รายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ
เอกสารข้อมูล และสัญญาอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการทารายการ
หน้า 1

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ – ฉบับแก้ไขเพิม่ เติม

6.
7.

บริษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

ข้อมูลและเอกสารอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
ข้อมูลสถิตจิ ากตลาดหลักทรัพย์ฯ และภาวะอุตสาหกรรม

2.

แก้ไขข้อความส่วนที่ 1 หน้า 1
ข้อความเดิ ม
ต่อมา เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 บริษัท ฯ ได้รบั คาเสนอซื้อหุ้นสามัญทัง้ หมดของกิจการด้วยความสมัครใจ
(Voluntary Tender Offer) จากผูท้ าคาเสนอซือ้ และบริษทั ฯ ได้รบั คาเสนอซือ้ หุน้ สามัญทัง้ หมดของกิจการ ฉบับแก้ไข
และเพิม่ เติม เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 และ 12 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีสาระสาคัญโดยสรุปดังนี้
ข้อความใหม่
ต่อมา เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 บริษัท ฯ ได้รบั คาเสนอซื้อหุ้นสามัญทัง้ หมดของกิจการด้วยความสมัครใจ
(Voluntary Tender Offer) จากผูท้ าคาเสนอซือ้ และบริษทั ฯ ได้รบั คาเสนอซือ้ หุน้ สามัญทัง้ หมดของกิจการ ฉบับแก้ไข
และเพิม่ เติม เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561, และ 12 กุมภาพันธ์ 2561, และ 16 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีสาระสาคัญโดย
สรุปดังนี้
3.

แก้ไขข้อความส่วนที่ 1 หน้า 3 - 4
ข้อความเดิ ม
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) วิธีมูลค่าปจั จุบนั สุทธิของกระแสเงินสด โดยมีรายละเอียดตามตารางสรุปมูลค่า
ยุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ดังนี้
มูลค่ายุติธรรมของบริษทั ฯ
ล้านบาท
บาทต่อหุ้น
128.93
0.35
128.91
0.35
N/A
N/A

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

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 ลู ค่าปจั จุบนั สุทธิของกระแสเงินสด เนื่องจากจะแสดงมูลค่ายุตธิ รรมโดยคานึงถึงผลการดาเนินงานและการเติบโตใน
อนาคต ซึง่ สอดคล้องกับแผนการดาเนินงานของบริษัทฯ มีความประสงค์จะดาเนินการบริหารโครงการบ้านจัดสรรด้วย
ตนเอง ดังนัน้ ที่ปรึกษาฯ จึงเห็นว่า มูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 อยู่ระหว่าง
หน้า 2

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ – ฉบับแก้ไขเพิม่ เติม

บริษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

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 ากว่ามูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของบริษัทฯ
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 หา กในอนาคตหุ้ น สามั ญ ของบริ ษั ท ฯ สามารถกลั บ มาซื้ อ -ขายใ น
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้อกี ครัง้ ตามนโยบายและแผนการบริห ารกิจการของผูท้ าคาเสนอซือ้ มีโอกาสทีร่ าคาซือ้ -ขายในช่วง
เวลาดังกล่าวจะสูงกว่าราคาเสนอซือ้ หุน้ สามัญตามทีร่ ะบุในคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 247-4) ในครัง้ นี้ โดย
อ้างอิงจากมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ทีท่ ป่ี รึกษาฯ ประเมินได้ แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ถอื หุน้ อาจมีความเสีย่ งที่
หุน้ สามัญของกิจการจะไม่สามารถกลับมาซือ้ -ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้อกี ครัง้ ซึง่ จะทาให้ผถู้ อื หุน้ อาจมีความเสีย่ งที่
อาจจะไม่สามารถขายหุน้ ได้ในจานวน ราคา ในระยะเวลาทีต่ อ้ งการได้ เนื่องจากปจั จุบนั ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ประกาศให้
บริษัทฯ เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนเนื่องจากบริษทั ฯ 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”)
โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ปรับปรุงข้อกาหนดเกีย่ วกับการดาเนินการกับบริษทั จดทะเบียนทีม่ สี นิ ทรัพย์ทงั ้ หมด
หรือเกือบทัง้ หมดในรูปของเงินสดหรือหลักทรัพย์ระยะสัน้ (Cash Company) โดยมีผลบังคับใช้ตงั ้ แต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์
2561 จึงประกาศเพิม่ เหตุเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ 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 บริษทั ฯ สามารถยื่นคาขอขยายระยะเวลาสาหรับช่วงดาเนินการให้มคี ุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขายได้ 1
ครัง้ เป็ นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี หากบริษทั ฯ ไม่สามารถดาเนินการให้เหตุแห่งการเพิกถอนหมดไปหรือมีคุณสมบัตเิ พื่อ
กลับมาซือ้ ขายได้ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด ตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจพิจารณาสังเพิ
่ กถอนหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ
ข้อความใหม่
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) วิธีมูลค่าปจั จุบนั สุทธิของกระแสเงินสด โดยมีรายละเอียดตามตารางสรุปมูลค่า
ยุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ดังนี้
มูลค่ายุติธรรมของบริษทั ฯ
ล้านบาท
บาทต่อหุ้น
128.93
0.35

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

บริษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

128.91
N/A

0.35
N/A

N/A
123.77 - 145.72
58.41 – 63.63
64.52 – 81.81

N/A
0.33 - 0.39
0.16 - 0.17
0.17 - 0.22

จากตารางสรุปข้างต้น ทีป่ รึกษาฯ มีความเห็นว่า ในการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ควรใช้
วิธมี ลู ค่าปจั จุบนั สุทธิของกระแสเงินสด เนื่องจากจะแสดงมูลค่ายุตธิ รรมโดยคานึงถึงผลการดาเนินงานและการเติบโตใน
อนาคต ซึง่ สอดคล้องกับแผนการดาเนินงานของบริษัทฯ 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 ผลการประเมินทีไ่ ด้จากวิธปี รับปรุงมูลค่า
ทางบัญชี เนื่องจากบริษทั ฯ มีการหยุดพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพิม่ เติม และยังไม่มแี ผนการทีช่ ดั เจนในการทา
ธุรกิจ ทีป่ รึกษาฯ จึงไม่สามารถคาดการณ์ถงึ การดาเนินการทีต่ ่อเนื่องของกิจการ (Going Concern Basis) ได้ ดังนัน้
การพิจารณามูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ณ ปจั จุบนั โดยการปรับปรุงมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สนิ ให้สะท้อน
มูลค่าตลาด จึงเหมาะสมกว่าการพิจารณามูลค่า ยุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษัทฯ โดยคานึงถึงผลการดาเนินงานและ
แนวโน้มการเติบโตของบริษทั ฯ ในอนาคต
ดังนัน้ เมื่อเปรียบเทียบราคาเสนอซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั ฯ ที่ 0.07 บาทต่อหุน้ กับมูลค่ายุตธิ รรมของหุ้นสามัญ
ของบริษัทฯ ที่ 0.16 0.35 บาทต่ อหุ้น จะเห็นได้ว่าราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ต่ ากว่ามูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของ
บริษทั 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 หา กในอนาคตหุ้ น สามั ญ ของบริ ษั ท ฯ สามารถกลั บ มาซื้ อ -ขายใ น
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 จะทาให้ผู้ถอื หุน้ อาจมีความเสีย่ งที่
อาจจะไม่สามารถขายหุน้ ได้ในจานวน ราคา ในระยะเวลาทีต่ อ้ งการได้ เนื่องจากปจั จุบนั ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ประกาศให้
บริษัทฯ เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนเนื่องจากบริษทั ฯ 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 ยังไม่ได้ดาเนิ นการให้เป็ นไปตามข้อกาหนดว่าด้วยรายการได้มาซึง่ สินทรัพย์และ
รายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน กรณีการเข้าซือ้ หุน้ ของบริษทั กีธา พร๊อพเพอร์ตส้ี ์ จากัด (“KITHA”)
โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ปรับปรุงข้อกาหนดเกีย่ วกับการดาเนินการกับบริษทั จดทะเบียนทีม่ สี นิ ทรัพย์ทงั ้ หมด
หรือเกือบทัง้ หมดในรูปของเงินสดหรือหลักทรัพย์ระยะสัน้ (Cash Company) โดยมีผลบังคับใช้ตงั ้ แต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์
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บริษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

2561 จึงประกาศเพิม่ เหตุเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ 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 บริษทั ฯ สามารถยื่นคาขอขยายระยะเวลาสาหรับช่วงดาเนินการให้มคี ุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขายได้ 1
ครัง้ เป็ นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี หากบริษทั ฯ ไม่สามารถดาเนินการให้เหตุแห่งการเพิกถอนหมดไปหรือมีคุณสมบัตเิ พื่อ
กลับมาซือ้ ขายได้ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด ตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจพิจารณาสังเพิ
่ กถอนหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ
นอกจากนี้ หากพิจารณาจากนโยบายและแผนการบริหารกิจการของผู้ ท าคาเสนอซื้อ ที่ผู้ทาคาเสนอซื้อ มี
แผนการทีจ่ ะทาให้บริษทั ฯ มีคุณสมบัตติ ามเกณฑ์การรับหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้หลักทรัพย์ของบริษทั ฯ
กลับมาทาการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้อกี ครัง้ โดยมีตารางเวลาดาเนินการโดยประมาณดังนี้
รายการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนอีกไม่ต่ ากว่า 300 ล้านบาท
เพื่อให้สว่ นของผูถ้ อื หุน้ เกินกว่า 300 ล้านบาท
ได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทห้องชุดพักอาศัย ที่ดิน
เปล่ า เพื่ อ พั ฒ นาโครงการที่ อ ยู่ อ าศั ย ประเภท
แนวราบ มูลค่าไม่ต่ ากว่า 300 ล้านบาท เพื่อให้
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ เกินกว่า 300 ล้านบาท
(ขนาดรายการไม่ ต่ า กว่ า ร้อ ยละ 83.70 ของ
สินทรัพย์รวม)
จัดตัง้ บริษทั บริหารสินทรัพย์
ได้ม าซึ่ง อสัง หาริม ทรัพ ย์ ร อการขายจากบริษั ท
เครดิตฟองซิเอร์ แคปปิ ตอล ลิง้ ค์ จากัด
รับรูร้ ายได้จากสินทรัพย์ใหม่ ทีจ่ ะสร้างกาไรสุทธิปี
ละไม่ต่ากว่า 30 ล้านบาท ซึง่ เป็ นไปตามเกณฑ์พน้
เหตุแห่งการเพิกถอน
ยื่นคาขอพ้นเหตุเพิกถอนหลักทรัพย์ โดยบริษัทมี
คุณสมบัติตามเกณฑ์รบั หุ้นสามัญของบริษัทเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียน

ช่วงเวลา
ไตรมาสที่ 2-4 ปี 2561
ไตรมาสที่ 2-4 ปี 2561

เริม่ ดาเนินการ ไตรมาสที่ 4 ปี 2561 คาดว่าแล้ว
เสร็จ ไตรมาสที่ 1 ปี 2562
ไตรมาสที่ 4 ปี 2561
ตัง้ แต่ไตรมาสที่ 1 ปี 2562 เป็ นต้นไป

ไตรมาสที่ 2 ปี 2563

ที่ปรึกษาฯ มีความเห็นว่า จากนโยบายและแผนการบริหารกิจการของผู้ทาคาเสนอซื้อ ที่ผู้ทาคาเสนอซื้อมี
แผนการทีจ่ ะทาให้บริษทั ฯ มีคุณสมบัตติ ามเกณฑ์การรับหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้างต้น มีความเป็ นไปได้น้อย
ทีบ่ ริษทั ฯ จะสามารถกลับมาซือ้ -ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้อกี ครัง้ เนื่องจากปจั จุบนั ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ประกาศให้
บริษทั ฯ เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนโดยมีสาเหตุดงั นี้
- บริษทั ฯ ต้องแก้ไขฐานะทางการเงินและการดาเนินงาน เนื่องจากบริษทั ฯ มีสว่ นของผูถ้ อื หุน้ น้อยกว่าศูนย์
- บริษัทฯ เข้าข่ายเป็ นบริษัทที่มสี นิ ทรัพย์ทงั ้ หมดหรือเกือบทัง้ หมดในรูปเงินสด (Cash Company) ซึ่งยังไม่
สามารถดาเนินการให้มธี ุรกิจทีม่ คี ุณสมบัตทิ จ่ี ะจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้
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- บริษทั ฯ ยังมิได้ดาเนินการให้เป็ นไปตามข้อกาหนดว่าด้วยรายการได้มาซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
กรณีการเข้าซือ้ หุน้ ของบริษทั กีธา พร๊อพเพอร์ตส้ี ์ จากัด (“KITHA”)
ซึง่ หากพิจารณาจากสถานะของบริษทั ฯ พบว่า ณ วันที่ 9 มีนาคม 2560 บริษทั ฯ อยู่ในช่วงทีต่ ้องแก้ไขฐานะ
ทางการเงินและการดาเนินงานระยะที่ 2 (NC ระยะที่ 2) จากทัง้ หมด 3 ระยะ โดยมีระยะเวลาในการแก้ไขสาเหตุดงั กล่าว
ทัง้ สิน้ 3 ปี (ครบกาหนดวันที่ 8 มีนาคม 2562) โดยบริษทั ฯ สามารถยื่นคาขอขยายเวลาในการอยู่ NC ระยะเดิมได้ 1
ครัง้ เป็ นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี (วันที่ 8 มีนาคม 2563) โดยบริษทั ฯ จะต้องมีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตามเกณฑ์ของตลาด
หลักทรัพย์ฯ
ทัง้ นี้ แม้ว่าบริษทั ฯ จะสามารถดาเนินการขอขยายเวลาในการอยู่ NC ระยะเดิมได้อกี 1 ปี ก็จะทาให้ระยะเวลา
ในการฟื้ นฟูกจิ การสิน้ สุด ณ วันที่ 8 มีนาคม 2563 ซึง่ ณ วันดังกล่าวหากบริษทั ฯ ไม่สามารถดาเนินการแก้ไขเหตุเพิก
ถอนดังกล่าวได้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก็จะดาเนินการเพิกถอนหลั กทรัพย์ของบริษัทฯ ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ฯ
ดัง นัน้ หากพิจ ารณาจากแผนการที่จ ะท าให้บ ริษัท ฯ มีคุ ณสมบัติต ามเกณฑ์ก ารรับ หลัก ทรัพ ย์ข องตลาด
หลักทรัพย์ฯ ที่ผู้ทาคาเสนอซื้อคาดว่าจะยื่นคาขอพ้นเหตุเพิกถอนหลักทรัพย์ โดยบริษทั มีคุณสมบัตติ ามเกณฑ์ รบั หุ้น
สามัญของบริษทั เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2563 จึงทาให้บริษทั ฯ อาจไม่สามารถดาเนินการ
แก้ไขเหตุเพิกถอนดังกล่าวได้ทนั ภายในกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึง่ ส่งผลให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะดาเนินการเพิก
ถอนหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ฯ
4.

แก้ไขข้อความในส่วนที่ 3 หน้า 1 ข้อ 3.1 วิธมี ลู ค่าทางบัญชี
ข้อความเดิ ม
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
ข้อความใหม่
ทัง้ นี้ การประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ด้วยวิธมี ลู ค่าทางบัญชี เป็ นการแสดงมูลค่าทางบัญชี
ของบริษทั ฯ ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยไม่ได้ปรับปรุงรายการสินทรัพย์ หนี้สนิ และรายการสาคัญต่างๆ ให้สะท้อน
ราคาตลาด จึงอาจไม่สะท้อนถึงมูลค่าที่แท้จริงของสินทรัพย์ หนี้สิน และรายการสาคัญต่ างๆ ไม่ได้คานึงถึงผลการ
ดาเนินงาน และแนวโน้มการเติบโตของบริษทั ฯ ในอนาคต จึงอาจไม่สะท้อนถึงความสามารถในการทากาไรของบริษทั ฯ
ในอนาคต ดังนัน้ ทีป่ รึกษาฯ จึงเห็นว่าวิธมี ูลค่าทางบัญชีอาจเป็ นวิธที ไ่ี ม่เหมาะสมสาหรับการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของ
หุน้ สามัญของบริษทั ฯ
5.

แก้ไขข้อความในส่วนที่ 3 หน้า 2 ข้อ 3.2 วิธปี รับปรุงมูลค่าทางบัญชี
ข้อความเดิ ม
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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ทากาไรของบริษทั ฯ ในอนาคต ดังนัน้ ทีป่ รึกษาฯ จึงเห็นว่าวิธมี ลู ค่าทางบัญชีอาจเป็ นวิธที ไ่ี ม่เหมาะสมสาหรับการประเมิน
มูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ
ข้อความใหม่
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
ทากาไรของบริษทั ฯ ในอนาคต ดังนัน้ ทีป่ รึกษาฯ จึงเห็นว่าวิธมี ลู ค่าทางบัญชีอาจเป็ นวิธที ไ่ี ม่เหมาะสมสาหรับการประเมิน
มูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ
6.

แก้ไขข้อความในส่วนที่ 3 หน้า 6 ข้อ 3.4.2 อัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชี
ข้อความเดิ ม
ทัง้ นี้ การประเมิน มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของหุ้ น สามัญ ของบริษั ท ฯ ด้ ว ยวิธีเ ปรีย บเทีย บ P/BV บริษัท ที่น ามา
เปรียบเทียบนัน้ ย่อมมีความแตกต่ างกัน เช่น แหล่งที่มาของรายได้ ขนาดของบริษัทฯ โครงสร้างทางการเงิน และ
นโยบายการบันทึกบัญชี เป็ นต้น นอกจากนี้ วิธเี ปรียบเทียบ P/BV เป็ นเพียงการเปรียบเทียบราคากับมูลค่าทางบัญชี
เท่านัน้ ซึง่ สะท้อนส่วนเพิม่ ทีน่ กั ลงทุนให้แก่มลู ค่าทางบัญชีของบริษทั ทีน่ ามาเปรียบเทียบ และนา P/BV ไปคูณกับมูลค่า
ทางบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ของบริษัทฯ โดยไม่ได้คานึงถึงผลการดาเนินงาน และแนวโน้มการเติบโตของ
บริษทั ฯ ในอนาคต จึงอาจไม่สะท้อนถึงความสามารถในการทากาไรของบริษทั ฯ ในอนาคต ดังนัน้ ทีป่ รึกษาฯ จึงเห็นว่า วิธี
เปรียบเทียบ P/BV อาจเป็ นวิธที ไ่ี ม่เหมาะสมสาหรับการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ
ข้อความใหม่
ทัง้ นี้ การประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ด้วยวิธเี ปรียบเทียบ P/BV บริษทั ทีน่ ามา
เปรียบเทียบนัน้ ย่อมมีความแตกต่างกัน เช่น แหล่งทีม่ าของรายได้ ขนาดของบริษทั ฯ โครงสร้างทางการเงิน และ
นโยบายการบันทึกบัญชี เป็ นต้น นอกจากนี้ วิธเี ปรียบเทียบ P/BV เป็ นเพียงการเปรียบเทียบราคากับมูลค่าทางบัญชี
เท่านัน้ ซึง่ สะท้อนส่วนเพิม่ ทีน่ กั ลงทุนให้แก่มลู ค่าทางบัญชีของบริษทั ทีน่ ามาเปรียบเทียบ และนา P/BV ไปคูณกับมูลค่า
ทางบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ของบริษทั ฯ โดยไม่ได้คานึงถึงผลการดาเนินงาน และแนวโน้มการเติบโตของ
บริษทั ฯ ในอนาคต จึงอาจไม่สะท้อนถึงความสามารถในการทากาไรของบริษทั ฯ ในอนาคต ดังนัน้ ทีป่ รึกษาฯ จึงเห็นว่าวิธี
เปรียบเทียบ P/BV อาจเป็ นวิธที ไ่ี ม่เหมาะสมสาหรับการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ
แก้ไขข้อความในส่วนที่ 3 หน้า 6 ข้อ 3.5 วิธมี ลู ค่าปจั จุบนั สุทธิของกระแสเงินสด
ข้อความเดิ ม
การประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ด้วยวิธมี ูลค่าปจั จุบนั สุทธิของกระแสเงินสด เป็ นการ
ประเมินมูลค่าโดยคานึงถึงความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดในอนาคตของบริษทั ฯ ซึ่งทีป่ รึกษาฯ ได้ทาประม าณ
การทางการเงินและคานวณหามูลค่าปจั จุบนั ด้วยอัตราส่วนคิดลด (Discount Rate) ทีเ่ หมาะสม
ในการประมาณการกระเงินสดอิสระของบริษัทฯ ที่ปรึกษาฯ ได้จดั ทาประมาณการทางการเงินของโครงการ
สิทธารมย์ พาร์คไลฟ์ โดยการสัมภาษณ์ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เกี่ยวกับโครงสร้างการลงทุน แผนการลงทุน แผนการ
ดาเนินงาน และพิจารณาข้อมูลภาวะอุตสาหกรรม และข้อมูลสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศประกอบ รวมถึง
เอกสารต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง ทัง้ นี้ ทีป่ รึกษาฯ ได้ทาการศึกษาและวิเคราะห์ถึงความน่ าเชื่อถือและความสมเหตุสมผลของ
หน้า 7
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สมมติฐานต่างๆ ทีไ่ ด้รบั จากการสัมภาษณ์ฝา่ ยบริหารของบริษทั ฯ และปรับปรุงสมมติฐานบางรายการให้เป็ นไปตามหลัก
ความระมัดระวัง
การประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ในครัง้ นี้ เป็ นการประมาณการกระแสเงินสดทีบ่ ริษทั ฯ จะ
ได้รบั จากการลงทุนในโครงการสิทธารมย์ พาร์คไลฟ์ จากนัน้ จะทาการปรับปรุงกระแสเงินสดด้วยภาษีจ่าย เพื่อให้ได้
กระแสเงินสดอิสระของผู้ถือหุ้น หลังจากนัน้ ที่ป รึกษาฯ จะท าการคิดลดกระแสเงิน สดอิสระของผู้ถือหุ้น ด้ว ยอัตรา
ผลตอบแทนทีผ่ ถู้ อื หุน้ คาดหวัง เพื่อให้ได้ มูลค่าปจั จุบนั สุทธิ และทาการปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ และหนี้สนิ ณ วันที่ 30
กันยายน 2560 เพื่อให้ได้มลู ค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ

ข้อความใหม่
การประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ด้วยวิธมี ูลค่าปจั จุบนั สุทธิของกระแสเงินสด เป็ นการ
ประเมินมูลค่าโดยคานึงถึงความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดในอนาคตของบริษทั ฯ ซึ่งทีป่ รึกษาฯ ได้ทาประมาณ
การทางการเงินและคานวณหามูลค่าปจั จุบนั ด้วยอัตราส่วนคิดลด (Discount Rate) ทีเ่ หมาะสม
ในการประมาณการกระเงินสดอิสระของบริษัทฯ ที่ปรึกษาฯ ได้จดั ทาประมาณการทางการเงินของโครงการ
สิทธารมย์ พาร์คไลฟ์ โดยการสัมภาษณ์ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เกี่ยวกับโครงสร้างการลงทุน แผนการลงทุน แผนการ
ดาเนินงาน และพิจารณาข้อมูลภาวะอุตสาหกรรม และข้อมูลสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศประกอบ รวมถึง
เอกสารต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง ทัง้ นี้ ทีป่ รึกษาฯ ได้ทาการศึกษาและวิเคราะห์ถึงความน่ าเชื่อถือและความสมเหตุสมผลของ
สมมติฐานต่างๆ ทีไ่ ด้รบั จากการสัมภาษณ์ฝา่ ยบริหารของบริษทั ฯ และปรับปรุงสมมติฐานบางรายการให้เป็ นไปตามหลัก
ความระมัดระวัง
การประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ในครัง้ นี้ เป็ นการประมาณการกระแสเงินสดทีบ่ ริษทั ฯ จะ
ได้รบั จากการลงทุนในโครงการสิทธารมย์ พาร์คไลฟ์ จากนัน้ จะทาการปรับปรุงกระแสเงินสดด้วยภาษีจ่าย เพื่อให้ได้
กระแสเงินสดอิสระของโครงการในส่วนของผู้ถือหุ้น หลังจากนัน้ ที่ปรึกษาฯ จะทาการคิดลดกระแสเงินสดอิสระของ
โครงการในส่วนของผูถ้ อื หุน้ ด้วยอัตราผลตอบแทนทีผ่ ถู้ อื หุน้ คาดหวัง เพื่อให้ได้ มูลค่าปจั จุบนั สุทธิของโครงการ และทา
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ และหนี้สนิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ซึ่งไม่ได้อยู่ในการประมาณการ เพื่อให้ได้มูลค่า
ยุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ
ทัง้ นี้ สาเหตุท่ที ่ปี รึกษาฯ ไม่พจิ ารณาใช้กระแสเงินสดอิสระทัง้ หมดของบริษัทฯ เนื่องจากที่ปรึกษาฯ เห็นว่า
ปจั จุบนั บริษัทฯ มีการพัฒนาโครงการสิทธารมย์ พาร์คไลฟ์ เพียงโครงการเดียว โดยไม่ได้มกี ารพัฒนาโครงการอื่นๆ
เพิม่ เติม ดังนัน้ การทีจ่ ะนาค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับโครงการ เช่น ค่าใช้จ่ายของฝ่ายบริหาร ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับ
พนักงานของบริษทั ฯ ซึง่ ไม่ได้เกีย่ วข้องกับโครงการ เป็ นต้น จะส่งผลให้มลู ค่าของโครงการอาจต่ากว่าความเป็ นจริง จาก
การทีม่ คี ่าใช้จ่ายทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับโครงการมาหักลดกระแสเงินสดทีจ่ ะได้รบั ซึง่ ทีป่ รึกษาฯ เห็นว่า ในกรณีทจ่ี ะพิจารณา
ใช้กระแสเงินสดอิสระทัง้ หมดของบริษัทฯ จะต้องเป็ นกิจการที่มกี ารดาเนินกิจการไปต่อเนื่อง (Perpetuity) เนื่องจาก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารส่วนกลาง เสมือนเป็ นค่าใช้จ่ายทีจ่ ะก่อให้เกิดโครงการส่วนเพิม่ ในอนาคต
8.

แก้ไขข้อความในส่วนที่ 3 หน้า 7 ข้อ 3.5 วิธมี ลู ค่าปจั จุบนั สุทธิของกระแสเงินสด
ข้อความเดิ ม
ค่าใช้จ่ายในการขายอื่นๆ
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ – ฉบับแก้ไขเพิม่ เติม

บริษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

ทีป่ รึกษาฯ พิจารณากาหนดสมมติฐานให้บริษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายอื่นๆ เดือนละ 0.94 ล้านบาท โดย
อ้างอิงจากข้อมูลค่าใช้จ่ายในการขายอื่นๆ เฉลีย่ ต่อเดือนทีเ่ กิดขึน้ จริงในงวดเก้าเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2560
ข้อความใหม่
ค่าใช้จ่ายในการขายอื่นๆ
ที่ปรึกษาฯ พิจารณากาหนดสมมติฐานให้บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายอื่นๆ เดือนละ 0.31 ล้านบาท โดย
อ้างอิงจากข้อมูลค่าใช้จ่ายในการขายอื่นๆ เฉลีย่ ต่อเดือนทีเ่ กิดขึน้ จริงในงวดเก้าเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2560
9.

ั บนั สุทธิของกระแสเงินสด
แก้ไขข้อความในส่วนที่ 3 หน้า 8-9 ข้อ 3.5 วิธมี ลู ค่าปจจุ
สมมติฐานอัตราส่วนคิดลด (Discount rate)
ข้อความเดิ ม
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

ทัง้ นี้ จากสูตรการคานวณและค่าตัวแปรต่างๆ ที่นามาใช้ดงั กล่าวข้างต้น จะได้อตั ราผลตอบแทนที่ผู้ถือหุ้น
คาดหวัง (Ke) สาหรับการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุ้นสามัญของบริษทั ฯ ณ วันที่ 23 มกราคม 2561 เท่ากับร้อยละ
8.77
ข้อความใหม่
Rf
=

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนทีไ่ ม่มคี วามเสีย่ ง อ้างอิงจากอัตราดอกเบีย้ พันธบัตรรัฐบาล
อายุ 3 ปี ณ วัน ที่ประเมิน มูลค่า ยุ ติธรรมของหุ้น สามัญ ของบริษัท ฯ (อ้า งอิง ข้อมูลจาก
www.thaibma.or.th) โดย ณ วันที่ 23 มกราคม 2561 มีค่าเท่ากับร้อยละ 1.59

ทัง้ นี้ จากสูตรการคานวณและค่าตัวแปรต่างๆ ที่นามาใช้ดงั กล่าวข้างต้น จะได้อตั ราผลตอบแทนที่ผู้ถือหุ้น
คาดหวัง (Ke) สาหรับการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุ้นสามัญของบริษทั ฯ ณ วันที่ 23 มกราคม 2561 เท่ากับร้อยละ
8.87
แก้ไขข้อความในส่วนที่ 3 หน้า 9 ข้อ 3.5 วิธมี ลู ค่าปจั จุบนั สุทธิของกระแสเงินสด
ข้อความเดิ ม
ผลการประมาณการทางการเงิ น
10.

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
ค่าใช้จา่ ยเงินเดือนพนักงานขาย
ค่าใช้จา่ ยคอมมิชชันพนั
่ กงานขาย
ค่าธรรมเนียมโอน
ภาษีธรุ กิจเฉพาะ
ค่าใช้จา่ ยในการขายอื่นๆ

3.54
0.32
0.04
0.05
0.16
1.07

1.15
1.03
0.28
0.47
1.56
11.24

1.03
0.30
0.47
1.56
11.24

0.77
0.25
0.35
1.17
8.43
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หน่ วย : ล้านบาท
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
ภาษีเงินได้
รวมกระแสเงิ นสดจ่าย

บริษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

ต.ค. – ธ.ค. ปี 2560
2.34
7.53

งวดปี 2561
8.31
1.48
25.51

งวดปี 2562
8.31
4.85
27.75

งวดปี 2563
6.23
3.64
20.84

(2.58)
45.11

20.64

19.40

14.53

กระแสเงิ นสดสุทธิ ของผู้ถือหุ้น
มูลค่าปั จจุบนั สุทธิ *
หมายเหตุ : คิดลดกระแสเงินสดรายเดือน

การคานวณมูลค่ายุติธรรมของบริษทั ฯ

รายการสิ นทรัพย์

มูลค่าทางบัญชี
(ล้านบาท)

มูลค่าปัจจุบนั สุทธิ
(ล้านบาท)

ผลต่างระหว่างมูลค่า
ทางบัญชีกบั มูลค่า
ปัจจุบนั สุทธิ
(ล้านบาท)

113.03

15.11

(67.92)

บ้านเดีย่ ว 2 ชัน้ จานวน 34 หลัง
โครงการสิทธารมย์ พาร์คไลฟ์

โดยมีรายละเอียดการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ดังนี้
รายการ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
128,926,567.47
(67,922,708.60)
61,003,858.87
370,163,587.00
0.16

ส่วนของผูถ้ อื หุ้น
หัก รายการปรับปรุงมูลค่าทรัพย์สนิ
มูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญ
หาร จานวนหุน้ สามัญทีอ่ อกและเรียกชาระแล้ว
มูลค่าหุ้นสามัญต่อหุ้น

หน่ วย
บาท
บาท
บาท
หุน้
บาทต่อหุ้น

จากการประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ด้วยวิธมี ูลค่าปจั จุบนั สุทธิของกระแสเงินสด จะได้
มูลค่ายุตธิ รรมของหุ้นสามัญของบริษทั ฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 เท่ากับ 61.00 ล้านบาท หรือคิดเป็ นมูลค่าต่อหุ้น
เท่ากับ 0.16 บาทต่อหุน้
ข้อความใหม่
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
ค่าใช้จา่ ยเงินเดือนพนักงานขาย
ค่าใช้จา่ ยคอมมิชชันพนั
่ กงานขาย
ค่าธรรมเนียมโอน

3.54
0.32
0.04
0.05

1.15
1.03
0.28
0.47

1.03
0.30
0.47

0.77
0.25
0.35
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หน่ วย : ล้านบาท
ภาษีธรุ กิจเฉพาะ
ค่าใช้จา่ ยในการขายอื่นๆ
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
ภาษีเงินได้
รวมกระแสเงิ นสดจ่าย

บริษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

ต.ค. – ธ.ค. ปี 2560
0.16
1.07
2.34
7.53

งวดปี 2561
1.56
3.75
8.31
2.98
19.52

งวดปี 2562
1.56
3.75
8.31
6.35
21.76

งวดปี 2563
1.17
2.81
6.23
4.76
16.34

(2.58)
59.40

26.63

25.39

19.02

กระแสเงิ นสดสุทธิ ของผู้ถือหุ้น
มูลค่าปั จจุบนั สุทธิ *
หมายเหตุ : คิดลดกระแสเงินสดรายเดือน

การคานวณมูลค่ายุติธรรมของบริษทั ฯ

รายการสิ นทรัพย์

มูลค่าทางบัญชี
(ล้านบาท)

มูลค่าปัจจุบนั สุทธิ
(ล้านบาท)

ผลต่างระหว่างมูลค่า
ทางบัญชีกบั มูลค่า
ปัจจุบนั สุทธิ
(ล้านบาท)

113.03

59.40

(53.64)

บ้านเดีย่ ว 2 ชัน้ จานวน 34 หลัง
โครงการสิทธารมย์ พาร์คไลฟ์

โดยมีรายละเอียดการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ดังนี้
รายการ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
128,926,567.47
(53,635,326.48)
75,291,240.99
370,163,587.00
0.20

ส่วนของผูถ้ อื หุ้น
หัก รายการปรับปรุงมูลค่าทรัพย์สนิ
มูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญ
หาร จานวนหุน้ สามัญทีอ่ อกและเรียกชาระแล้ว
มูลค่าหุ้นสามัญต่อหุ้น

หน่ วย
บาท
บาท
บาท
หุน้
บาทต่อหุ้น

จากการประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ด้วยวิธมี ูลค่าปจั จุบนั สุทธิของกระแสเงินสด จะได้
มูลค่ายุตธิ รรมของหุ้นสามัญของบริษทั ฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 เท่ากับ 75.29 ล้านบาท หรือคิดเป็ นมูลค่าต่ อหุ้น
เท่ากับ 0.20 บาทต่อหุน้
11.

แก้ไขข้อความในส่วนที่ 3 หน้า 10 ข้อ 3.6 การวิเคราะห์ความไว (Sensitivity Analysis)
ข้อความเดิ ม
การประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ จะถูกต้องหรือมีมลู ค่าใกล้เคียงความเป็ นจริงนัน้ ขึน้ อยู่กบั
ความถูกต้อ งและความเหมาะสมของสมมติฐานที่ใช้ใ นการประมาณการทางการเงิน และแผนการดาเนิ นธุรกิจและ
นโยบายการบริหารงานในอนาคต ดังนัน้ หากมีเหตุการณ์ทส่ี ่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงใดๆ เกีย่ วกับสภาวะเศรษฐกิจ
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และนโยบายของรัฐบาลทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ก็อาจทาให้ประมาณการทางการเงิน ทีจ่ ดั ทาขึน้
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บริษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

ภายใต้สมมติฐานทีก่ ล่าวมาข้างต้นเปลีย่ นแปลงไปอย่างมีนยั สาคัญ และอาจส่งผลกระทบให้มูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญ
ของบริษทั ฯ ทีป่ ระเมินได้เปลีย่ นแปลงไปด้วยเช่นกัน
ด้วยสาเหตุและปจั จัยต่างๆ ทีอ่ าจเกิดการเปลีย่ นแปลงและอาจส่งผลกระทบกับการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของ
หุน้ สามัญของบริษทั ฯ ทีป่ รึกษาฯ จึงได้ทาการวิเคราะห์ความไวของการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ
เพื่อศึกษาถึงผลกระทบโดยปจั จัยต่างๆ ที่อาจเกิดการเปลีย่ นแปลง โดยศึกษาและวิเคราะห์การเปลีย่ นแปลงของมูลค่า
ยุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ต่อการเปลี่ยนแปลงของปจั จัย 2 ปจั จัย ได้แก่ อัตราคิดลด (อัตราผลตอบแทนทีผ่ ถู้ อื
คาดหวัง) และการเปลีย่ นแปลงของราคาขายบ้าน ซึง่ สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ความไวของการประเมินมูลค่ายุตธิ รรม
ของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ด้วยวิธมี ลู ค่าปจั จุบนั สุทธิของกระแสเงินสได้ดงั นี้
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) และการเปลีย่ นแปลงของราคาขายบ้าน จะได้ยุติธรรมของหุ้นสามัญของ
บริษทั ฯ ระหว่าง 58.41 ล้านบาท และ 63.63 ล้านบาท หรือคิดเป็ นมูลค่าต่อหุน้ ระหว่าง 0.16 บาทต่อหุน้ และ 0.17 บาท
ต่อหุน้
ข้อความใหม่
การประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ จะถูกต้องหรือมีมลู ค่าใกล้เคียงความเป็ นจริงนัน้ ขึน้ อยู่กบั
ความถูกต้อ งและความเหมาะสมของสมมติฐานที่ ใช้ใ นการประมาณการทางการเงิน และแผนการดาเนิ นธุรกิจและ
นโยบายการบริหารงานในอนาคต ดังนัน้ หากมีเหตุการณ์ทส่ี ่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงใดๆ เกีย่ วกับสภาวะเศรษฐกิจ
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และนโยบายของรัฐบาลทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ก็อาจทาให้ประมาณการทางการเงินทีจ่ ดั ทาขึน้
ภายใต้สมมติฐานทีก่ ล่าวมาข้างต้นเปลีย่ นแปลงไปอย่างมีนยั สาคัญ และอาจส่งผลกระทบให้มูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญ
ของบริษทั ฯ ทีป่ ระเมินได้เปลีย่ นแปลงไปด้วยเช่นกัน
ด้วยสาเหตุและปจั จัยต่างๆ ทีอ่ าจเกิดการเปลีย่ นแปลงและอาจส่งผลกระทบกับการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของ
หุน้ สามัญของบริษทั ฯ ทีป่ รึกษาฯ จึงได้ทาการวิเคราะห์ความไวของการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ
เพื่อศึกษาถึงผลกระทบโดยปจั จัยต่างๆ ที่อาจเกิดการเปลีย่ นแปลง โดยศึกษาและวิเคราะห์การเปลีย่ นแปลงของมูลค่า
ยุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ต่อการเปลีย่ นแปลงของปจั จัย 3 ปจั จัย ได้แก่ อัตราคิดลด (อัตราผลตอบแทนทีผ่ ถู้ อื
คาดหวัง) อัตราการขายบ้านต่อเดือน และการเปลีย่ นแปลงของราคาขายบ้าน ซึ่งสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ความไว
ของการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ด้วยวิธมี ลู ค่าปจั จุบนั สุทธิของกระแสเงินสดได้ดงั นี้
อัตราคิ ดลด

การเปลี่ยนแปลงของราคาขายบ้าน เพิ่ ม / (ลด) จากกรณี ฐาน
(5.00%)
(2.50%)
0.00%
2.50%
5.00%
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เพิ่ ม / (ลด) จากกรณี ฐาน
(1.00%)
(0.50%)
0.00%
0.50%
1.00%

71.62
71.19
70.77
70.36
69.95

บริษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

73.91
73.47
73.03
72.60
72.18

76.20
75.74
75.29
74.58
74.41

78.49
78.02
77.55
77.09
76.63

80.79
80.29
79.81
79.33
78.86

จากการวิเคราะห์ความไวของการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ โดยการเปลีย่ นแปลงอัตรา
คิดลด (อัตราผลตอบแทนที่ผถู้ อื หุน้ คาดหวัง) และการเปลีย่ นแปลงของราคาขายบ้าน จะได้ยุติธรรมของหุ้นสามัญของ
บริษทั ฯ ระหว่าง 72.60 ล้านบาท และ 78.02 ล้านบาท หรือคิดเป็ นมูลค่าต่อหุน้ ระหว่าง 0.20 บาทต่อหุน้ และ 0.21 บาท
ต่อหุน้
อัตราคิ ดลด
เพิ่ ม / (ลด) จากกรณี ฐาน
(1.00%)
(0.50%)
0.00%
0.50%
1.00%

อัตราการขายบ้านต่อเดือน (หลัง) เพิ่ ม / (ลด) จากกรณี ฐาน
(0.50)
(0.25)
0.00
0.25
0.50
47.23
66.95
76.20
82.23
87.10
46.79
65.47
75.74
81.81
86.71
75.29
46.36
65.99
81.39
86.32
45.94
64.52
74.58
80.98
85.93
45.53
64.06
74.41
80.58
85.55

จากการวิเคราะห์ความไวของการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ โดยการเปลีย่ นแปลงอัตรา
คิดลด (อัตราผลตอบแทนทีผ่ ู้ถอื หุน้ คาดหวัง) และอัตราการขายบ้านต่อเดือน จะได้ยุตธิ รรมของหุ้นสามัญของบริษัทฯ
ระหว่าง 64.52 ล้านบาท และ 81.81 ล้านบาท หรือคิดเป็ นมูลค่าต่อหุน้ ระหว่าง 0.17 บาทต่อหุน้ และ 0.22 บาทต่อหุน้
12.

แก้ไขข้อความในส่วนที่ 3 หน้า 11 ข้อ 3.7 สรุปผลการประเมินมูลค่าและความเหมาะสมต่อราคาเสนอซือ้
หลักทรัพย์
ข้อความเดิ ม
จากการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ด้วยวิธกี ารต่างๆ สามารถสรุปผลการประเมินมูลค่า
ยุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ได้ดงั นี้
มูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญ
ล้านบาท
บาทต่อหุ้น
128.93
0.35
128.91
0.35
N/A
N/A

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

N/A
123.77 - 145.72
หน้า 13

N/A
0.33 - 0.39

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ – ฉบับแก้ไขเพิม่ เติม

ั บนั สุทธิของกระแสเงินสด
วิธมี ลู ค่าปจจุ

บริษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

58.41 – 63.63

0.16 - 0.17

ทัง้ นี้ ที่ปรึกษาฯ เห็นว่ า ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ควรใช้ผลที่ได้จากวิธมี ูลค่า
ปจั จุบนั สุทธิของกระแสเงินสด เนื่องจากจะแสดงมูลค่ายุตธิ รรมโดยคานึงถึงผลการดาเนินงานและการเติบโตในอนาคต
ซึง่ สอดคล้องกับแผนการดาเนินงานของบริษัทฯ 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 ากว่ามูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามั ญของบริษัทฯ
ดังนัน้ ราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญของบริษทั ฯ ที่ 0.07 บาทต่อหุ้น เป็ นราคาที่ไม่เหมาะสม
สาเหตุทท่ี ป่ี รึกษาฯ ไม่เลือกใช้วธิ มี ูลค่าทางบัญชี เนื่องจากวิธมี ูลค่าทางบัญชีเป็ นการแสดงมูลค่าทางบัญชีของ
บริษทั ฯ ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยไม่ได้คานึงถึงผลการดาเนินงาน และแนวโน้มการเติบโตของบริษทั ฯ ในอนาคต จึง
อาจไม่สะท้อนถึงความสามารถในการทากาไรของบริษทั ฯ ในอนาคต
สาเหตุทท่ี ่ปี รึกษาฯ ไม่เลือกใช้วธิ ปี รับปรุงมูลค่าทางบัญชี 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 พักการซือ้ ขาย 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 ก็
ยังคงถูกพักการซื้อขาย ดังนัน้ ทีป่ รึกษาฯ จึงไม่มขี อ้ มูลราคาตลาดของหุน้ สามัญทีท่ าการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ
และไม่สามารถประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญด้วยวิธเี ปรียบเทียบราคาตลาดของหุน้ สามัญได้
สาเหตุทท่ี ป่ี รึกษาฯ ไม่เลือกใช้วธิ เี ปรียบเทียบอัตราส่วนตลาด เนื่องจากวิธเี ปรียบเทียบ P/BV เป็ นเพียงการ
เปรีย บเทีย บราคากับ มูลค่า ทางบัญชีเ ท่านัน้ ซึ่ง สะท้อ นส่ว นเพิ่ม ที่นักลงทุน ให้แก่ มูลค่ าทางบัญชีข องบริษัทที่นามา
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
ข้อความใหม่
จากการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ด้วยวิธกี ารต่างๆ สามารถสรุปผลการประเมินมูลค่า
ยุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ได้ดงั นี้
มูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญ
ล้านบาท
บาทต่อหุ้น
128.93
0.35
128.91
0.35

วิ ธีการประเมิ น
วิธมี ลู ค่าทางบัญชี
วิธปี รับปรุงมูลค่าทางบัญชี
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มูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญ
ล้านบาท
บาทต่อหุ้น
N/A
N/A

วิ ธีการประเมิ น
วิธเี ปรียบเทียบราคาตลาดของหุน้ สามัญ
วิธเี ปรียบเทียบอัตราส่วนตลาด
- อัตราส่วนราคาต่อกาไร
- อัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชี
ั บนั สุทธิของกระแสเงินสด
วิธมี ลู ค่าปจจุ

N/A
123.77 - 145.72
58.41 – 63.63
64.52 - 81.81

N/A
0.33 - 0.39
0.16 - 0.17
0.17 - 0.22

ทัง้ นี้ ที่ปรึกษาฯ เห็นว่า ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ควรใช้ผลที่ได้จากวิธมี ูลค่า
ปจั จุบนั สุทธิของกระแสเงินสด เนื่องจากจะแสดงมูลค่ายุตธิ รรมโดยคานึงถึงผลการดาเนินงานและการเติบโตในอนาคต
ซึง่ สอดคล้องกับแผนการดาเนินงานของบริษัทฯ 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
ทัง้ นี้ ทีป่ รึกษาฯ เห็นว่า ในการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ควรใช้ผลทีไ่ ด้จ ากวิธปี รับปรุง
มูลค่าทางบัญชี เนื่องจากบริษทั ฯ มีการหยุดพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพิม่ เติม และยังไม่มแี ผนการทีช่ ดั เจนในการ
ทาธุรกิจ ทีป่ รึกษาฯ จึงไม่สามารถคาดการณ์ถงึ การดาเนินการทีต่ ่อเนื่องของกิจการ (Going Concern Basis) ได้ ดังนัน้
การพิจารณามูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ณ ปจั จุบนั โดยการปรับปรุงมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สนิ ให้สะท้อน
มูลค่าตลาด จึงเหมาะสมกว่าการพิจารณามูลค่า ยุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษัทฯ โดยคานึงถึงผลการดาเนินงานและ
แนวโน้มการเติบโตของบริษทั ฯ ในอนาคต
ดังนัน้ เมื่อเปรียบเทียบราคาเสนอซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั ฯ ที่ 0.07 บาทต่อหุน้ กับมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญ
ของบริษัทฯ ที่ 0.35 บาทต่อหุ้น จะเห็นได้ว่าราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ต่ ากว่ามูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของบริษัทฯ
ดังนัน้ ราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญของบริษทั ฯ ที่ 0.07 บาทต่อหุ้น เป็ นราคาที่ไม่เหมาะสม
สาเหตุทท่ี ป่ี รึกษาฯ ไม่เลือกใช้วธิ มี ูลค่าทางบัญชี เนื่องจากวิธมี ูลค่าทางบัญชีเป็ นการแสดงมูลค่าทางบัญชีของ
บริษทั ฯ ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยไม่ได้ปรังปรุงรายการสินทรัพย์ หนี้สนิ และรายการสาคัญต่างๆ ให้สะท้อนราคา
ตลาด จึงอาจไม่สะท้อนถึงมูลค่าทีแ่ ท้จริงของสินทรัพย์ หนี้สนิ และรายการสาคัญต่างๆ คานึงถึงผลการดาเนินงาน และ
แนวโน้มการเติบโตของบริษทั ฯ ในอนาคต จึงอาจไม่สะท้อนถึงความสามารถในการทากาไรของบริษทั ฯ ในอนาคต
สาเหตุท่ที ่ปี รึกษาฯ ไม่เลือกใช้วธิ ปี รับปรุงมูลค่าทางบัญชี เนื่องจากวิธปี รับปรุงมูลค่าทางบัญชีเป็ นการ แสดง
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 พักการซือ้ ขาย 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 ก็
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ยังคงถูกพักการซื้อขาย ดังนัน้ ทีป่ รึกษาฯ จึงไม่มขี อ้ มูลราคาตลาดของหุน้ สามัญทีท่ าการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ
และไม่สามารถประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญด้วยวิธเี ปรียบเทียบราคาตลาดของหุน้ สามัญได้
สาเหตุทท่ี ป่ี รึกษาฯ ไม่เลือกใช้วธิ เี ปรียบเทียบอัตราส่วนตลาด เนื่องจากวิธเี ปรียบเทียบ P/BV เป็ นเพียงการ
เปรีย บเทีย บราคากับ มูลค่า ทางบัญชีเ ท่านัน้ ซึ่ง สะท้อ นส่ว นเพิ่ม ที่นักลงทุน ให้แก่ มูลค่ าทางบัญชีข องบริษัทที่นามา
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
สาเหตุ ท่ที ่ปี รึกษาฯ ไม่เลือกใช้วิธีมูลค่าปจั จุบนั สุทธิของกระแสเงินสด เนื่องจากบริษัทฯ มีการหยุดพัฒนา
โครงการอสังหาริมทรัพย์เพิม่ เติม และยังไม่มแี ผนการทีช่ ดั เจนในการทาธุรกิจ ทีป่ รึกษาฯ จึงไม่สามารถคาดการณ์ถงึ การ
ดาเนินการทีต่ ่อเนื่องของกิจการ (Going Concern Basis) ได้
13.

4.2

แก้ไขข้อความในส่วนที่ 4 หน้า 2 ข้อ 4.2 ประโยชน์หรือผลกระทบจากแผนงานและนโยบายตามทีผ่ ทู้ าคาเสนอซือ้
ระบุไว้ในคาเสนอซือ้ รวมทัง้ ความเป็ นไปได้ของแผนงานและนโยบายดังกล่าว
ข้อความเดิ ม
ประโยชน์หรือผลกระทบจากแผนงานและนโยบายตามที่ผทู้ าคาเสนอซื้อระบุไว้ในคาเสนอซื้อ รวมทัง้
ความเป็ นไปได้ของแผนงานและนโยบายดังกล่าว

ทีป่ รึกษาฯ ได้พจิ ารณาแผนธุรกิจและนโยบายทีผ่ ทู้ าคาเสนอซือ้ ได้ทร่ี ะบุไว้ในคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของกิจการ
(แบบ 247-4) ลงวัน ที่ 24 มกราคม 2561 และคาเสนอซื้อ หลัก ทรัพ ย์ข องกิจ การฉบับแก้ไ ขและเพิ่ม เติม ลงวัน ที่ 6
กุมภาพันธ์ 2561 และ 12 กุมภาพันธ์ 2561 รวมถึงการสัมภาษณ์ผบู้ ริหารของบริษทั ฯ มีความเห็นเกีย่ วกับประโยชน์หรือ
ผลกระทบจากแผนงานและนโยบายของผูท้ าคาเสนอซือ้ ดังนี้
4.2

ข้อความใหม่
ประโยชน์หรือผลกระทบจากแผนงานและนโยบายตามที่ผทู้ าคาเสนอซื้อระบุไว้ในคาเสนอซื้อ รวมทัง้
ความเป็ นไปได้ของแผนงานและนโยบายดังกล่าว

ทีป่ รึกษาฯ ได้พจิ ารณาแผนธุรกิจและนโยบายทีผ่ ทู้ าคาเสนอซือ้ ได้ทร่ี ะบุไว้ในคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของกิจการ
(แบบ 247-4) ลงวัน ที่ 24 มกราคม 2561 และคาเสนอซื้อ หลัก ทรัพ ย์ข องกิจ การฉบับแก้ไ ขและเพิ่ม เติม ลงวัน ที่ 6
กุมภาพันธ์ 2561, และ 12 กุมภาพันธ์ 2561, และ 16 กุมภาพันธ์ 2561 รวมถึงการสัมภาษณ์ผบู้ ริหารของบริษทั ฯ มี
ความเห็นเกีย่ วกับประโยชน์หรือผลกระทบจากแผนงานและนโยบายของผูท้ าคาเสนอซือ้ ดังนี้
14.

4.1

แก้ไขข้อความในส่วนที่ 4 หน้า 1-2 ข้อ 4.1 เหตุผลทีค่ วรตอบรับ และ/หรือ เหตุผลทีค่ วรปฏิเสธคาเสนอซือ้
หลักทรัพย์
ข้อความเดิ ม
เหตุผลที่ควรตอบรับ และ/หรือ เหตุผลที่ควรปฏิ เสธคาเสนอซื้อหลักทรัพย์
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บริษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

ทีป่ รึกษาฯ ได้พจิ ารณาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของกิจการ (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
1.

ราคาเสนอซือ้ ไม่เหมาะสม
ทีป่ รึกษาฯ ได้ทาการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 โดยวิธี
ต่างๆ 5 วิธี ได้แก่ 1) วิธมี ลู ค่าทางบัญชี 2) วิธปี รับปรุงมูลค่าทางบัญชี 3) วิธเี ปรียบเทียบราคาตลาดของหุน้ สามัญ
4) วิธเี ปรียบเทียบอัตราส่วนตลาด และ 5) วิธมี ลู ค่าปจั จุบนั สุทธิของกระแสเงินสด โดยมีรายละเอียดตามตารางสรุป
มูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ดังนี้
มูลค่ายุติธรรมของบริษทั ฯ
ล้านบาท
บาทต่อหุ้น
128.93
0.35
128.91
0.35
N/A
N/A

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

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 ลู ค่าปจั จุบนั สุทธิของกระแสเงินสด เนื่องจากจะแสดงมูลค่ายุตธิ รรมโดยคานึงถึงผลการดาเนินงานและการเติบโตใน
อนาคต ซึง่ สอดคล้องกับแผนการดาเนินงานของบริษัทฯ 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 สามัญของบริษทั ฯ ที่ 0.07 บาทต่อหุน้ กับมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญ
ของบริษัทฯ ที่ 0.16 บาทต่อหุ้น จะเห็นได้ว่าราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ต่ ากว่ามูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของบริษัทฯ
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 ของบริ ษั ท ฯ สามารถกลั บ มาซื้ อ -ขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้อกี ครัง้ ตามนโยบายและแผนการบริหารกิจการของผูท้ าคาเสนอซือ้ ก็มโี อกาสทีร่ าคาซือ้ -ขาย
ในช่วงเวลาดังกล่าวจะสูงกว่าราคาเสนอซื้อหุน้ สามัญตามทีร่ ะบุในคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของกิจการ (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
หุน้ อาจมีความเสีย่ งทีอ่ าจจะไม่สามารถขายหุน้ ได้ในจานวน ราคา ในระยะเวลาทีต่ ้องการได้ เนื่องจากปจั จุบนั ตลาด
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บริษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

หลักทรัพย์ฯ ได้ประกาศให้บริษทั ฯ เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนเนื่องจากบริษทั ฯ อยู่ในช่วงทีต่ อ้ งแก้ไขฐานะทางการเงิน
และการดาเนินงานระยะที่ 2 (NC ระยะที่ 2) เนื่องจากบริษทั ฯ มีสว่ นของผูถ้ อื หุน้ น้อยกว่าศูนย์ และบริษทั ฯ เข้าข่าย
เป็ นบริษทั ทีม่ สี นิ ทรัพย์ทงั ้ หมดหรือเกือบทัง้ หมดในรูปเงินสด (Cash Company) ซึง่ ยังไม่สามารถดาเนินการให้มี
ธุรกิจที่มีคุณสมบัติท่จี ะจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ รวมถึงบริษัทฯ ยังไม่ได้ดาเนินการให้เป็ นไปตาม
ข้อกาหนดว่าด้วยรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน กรณีการเข้าซื้อหุ้นของบริษัท กีธา พร๊อพ
เพอร์ตส้ี ์ จากัด (“KITHA”)
โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ปรับปรุงข้อกาหนดเกี่ยวกับการดาเนินการกับบริษัทจดทะเบียนที่มสี 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 ถอนหมดไปหรือ มี
คุณสมบัตเิ พื่อกลับมาซือ้ ขายได้ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด ตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจพิจารณาสังเพิ
่ กถอนหลักทรัพย์
ของบริษทั ฯ
อย่างไรก็ตาม การตอบรับคาเสนอซือ้ อาจเป็ นทางเลือกให้กบั ผูถ้ อื หุน้ รายย่อยในการลดความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้
ภายหลังสิน้ สุดการทาคาเสนอซื้อ เช่น ความเสีย่ งในการรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อการตรวจสอบและการถ่วงดุ ลการ
บริหารงาน ในกรณีทผ่ี ทู้ าคาเสนอซือ้ สามารถถือหุน้ ของบริษทั ฯ ได้มากกว่ากึง่ หนึ่งหรือมากกว่า 3 ใน 4 ของหุน้ ทีอ่ อก
และชาระแล้วของบริษทั ฯ รวมถึงความเสีย่ งในการดารงสถานะบริษทั จดทะเบียนจากการมีสดั ส่วนผู้ถอื หุน้ รายย่อยไม่
ครบถ้วนตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสภาพคล่องในการซือ้ ขายหุน้ ของบริษทั ฯ เนื่องจากปจั จุบนั หุน้ สามัญ
ของบริษทั ฯ ถูกพักการซือ้ ขายจากการทีบ่ ริษทั ฯ เข้าข่ายเป็ นบริษทั จดทะเบียนทีเ่ ข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน
4.1

ข้อความใหม่
เหตุผลที่ควรตอบรับ และ/หรือ เหตุผลที่ควรปฏิ เสธคาเสนอซื้อหลักทรัพย์

ทีป่ รึกษาฯ ได้พิจารณาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของกิจการ (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
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) วิธีมูลค่าปจั จุบนั สุทธิของกระแสเงินสด โดยมีรายละเอียดตามตารางสรุปมูลค่า
ยุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ดังนี้
มูลค่ายุติธรรมของบริษทั ฯ

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

บริษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

ล้านบาท
128.93
128.91
N/A

บาทต่อหุ้น
0.35
0.35
N/A

N/A
123.77 - 145.72
58.41 – 63.63
64.52 - 81.81

N/A
0.33 - 0.39
0.16 - 0.17
0.17 - 0.22

จากตารางสรุปข้างต้น ทีป่ รึกษาฯ มีความเห็นว่า ในการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ควรใช้
วิธมี ลู ค่าปจั จุบนั สุทธิของกระแสเงินสด เนื่องจากจะแสดงมูลค่ายุตธิ รรมโดยคานึงถึงผลการดาเนินงานและการเติบโตใน
อนาคต ซึง่ สอดคล้องกับแผนการดาเนินงานของบริษัทฯ 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 ผลการประเมินทีไ่ ด้จากวิธปี รับปรุงมูลค่า
ทางบัญชี เนื่องจากบริษทั ฯ มีการหยุดพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพิม่ เติม และยังไม่มแี ผนการทีช่ ดั เจนในการทา
ธุรกิจ ทีป่ รึกษาฯ จึงไม่สามารถคาดการณ์ถงึ การดาเนินการทีต่ ่อเนื่องของกิจการ (Going Concern Basis) ได้ ดังนัน้
การพิจารณามูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ณ ปจั จุบนั โดยการปรับปรุงมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สนิ ให้สะท้อน
มูลค่าตลาด จึงเหมาะสมกว่าการพิจารณามูลค่า ยุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษัทฯ โดยคานึงถึงผลการดาเนินงานและ
แนวโน้มการเติบโตของบริษทั ฯ ในอนาคต
ดังนัน้ เมื่อเปรียบเทียบราคาเสนอซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั ฯ ที่ 0.07 บาทต่อหุน้ กับมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญ
ของบริษัทฯ ที่ 0.16 0.35 บาทต่ อหุ้น จะเห็นได้ว่าราคาเสนอซื้ อหลักทรัพย์ต่ ากว่ามูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของ
บริษทั 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 หา กในอนาคตหุ้ น สามั ญ ขอ งบริ ษั ท ฯ สามารถกลั บ มาซื้ อ -ขายใ น
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 เนื่องจากปจั จุบนั ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ประกาศให้
บริษัทฯ เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนเนื่องจากบริษทั ฯ อยู่ในช่วงทีต่ ้องแก้ไขฐานะทางการเงินและการดาเนินงานระยะที่ 2
(NC ระยะที่ 2) เนื่องจากบริษทั ฯ มีส่วนของผูถ้ อื หุน้ น้อยกว่าศูนย์ และบริษทั ฯ เข้าข่ ายเป็ 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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โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ปรับปรุงข้อกาหนดเกีย่ วกับการดาเนินการกับบริษทั จดทะเบียนทีม่ สี นิ ทรัพย์ทงั ้ หมด
หรือเกือบทัง้ หมดในรูปของเงินสดหรือหลักทรัพย์ระยะสัน้ (Cash Company) โดยมีผลบังคับใช้ตงั ้ แต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์
2561 จึงประกาศเพิม่ เหตุเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ 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 บริษทั ฯ สามารถยื่นคาขอขยายระยะเวลาสาหรับช่วงดาเนินการให้มคี ุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขายได้ 1
ครัง้ เป็ นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี หากบริษทั ฯ ไม่สามารถดาเนินการให้เหตุ แห่งการเพิกถอนหมดไปหรือมีคุณสมบัตเิ พื่อ
กลับมาซือ้ ขายได้ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด ตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจพิจารณาสังเพิ
่ กถอนหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ
นอกจากนี้ หากพิจารณาจากนโยบายและแผนการบริหารกิจการของผู้ท าคาเสนอซื้อ ที่ผู้ทาคาเสนอซื้อ มี
แผนการทีจ่ ะทาให้บริษทั ฯ มีคุณสมบัตติ ามเกณฑ์การรับหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้หลักทรัพย์ของบริษทั ฯ
กลับมาทาการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้อกี ครัง้ โดยมีตารางเวลาดาเนินการโดยประมาณดังนี้
รายการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนอีกไม่ต่ ากว่า 300 ล้านบาท
เพื่อให้สว่ นของผูถ้ อื หุน้ เกินกว่า 300 ล้านบาท
ได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทห้องชุดพักอาศัย ที่ดิน
เปล่ า เพื่ อ พั ฒ นาโครงการที่ อ ยู่ อ าศั ย ประเภท
แนวราบ มูลค่าไม่ต่ ากว่า 300 ล้านบาท เพื่อให้
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ เกินกว่า 300 ล้านบาท
(ขนาดรายการไม่ ต่ า กว่ า ร้อ ยละ 83.70 ของ
สินทรัพย์รวม)
จัดตัง้ บริษทั บริหารสินทรัพย์
ได้ม าซึ่ง อสัง หาริม ทรัพ ย์ ร อการขายจากบริษั ท
เครดิตฟองซิเอร์ แคปปิ ตอล ลิง้ ค์ จากัด
รับรูร้ ายได้จากสินทรัพย์ใหม่ ที่จะสร้างกาไรสุทธิปี
ละไม่ต่ากว่า 30 ล้านบาท ซึง่ เป็ นไปตามเกณฑ์พน้
เหตุแห่งการเพิกถอน
ยื่นคาขอพ้นเหตุเพิกถอนหลักทรัพย์ โดยบริษัทมี
คุณสมบัติตามเกณฑ์รบั หุ้นสามัญของบริษัทเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียน

ช่วงเวลา
ไตรมาสที่ 2-4 ปี 2561
ไตรมาสที่ 2-4 ปี 2561

เริม่ ดาเนินการ ไตรมาสที่ 4 ปี 2561 คาดว่าแล้ว
เสร็จ ไตรมาสที่ 1 ปี 2562
ไตรมาสที่ 4 ปี 2561
ตัง้ แต่ไตรมาสที่ 1 ปี 2562 เป็ นต้นไป

ไตรมาสที่ 2 ปี 2563

ที่ปรึกษาฯ มีความเห็นว่า จากนโยบายและแผนการบริหารกิจการของผู้ทาคาเสนอซื้อ ที่ผู้ทาคาเสนอซื้อมี
แผนการทีจ่ ะทาให้บริษทั ฯ มีคุณสมบัตติ ามเกณฑ์การรับหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้างต้น มีความเป็ นไปได้น้อย
ทีบ่ ริษทั ฯ จะสามารถกลับมาซือ้ -ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้อกี ครัง้ เนื่ องจากปจั จุบนั ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ประกาศให้
บริษทั ฯ เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนโดยมีสาเหตุดงั นี้
- บริษทั ฯ ต้องแก้ไขฐานะทางการเงินและการดาเนินงาน เนื่องจากบริษทั ฯ มีสว่ นของผูถ้ อื หุน้ น้อยกว่าศูนย์
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- บริษัทฯ เข้าข่ายเป็ นบริษัทที่มสี นิ ทรัพย์ทงั ้ หมดหรือเกือบทัง้ หมดในรูปเงินสด (Cash Company) ซึ่งยังไม่
สามารถดาเนินการให้มธี ุรกิจทีม่ คี ุณสมบัตทิ จ่ี ะจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้
- บริษทั ฯ ยังมิได้ดาเนินการให้เป็ นไปตามข้อกาหนดว่าด้วยรายการได้มาซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
กรณีการเข้าซือ้ หุน้ ของบริษทั กีธา พร๊อพเพอร์ต้สี ์ จากัด (“KITHA”)
ซึง่ หากพิจารณาจากสถานะของบริษทั ฯ พบว่า ณ วันที่ 9 มีนาคม 2560 บริษทั ฯ อยู่ในช่วงทีต่ ้องแก้ไขฐานะ
ทางการเงินและการดาเนินงานระยะที่ 2 (NC ระยะที่ 2) จากทัง้ หมด 3 ระยะ โดยมีระยะเวลาในการแก้ไขสาเหตุดงั กล่าว
ทัง้ สิน้ 3 ปี (ครบกาหนดวันที่ 8 มีนาคม 2562) โดยบริษทั ฯ สามารถยื่นคาขอขยายเวลาในการอยู่ NC ระยะเดิมได้ 1
ครัง้ เป็ นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี (วันที่ 8 มีนาคม 2563) โดยบริษทั ฯ จะต้องมีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตามเกณฑ์ของตลาด
หลักทรัพย์ฯ
ทัง้ นี้ แม้ว่าบริษทั ฯ จะสามารถดาเนินการขอขยายเวลาในการอยู่ NC ระยะเดิมได้อกี 1 ปี ก็จะทาให้ระยะเวลา
ในการฟื้ นฟูกจิ การสิน้ สุด ณ วันที่ 8 มีนาคม 2563 ซึง่ ณ วันดังกล่าวหากบริษทั ฯ ไม่สามารถดาเนินการแก้ไขเหตุเพิก
ถอนดังกล่าวได้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก็จะดาเนินการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ฯ
ดัง นัน้ หากพิจ ารณาจากแผนการที่ จ ะท าให้บ ริษัท ฯ มีคุ ณสมบัติต ามเกณฑ์ก ารรับ หลัก ทรัพ ย์ข องตลาด
หลักทรัพย์ฯ ที่ผู้ทาคาเสนอซื้อคาดว่าจะยื่นคาขอพ้นเหตุเพิกถอนหลักทรัพย์ โดยบริษทั มีคุณสมบัตติ ามเกณฑ์รบั หุ้น
สามัญของบริษทั เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2563 จึงทาให้บริษทั ฯ อาจไม่สามารถดาเนินการ
แก้ไขเหตุเพิกถอนดังกล่าวได้ทนั ภายในกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึง่ ส่งผลให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะดาเนินการเพิก
ถอนหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ฯ
อย่างไรก็ตาม การตอบรับคาเสนอซือ้ อาจเป็ นทางเลือกให้กบั ผูถ้ อื หุน้ รายย่อยในการลดความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้
ภายหลังสิน้ สุดการทาคาเสนอซื้อ เช่น ความเสีย่ งในการรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อการตรวจสอบและการถ่วงดุลการ
บริหารงาน ในกรณีทผ่ี ทู้ าคาเสนอซือ้ สามารถถือหุน้ ของบริษทั ฯ ได้มากกว่ากึง่ หนึ่งหรือมากกว่า 3 ใน 4 ของหุน้ ทีอ่ อก
และชาระแล้วของบริษทั ฯ รวมถึงความเสีย่ งในการดารงสถานะบริษทั จดทะเบียนจากการมีสดั ส่วนผู้ถอื หุน้ รายย่อยไม่
ครบถ้วนตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสภาพคล่องในการซือ้ ขายหุน้ ของบริษทั ฯ เนื่องจากปจั จุบนั หุน้ สามัญ
ของบริษทั ฯ ถูกพักการซือ้ ขายจากการทีบ่ ริษทั ฯ เข้าข่ายเป็ นบริษทั จดทะเบียนทีเ่ ข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน
15.

แก้ไขข้อความในส่วนที่ 4 หน้า 4-5 ข้อ 4.2.3 การจาหน่ายทีด่ นิ ทีม่ ไิ ด้ใช้ในการดาเนินงาน
ข้อความเดิ ม
4.2.3 การจาหน่ายทีด่ นิ ทีม่ ไิ ด้ใช้ในการดาเนินงาน
ตามทีร่ ะบุไว้ในคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ภายในปี 2561 ผูท้ าคาเสนอซือ้ อาจจาหน่ ายที่ดนิ ที่
มิได้ใช้ในการดาเนินงานของบริษทั ย่อยออกไปให้กบั บุคคลภายนอกหรือผูท้ าคาเสนอซือ้ หรือบริษทั ทีผ่ ทู้ าคาเสนอซือ้
เป็ นผูม้ อี านาจควบคุมกิจการ ด้วยวิธกี ารเสนอราคา หากมีผเู้ สนอราคาหลายรายจะดาเนินการขายให้แก่ผู้ทเ่ี สนอ
ราคาสูงสุด แต่ราคาขายจะต้องไม่ต่ ากว่าราคาขัน้ ต่ าที่กาหนด หากไม่มผี ใู้ ดเสนอซือ้ สูงกว่าหรือเท่ากับราคาขัน้ ต่ า
ผูท้ าคาเสนอซือ้ อาจเสนอซือ้ ทีด่ นิ แปลงดังกล่าวในราคาขัน้ ต่ า เพื่อนาเงินมาชาระหนี้สนิ ของกิจการทีม่ ตี ่อ Fortune
Thailand Investment Fund จานวน 172,000,000 บาท
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หากผู้ทาคาเสนอซื้อเป็ นผู้ซ้อื ที่ดนิ แปลงดังกล่าวเอง จะเข้าข่ายเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยมีขนาด
รายการเท่ากับ 136.41 ล้านบาท (คานวณจากมูลค่าทางบัญชีของกิจการ) ซึง่ เกินกว่าร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ท่มี ี
ตัวตนสุทธิของบริษทั ดังนัน้ จะต้องได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ ือหุน้ ของกิจการ
ความเห็นของที่ ปรึกษาฯ : เนื่องจากการจาหน่ ายที่ดินที่มไิ ด้ใช้ในการดาเนินงานของบริษัทย่อยออกไปให้กบั
บุคคลภายนอก หรือผูท้ าคาเสนอซือ้ หรือบริษทั ทีผ่ ทู้ าคาเสนอซือ้ เป็ นผูม้ อี านาจควบคุม เพื่อนาเงินมาชาระหนี้สนิ
ของกิจการ เป็ นการทารายการที่เ ป็ นประโยชน์ และส่งผลดีต่อ กิจการ หากการจ าหน่ ายที่ดินดังกล่าวเป็ น การ
จาหน่ายออกไปในมูลค่ายุตธิ รรมทีก่ จิ การสมควรได้รบั อาทิเช่น ราคายุตธิ รรมจากการประเมินโดยผู้ประเมินทีอ่ ยู่ใน
รายชื่อบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ในตลาดทุนและผู้ประเมินหลักที่ได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.
ทัง้ นี้ หากผูท้ าคาเสนอซือ้ เสนอให้กจิ การจาหน่ายทีด่ นิ ทีม่ ไิ ด้ใช้ในการดาเนินงานของบริษทั ย่อยออกไป กิจการก็จะ
มีหน้าทีด่ าเนินธุรกรรมให้เป็ นไปตามประกาศได้มาหรือจาหน่ายไปฯ
นอกจากนี้ หากการจาหน่ายทีด่ นิ ดังกล่าวเป็ นการจาหน่ ายให้แก่ผทู้ 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 ารแก้ไขเพิม่ เติม) และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั กิ ารของบริษทั จดทะเบียนในรายการทีเ่ กีย่ วโยง
กัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 (รวมทัง้ ที่มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวโยง
กันฯ”) ซึง่ ต้องขออนุ มตั จิ ากฝ่ายจัดการ คณะกรรมการบริษทั และ/หรือ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ แล้วแต่กรณี
ต่อไป ทัง้ นี้หากต้องได้รบั อนุมตั 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
ข้อความใหม่
4.2.3 การจาหน่ายทีด่ นิ ทีม่ ไิ ด้ใช้ในการดาเนินงาน
ตามทีร่ ะบุไว้ในคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ภายในปี 2561 ผูท้ าคาเสนอซือ้ อาจจาหน่ ายที่ดนิ ที่
มิได้ใช้ในการดาเนินงานของบริษทั ย่อยออกไปให้กบั บุคคลภายนอกหรือผูท้ าคาเสนอซือ้ หรือบริษทั ทีผ่ ทู้ าคาเสนอซือ้
เป็ นผูม้ อี านาจควบคุมกิจการ ด้วยวิธกี ารเสนอราคา หากมีผเู้ สนอราคาหลายรายจะดาเนินการขายให้แก่ผู้ทเ่ี สนอ
ราคาสูงสุด แต่ราคาขายจะต้องไม่ต่ ากว่าราคาขัน้ ต่ าทีก่ าหนด โดยราคาขัน้ ต่ ากาหนดโดยอ้างอิงจากราคาประเมิน
ของผู้ประเมินราคาอิสระ และอาจมีส่วนลดไม่เกินร้อยละ 15 ซึง่ ราคาดังกล่าวอาจจะต่ ากว่ามูลค่าทางบัญชีของ
บริษทั ฯ หากไม่มผี ใู้ ดเสนอซือ้ สูงกว่าหรือเท่ากับราคาขัน้ ต่า ผูท้ าคาเสนอซือ้ อาจเสนอซือ้ ทีด่ นิ แปลงดังกล่าวในราคา
ขัน้ ต่า เพื่อนาเงินมาชาระหนี้สนิ ของกิจการทีม่ ตี ่อ Fortune Thailand Investment Fund จานวน 172.00 ล้านบาท
หากผู้ทาคาเสนอซื้อเป็ นผู้ซ้อื ที่ดนิ แปลงดังกล่าวเอง จะเข้าข่ ายเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยมีขนาด
รายการเท่ากับ 136.41 ล้านบาท (คานวณจากมูลค่ าทางบัญชีของกิจ การบริษัท ฯ) ซึ่งเกินกว่า ร้อยละ 3 ของ
สินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิของบริษทั ฯ ดังนัน้ จะต้องได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของกิจการบริษทั ฯ
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ความเห็นของที่ ปรึกษาฯ : เนื่องจากการจาหน่ ายที่ดินที่มไิ ด้ใช้ในการดาเนินงานของบริษัทย่อยออกไปให้กบั
บุคคลภายนอก หรือผูท้ าคาเสนอซือ้ หรือบริษทั ทีผ่ ทู้ าคาเสนอซือ้ เป็ นผูม้ อี านาจควบคุม เพื่อนาเงินมาชาระหนี้สนิ
ของกิจ การ เป็ น การท ารายการที่ เ ป็ น ประโยชน์ จ าเป็ น มีป ระโยชน์ และส่ง ผลดีต่ อ กิจ การบริษัท ฯ เนื่ อ งจาก
โดยบริษทั ฯ ควรจาหน่ายทีด่ นิ ดังกล่าวออกไปทีร่ าคาขัน้ ต่ากาหนดโดยอ้างอิงจากเท่ากับราคายุตธิ รรมทีไ่ ด้จากการ
ประเมินโดยผูป้ ระเมินอิสระทีอ่ ยู่ในรายชื่อบริษทั ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ในตลาดทุนและผูป้ ระเมินหลักทีไ่ ด้รบั ความ
เห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. แต่หากกิจการดาเนินการขายที่ดนิ ที่มไิ ด้ใช้ในการดาเนินงานออกไปในราคาที่มี
ส่วนลดไม่เกินร้อยละ 15 ของราคาประเมินโดยผูป้ ระเมินอิสระ ซึง่ ราคาดังกล่าวอาจจะต่ ากว่ามูลค่าทางบัญชีของ
บริษทั ฯ ทีป่ รึกษาฯ มีความเห็นว่า การทารายการดังกล่าวจะเป็ นการทารายการที่ไม่เหมาะสม แต่ทงั ้ นี้ อาจต้อง
พิจารณาเหตุผลประกอบว่าเหตุใดบริษทั ฯ จึงมีความจาเป็ นต้องขายทีด่ นิ ดังกล่าวออกไปในราคาทีม่ สี ่วนลดไม่เกิน
ร้อยละ 15 ของราคาประเมินโดยผูป้ ระเมินอิสระ ทัง้ นี้ หากผูท้ าคาเสนอซือ้ เสนอให้กจิ การจาหน่ ายทีด่ นิ ทีม่ ไิ ด้ใช้ใน
การดาเนินงานของบริษทั ย่อยออกไป กิจการก็จะมีหน้าทีด่ าเนินธุรกรรมให้เป็ นไปตามประกาศได้มาหรือจาหน่ าย
ไปฯ
นอกจากนี้ หากการจาหน่ายทีด่ นิ ดังกล่าวเป็ นการจาหน่ ายให้แก่ผทู้ าคาเสนอซือ้ รวมถึงบุคคลตามมาตรา
258 หรือบริษัทที่ผู้ทาคาเสนอซื้อรวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 เป็ นผู้มอี านาจควบคุม บริษัทฯ ก็จะมีหน้ าที่ต้อง
จัด การประชุ ม ผู้ถือ หุ้น เพื่อ ขออนุ ม ัติก ารท าเข้า รายการดัง กล่ า วเพื่อ ด าเนิ น ธุ ร กรรมให้เ ป็ น ไปตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับ ตลาดทุ น ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อ ง หลัก เกณฑ์ใ นการท ารายการที่เ กี่ย วโยงกัน ลงวัน ที่ 31
สิงหาคม พ.ศ. 2551 (รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั กิ ารของบริษัทจดทะเบียนในรายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19
พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 (รวมทัง้ ที่มกี ารแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ”) เนื่องจากรายการ
ดังกล่าวมีขนาดรายการเท่ากับ 136.41 ล้านบาท ซึง่ เกินกว่าร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิของบริษทั ซึง่
ต้องขออนุมตั จิ ากฝา่ ยจัดการ คณะกรรมการบริษทั และ/หรือ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ แล้วแต่กรณีต่อไป ทัง้ นี้
หากต้องได้รบั อนุ มตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถอื หุน้ ของบริษัทฯ ผูท้ าคาเสนอซื้อจะไม่มสี ทิ ธิออก
เสียงในทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั และผูถ้ ือหุ้น รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ของผูท้ าคาเสนอซือ้ จะไม่มสี ทิ ธิ
ออกเสียงในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เนื่องจากผูท้ าคาเสนอซือ้ รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 เป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ว่ นได้เสียจาก
การเข้าทารายการดังกล่าว

16.

แก้ไขข้อความในส่วนที่ 4 หน้า 5-6 ข้อ 4.2.4 การได้มาซึง่ สินทรัพย์ของบริษทั ฯ
ข้อความเดิ ม
4.2.4 การได้มาซึง่ สินทรัพย์ของบริษทั ฯ
ตามทีร่ ะบุไว้ในคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังการทาคาเสนอซือ้ ใน
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 าคาเสนอซือ้
หรือบริษัทที่ผู้ทาคาเสนอซื้อเป็ นผู้มีอานาจควบคุมกิจการ หรือหุ้ นหรือทรัพย์สนิ 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 และจะดาเนิ น การตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่มนี ัยสาคัญที่เข้าข่ายเป็ นการ
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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
ความเห็นของที่ ปรึกษาฯ : การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุ นของบริษัทฯ เพื่อแลกหุ้น สามัญ (Share swap) ของ
สินทรัพย์ท่ีบริษัทฯ จะได้มา โดยอาจจะเป็ นหุ้นหรือทรัพย์สนิ ของบุคคลใดก็ตาม ผู้ทาคาเสนอซื้อควรจะมีการ
พิจารณาและศึกษารายละเอียดของหุน้ หรือทรัพย์สนิ ที่ได้มา ณ ช่วงเวลานัน้ รวมถึงผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาไร
(Earnings Dilution) และสิทธิในการออกเสียงของผูถ้ ือหุ้นเดิม (Control Dilution) ของผูถ้ อื หุน้ เดิม โดยละเอียด
รอบคอบ และยึดถือผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ เดิมเป็ นหลัก เพื่อให้แน่ ใจว่าการเข้าทารายการดังกล่าวสามารถเพิม่
ความสามารถในการแข่งขันและผลการดาเนินงานทีด่ ขี น้ึ ให้กบั บริษทั ฯ ได้ เนื่องจากการออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของ
กิจการเพื่อแลกหุน้ สามัญ (Share swap) ของสินทรัพย์ทก่ี จิ การได้มานัน้ จะส่งผลกระทบโดยตรงกับผูถ้ อื หุน้ เดิมของ
กิจการ ซึ่งผู้ถอื หุ้นเดิมของกิจการควรติดตามและศึกษารายละเอียดการเข้าทารายการในประเภทดังกล่าวอย่าง
ใกล้ชดิ
ทัง้ นี้ หากผูท้ าคาเสนอซือ้ เสนอให้บริษทั ฯ ดาเนินการออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ เพื่อแลกหุน้ สามัญ
(Share swap) ของสินทรัพย์ทบ่ี ริษทั ฯ จะได้มา โดยอาจจะเป็ นหุน้ หรือทรัพย์สนิ ของบุคคลใดก็ตาม บริษทั ฯ ก็จะมี
หน้าทีด่ าเนินธุรกรรมให้เป็ นไปตามประกาศได้มาหรือจาหน่ายไปฯ
นอกจากนี้ หากเป็ นการออกหุ้น สามัญเพิ่มทุนของบริษัท ฯ เพื่อแลกหุ้นสามัญ (Share swap) ของ
สินทรัพย์ทบ่ี ริษทั ฯ จะได้มา โดยอาจจะเป็ นหุน้ หรือทรัพย์สนิ ของผูท้ าคาเสนอซือ้ รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 หรือ
บริษทั ที่ผทู้ าคาเสนอซือ้ รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 เป็ นผูม้ อี านาจควบคุมกิจการ บริษัทฯ ก็จะมีหน้าที่ดาเนิน
ธุรกรรมให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่
เกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2551 (รวมทัง้ ที่มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม) และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั กิ ารของบริษทั จดทะเบียนในรายการทีเ่ กีย่ วโยง
กัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 (รวมทัง้ ที่มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวโยง
กันฯ”) ซึง่ ต้องขออนุ มตั จิ ากฝ่ายจัดการ คณะกรรมการบริษทั และ/หรือ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ แล้วแต่กรณี
ต่อไป ทัง้ นี้หากต้องได้รบั อนุมตั 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
ข้อความใหม่
4.2.4 การได้มาซึง่ สินทรัพย์ของบริษทั ฯ
ตามทีร่ ะบุไว้ในคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังการทาคาเสนอซือ้ ใน
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 าคาเสนอซือ้
หรือบริษัทที่ผู้ทาคาเสนอซื้อเป็ นผู้มีอานาจควบคุมกิ จการ หรือหุ้นหรือทรัพย์สนิ ของบุคคลหรือบริษัทอื่น โดย
คานึงถึงประโยชน์สงู สุดของบริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้ เป็ นสาคัญ
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ในกรณีได้มาซึ่งสินทรัพย์จากบุคคลที่เกี่ยวโยง กิจการจะดาเนินการตามประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุ น ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อ ง หลัก เกณฑ์ใ นการท ารายการที่เ กี่ย วโยงกัน และจะดาเนิ 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
ภายหลังจากทีก่ จิ การเพิม่ ทุนเพื่อซือ้ สินทรัพ ย์ใหม่เข้ามาด้วยวิธแี ลกหุน้ (Share Swap) ผูท้ าคาเสนอซือ้ อาจ
ลดสัดส่วนการถือหุน้ ลงเหลือ 20% - 51% ขึน้ อยู่กบั ขนาดของสินทรัพย์ใหม่ทจ่ี ะซือ้ เข้ามา ซึง่ ปจั จุบนั ยังไม่ได้ขอ้ สรุป
เกีย่ วกับขนาดของสินทรัพย์จงึ ไม่สามารถแจ้งสัดส่วนการถือหุน้ ทีแ่ น่ นอนได้ ผูท้ เ่ี ข้ามาซื้ อหุน้ เพิม่ ทุนจะเป็ นบุคคลที่
กระทาการร่วมกันกับผูท้ าคาเสนอซือ้ (Concert party)
อย่างไรก็ตาม สัดส่วนการถือหุน้ ของผูท้ าคาเสนอซือ้ และบุคคลทีก่ ระทาการร่วมกัน จะอยู่ในระดับทีม่ อี านาจ
ควบคุมกิจการได้ คือไม่ต่ากว่าร้อยละ 75 ของสิทธิออกเสียงของกิจการ ทัง้ นี้สดั ส่วนการถือหุน้ ในกิจการของผูท้ าคา
เสนอซือ้ และบุคคลทีก่ ระทาร่วมกันภายหลังการแลกหุน้ (share swap) อาจมีผลให้ต้องทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์อกี
ครัง้ ซึง่ ผูท้ าคาเสนอซือ้ และผูก้ ระทาการร่วมกันจะต้องปฎิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้องต่อไป
ความเห็นของที่ ปรึกษาฯ : หากพิจารณาจากนโยบายและแผนการบริหารกิจการในคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์พบว่า
ในเบือ้ งต้นคาดว่าบริษทั ฯ อาจมีการทารายการได้มาซึง่ สินทรัพย์ของบริษทั ฯ ทัง้ สิน้ 3 รายการ ได้แก่
1

2

3

รายการ
ได้ม าซึ่ง สิน ทรัพ ย์ ป ระเภทห้อ งชุ ด พัก อาศัย ที่ดิน
เปล่าเพื่อพัฒนาโครงการทีอ่ ยู่อาศัยประเภทแนวราบ
มูลค่าไม่ต่ ากว่า 300 ล้านบาท เพื่อให้ส่วนของผูถ้ อื
หุน้ เกินกว่า 300 ล้านบาท
(ขนาดรายการไม่ต่ากว่าร้อยละ 83.70 ของสินทรัพย์
รวม)
ได้ ม าซึ่ ง อสัง หาริ ม ทรัพ ย์ ร อการขายจากบริ ษั ท
เครดิต ฟองซิเ อร์ แคปปิ ต อล ลิ้ง ค์ จ ากัด (“CLC”)
และบริษทั บริหารสินทรัพย์ แคปปิ ตอล ลิ้งค์ จากัด
(“CLM”) โดยมีข นาดรายการไม่ เ กิน ปี ล ะ 200.00
ล้านบาท
ได้ม าซึ่ง ที่ดินรอการพัฒ นาจากบริษัท แคปปิ ต อล
ลิ้ง ค์ พรอพเพอร์ ต้ี จ ากัด (“CLP”),
บริ ษั ท
แคปปิ ต อล ลิ้ง ค์ นอร์ท สาทร จ ากัด (“CLN”) และ
บริษทั แคปปิ ตอล ลิ้งค์ เซ้าท์ สาทร จากัด (“CLS”)
ด้วยวิธกี ารชาระเงินสด หรือใช้วธิ แี ลกหุน้
ทีม่ า : คาเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ โดยผูท้ าคาเสนอซื้อ
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ช่วงเวลา
ไตรมาสที่ 2-4 ปี 2561

ไตรมาสที่ 4 ปี 2561

ภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังการทาคาเสนอ
ซือ้ ในครัง้ นี้เสร็จสิน้
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ซึง่ หากพิจารณาจากงบการเงินรวมของบริษทั ฯ สาหรับงวด 9 เดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2560 จะเห็น
ได้ว่า บริษทั ฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพียง 6.13 ล้านบาท ดังนัน้ ภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังการ
ทาคาเสนอซือ้ ในครัง้ นี้เสร็จสิน้ บริษทั ฯ จะมีการดาเนินการเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ อย่างแน่ นอน เพื่อดาเนินการได้มา
ซึ่งสินทรัพย์ขา้ งต้นภายในระยะเวลาตามที่ระบุในคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมของ
บริษทั ฯ จาเป็ นต้องใช้เงินสดในการเพิม่ ทุน หรือหากเป็ นการออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ เพื่อแลกหุน้ สามัญ
(Share swap) ของสินทรัพย์ทก่ี จิ การได้มานัน้ ก็จะส่งผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาไร (Earnings Dilution) และสิทธิใน
การออกเสียงของผูถ้ อื หุน้ เดิม (Control Dilution) ของผูถ้ อื หุน้ เดิมจากการเพิม่ ทุน
โดยการทารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามแผนของผู้ทาคาเสนอซื้อมีวตั ถุ ประสงค์เพื่อ ให้
หลักทรัพย์ของบริษทั ฯ กลับมาทาการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้อกี ครัง้ ซึง่ ส่วนใหญ่จะเป็ นรายการระหว่างกัน
ของบริษัทที่ผู้ทาคาเสนอซื้อ รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 เป็ นผู้มีอานาจควบคุมกิจการกับบริษัทฯ ซึ่งจะเป็ น
ประโยชน์กบั บริษทั ฯ อย่างแท้จริงหรือไม่นัน้ ทีป่ รึกษาฯ ไม่สามารถให้ความเห็นในประเด็นดังกล่าวได้ เนื่องจาก
ผูท้ าคาเสนอซือ้ มิได้ระบุรายละเอียดทีช่ ดั เจนในคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ว่า บริษทั ฯ จะได้มาซึง่ สินทรัพย์ใด ดังนัน้ ที่
ปรึกษาฯ จึงไม่สามารถให้ความเห็นในประเด็นดังกล่าวอย่างชัดเจนได้
แต่อย่างไรก็ตาม การออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ เพื่อแลกหุน้ สามัญ (Share swap) ของสินทรัพย์ท่ี
บริษัทฯ จะได้มา โดยอาจจะเป็ นหุ้นหรือทรัพย์สนิ ของบุคคลใดก็ตาม ผู้ทาคาเสนอซื้อควรจะมีการพิจารณาและ
ศึกษารายละเอียดของหุ้นหรือทรัพย์สนิ ที่ได้มา ณ ช่วงเวลานัน้ รวมถึงผลกระทบต่ อส่วนแบ่งกาไร (Earnings
Dilution) และสิทธิในการออกเสียงของผูถ้ ือหุน้ 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 ได้มาซึง่ สินทรัพย์ประเภทห้องชุดพักอาศัย ทีด่ นิ เปล่าเพื่อพัฒนา
โครงการทีอ่ ยู่อาศัยประเภทแนวราบ มูลค่าไม่ต่ากว่า 300 ล้านบาท เพื่อให้ส่วนของผูถ้ อื หุน้ เกินกว่า 300 ล้านบาท
(ขนาดรายการไม่ต่ ากว่าร้อยละ 83.70 ของสินทรัพย์รวม) โดยอาจจะเป็ นหุ้นหรือทรัพย์สนิ ของบุคคลใดก็ตาม
บริษัทฯ ก็จะมีหน้ าที่ดาเนินธุรกรรมให้เป็ นไปตามประกาศได้มาหรือจาหน่ ายไปฯ ซึ่งหากพิจารณาจากขนาด
รายการดังกล่าว บริษทั ฯ ก็จะมีหน้าทีต่ อ้ งจัดการประชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อขออนุมตั กิ ารทาเข้ารายการดังกล่าว
ซึ่ง ภายหลัง การได้ ม าซึ่ง สิน ทรัพ ย์ ข องบริษัท ฯ ผู้ ท าค าเสนอซื้อ อาจ ลดสัด ส่ ว นการถือ หุ้น ลงเหลือ
ร้อยละ 20 - 51 ขึ้นอยู่กบั ขนาดของสินทรัพย์ใหม่ท่จี ะซื้อเข้ามา โดยที่ปรึกษาฯ มีความเห็นว่า การลดสัดส่วน
ดังกล่าวของผูท้ าคาเสนอซือ้ นัน้ จะไม่สง่ ผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ เนื่องจากผูท้ เ่ี ข้ามาซือ้ หุน้ เพิม่ ทุน
จะเป็ นบุคคลทีก่ ระทาการร่วมกันกับผูท้ าคาเสนอซือ้ (Concert party) โดยสัดส่วนการถือหุน้ ของผูท้ าคาเสนอซื้อ
และบุคคลทีก่ ระทาการร่วมกัน จะอยู่ในระดับทีม่ อี านาจควบคุมกิจการได้ คือไม่ต่ากว่าร้อยละ 75 ของสิทธิออกเสียง
ของบริษทั ฯ
นอกจากนี้ หากเป็ นการออกหุ้น สามัญเพิ่มทุนของบริษัท ฯ เพื่อแลกหุ้นสามัญ (Share swap) ของ
สินทรัพย์ทบ่ี ริษทั ฯ จะได้มา โดยอาจจะเป็ นหุน้ หรือทรัพย์สนิ ของผูท้ าคาเสนอซือ้ รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 หรือ
บริษทั ที่ผทู้ าคาเสนอซือ้ รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 เป็ นผูม้ อี านาจควบคุมกิจการ บริษัทฯ ก็จะมีหน้าที่ดาเนิน
ธุรกรรมให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่
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เกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2551 (รวมทัง้ ที่มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม) และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั กิ ารของบริษทั จดทะเบียนในรายการทีเ่ กีย่ วโยง
กัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 (รวมทัง้ ที่มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวโยง
กันฯ”) ซึง่ บริษทั ฯ มีหน้าทีต่ อ้ งจัดการประชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อขออนุมตั กิ ารทาเข้ารายการดังกล่าวต้องขออนุ มตั จิ ากฝ่าย
จัดการ คณะกรรมการบริษทั และ/หรือ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ แล้วแต่กรณีต่อไป ทัง้ นี้หากต้องได้รบั อนุ มตั ิ
จากที่ประชุ มคณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้ถือหุ้น ของบริษัท ฯ ผู้ทาคาเสนอซื้อ จะไม่มีสทิ ธิออกเสียงในที่ประชุ ม
คณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทาคาเสนอซื้อจะไม่มสี ทิ ธิออกเสียงในที่
ประชุมผูถ้ อื หุน้ เนื่องจากผูท้ าคาเสนอซื้อรวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 เป็ นผู้ถอื หุน้ ทีม่ สี ่วนได้เสีย จากการเข้าทา
รายการดังกล่าว
17.

แก้ไขข้อความในส่วนที่ 4 หน้า 6-7 ข้อ 4.2.6 แผนการปรับโครงสร้างองค์กรและทรัพยากรบุคคล
ข้อความเดิ ม
4.2.6 แผนการปรับโครงสร้างองค์กรและทรัพยากรบุคคล
ตามทีร่ ะบุไว้ในคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังการทาคาเสนอซือ้ ใน
ครัง้ นี้เสร็จสิน้ ผูท้ าคาเสนอซือ้ มีแผนทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงโครงสร้างองค์กรทันทีภายหลังจากเข้าเป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของ
กิจการ เพื่อขับเคลื่อนให้การดาเนินธุรกิจของกิจการ มีความคล่องตัว เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันทีด่ ขี น้ึ
และสนับสนุ นแผนการขยายธุรกิจของกิจการต่อไป โดยคานึงถึงประโยชน์สงู สุด ต่อกิจการและผูถ้ ือหุ้นเป็ นสาคัญ
นอกจากนี้ ผูท้ าคาเสนอซือ้ จะดาเนินการปรับเปลีย่ นผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจ แต่ ยงั ไม่มี
แผนทีจ่ ะลดหรือเพิม่ จานวนกรรมการบริษทั

ความเห็นของที่ปรึกษาฯ : หากพิจารณาจากแผนการปรับโครงสร้างองค์กรของผูท้ าคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ตามที่
ระบุไว้ในคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 247-4) ทีร่ ะบุว่า ผูท้ าคาเสนอซือ้ จะมีการเปลีย่ นแปลงผูบ้ ริหาร
และกรรมการของบริษทั ฯ ภายหลังจากการเข้าเป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของบริษทั ฯ โดยในกรณีทผ่ี ทู้ าคาเสนอซือ้ ได้รบั หุน้
จากการทาคาเสนอซื้อครัง้ นี้จนทาให้ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50.00 ของหุ้นที่ชาระแล้วทัง้ หมดของกิจการ ผู้ทาคา
เสนอซือ้ จะดาเนินการเปลีย่ นแปลงกรรมการบริษทั ใหม่จานวน 7 ท่าน เพื่อแทนกรรมการบริษทั ในปจั จุบนั และใน
กรณีทผ่ี ู้ทาคาเสนอซื้อได้รบั หุ้นจากการทาคาเสนอซื้อครัง้ 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 ซึ่ง
เสนอชื่อโดยผูท้ าคาเสนอซือ้ ได้แก่ นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ (ผูท้ าคาเสนอซือ้ ) และนายฐิตวิ ฒ
ั น์ คูวจิ ติ รสุวรรณ
เป็ นกรรมการบริษัท โดยภายหลังการทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครัง้ นี้สน้ิ สุดลง ผู้ทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์จะ
แต่งตัง้ กรรมการใหม่เข้าแทนกรรมการชุดเดิมที่ไม่ได้เสนอชื่อโดยผู้ทาคาเสนอซื้อ ทัง้ หมด ซึ่งปจั จุบนั อยู่ระหว่าง
ขัน้ ตอนการสรรหากรรมการใหม่ของผูท้ าคาเสนอซือ้ และในส่วนผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ จะมีการปรับเปลีย่ นตาแหน่ ง
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และผูบ้ ริหารบางตาแหน่งให้สอดคล้องกับแผนงานของผูท้ าคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
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โดยรายชื่อคณะกรรมการของบริษัท อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์
2561 มีรายละเอียดดังนี้
1
2
3
4
5
6
7

ชื่อ – นามสกุล
นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ
นางสาวพัทธนันท์ อภิรโยธิน
นายมนต์ชยั อรวงศ์ไพศาล
นายฐิตวิ ฒ
ั น์ คูวจิ ติ รสุวรรณ
พลเอกทิวะพร ชะนะพะเนาว์
นายสราวุฒิ ภูมถิ าวร
นายธวัช จิตตรานนท์

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการ
กรรมการและรักษาการประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
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 โดยคานึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็ นสาคัญ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ
จะต้องดารงสัดส่วนกรรมการและพิจารณาคุณสมบัตขิ องผูบ้ ริหารและกรรมการให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาด
หลักทรัพย์ฯ และสานักงาน ก.ล.ต. โดยหากมีการเปลีย่ นแปลงใดๆ ผูท้ าคาเสนอซือ้ จะต้องปฏิบตั ติ ามข้อบังคับของ
กฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ข้อความใหม่
4.2.6 แผนการปรับโครงสร้างองค์กรและทรัพยากรบุคคล
ตามทีร่ ะบุไว้ในคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังการทาคาเสนอซือ้ ใน
ครัง้ นี้เสร็จสิน้ ผูท้ าคาเสนอซือ้ มีแผนทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงโครงสร้างองค์กรทันทีภายหลังจากเข้าเป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของ
กิจการ เพื่อขับเคลื่อนให้การดาเนินธุรกิจของกิจการ มีความคล่องตัว เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันทีด่ ขี น้ึ
และสนับสนุ นแผนการขยายธุรกิจของกิจการต่อไป โดยคานึงถึงประโยชน์สงู สุดต่อกิจการและผูถ้ ือหุ้นเป็ น สาคัญ
นอกจากนี้ ผูท้ าคาเสนอซือ้ จะดาเนินการปรับเปลีย่ นผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจ แต่ ยงั ไม่มี
แผนทีจ่ ะลดหรือเพิม่ จานวนกรรมการบริษทั
ความเห็นของที่ปรึกษาฯ : หากพิจารณาจากแผนการปรับโครงสร้างองค์กรของผูท้ าคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ตามที่
ระบุไว้ในคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 247-4) ทีร่ ะบุว่า ผูท้ าคาเสนอซือ้ จะมีการเปลีย่ นแปลงผูบ้ ริหาร
และกรรมการของบริษทั ฯ ภายหลังจากการเข้าเป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของบริษทั ฯ โดยในกรณีทผ่ี ทู้ าคาเสนอซือ้ ได้รบั หุน้
จากการทาคาเสนอซื้อครัง้ นี้จนทาให้ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50.00 ของหุ้นที่ชาระแล้วทัง้ หมดของกิจการ ผู้ทาคา
เสนอซือ้ จะเสนอชื่อตนเองเป็ นกรรมการบริษทั และจะดาเนินการเปลีย่ นแปลงกรรมการบริษทั ใหม่จานวน 67 ท่าน
เพื่อแทนกรรมการบริษทั ในปจั จุบนั 5 ท่าน และตาแหน่ งทีว่ ่าง 1 ท่าน โดยกรรมการทีผ่ ทู้ าคาเสนอซือ้ จะเสนอชื่อ
กรรมการอยู่ระหว่างการสรรหา และในกรณีทผ่ี ู้ทาคาเสนอซือ้ ได้รบั หุน้ จากการทาคาเสนอซื้อครัง้ นี้ต่ ากว่าร้อยละ
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50.00 ของหุ้นที่ชาระแล้วทัง้ หมดของกิจการ ผูท้ าคาเสนอซื้อจะดาเนินการเปลีย่ นแปลงกรรมการบริษทั ใหม่ตาม
สัดส่วนการถือหุน้
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 เนื่องจากผูถ้ อื หลักทรัพย์ทต่ี อบรับ คาเสนอซือ้
ทัง้ หมดได้แสดงความประสงค์ทจ่ี ะสละสิทธิยกเลิกการแสดงเจตนาขาย จึงได้มกี ารเปลี่ยนแปลงกรรมการ 2 ท่าน
ซึง่ เสนอชื่อโดยผู้ทาคาเสนอซือ้ ได้แก่ นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ (ผู้ทาคาเสนอซือ้ ) และนายฐิติวฒ
ั น์ คูวจิ ติ ร
สุว รรณ เป็ น กรรมการบริษัท โดยภายหลัง การท าค าเสนอซื้อ หลัก ทรัพ ย์ใ นครัง้ นี้ ส้นิ สุด ลง ผู้ท าค าเสนอซื้อ
หลักทรัพย์จะแต่งตัง้ กรรมการใหม่เข้าแทนกรรมการชุดเดิมที่ไม่ได้เสนอชื่อโดยผูท้ าคาเสนอซือ้ ทัง้ หมด ซึง่ ปจั จุบนั
อยู่ร ะหว่ า งขัน้ ตอนการสรรหากรรมการใหม่ ข องผู้ท าค าเสนอซื้อ และในส่ ว นผู้บ ริห ารของบริษัท ฯ จะมีก าร
ปรับเปลีย่ นตาแหน่งประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และผูบ้ ริหารบางตาแหน่ งให้สอดคล้องกับแผนงานของผูท้ าคาเสนอ
ซือ้ หลักทรัพย์
โดยรายชื่อคณะกรรมการของบริษัท อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์
2561 มีรายละเอียดดังนี้
1
2
3
4
5
6
7

ชื่อ – นามสกุล
นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ
นางสาวพัทธนันท์ อภิรโยธิน
นายมนต์ชยั อรวงศ์ไพศาล
นายฐิตวิ ฒ
ั น์ คูวจิ ติ รสุวรรณ
พลเอกทิวะพร ชะนะพะเนาว์
นายสราวุฒิ ภูมถิ าวร
นายธวัช จิตตรานนท์

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการ
กรรมการและรักษาการประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

ทีม่ า : บริษทั ฯ

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผู ก พัน กิจ การจากการตรวจสอบหนั ง สือ รับ รองของบริษัท ฯ ลงวัน ที่ 9
กุมภาพันธ์ 2561 ได้แก่ นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ และนายมนต์ชยั อรวงศ์ไพศาล ลงลายมือชื่อและประทับตรา
สาคัญของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ คาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ได้ระบุรายชื่อกรรมการผูม้ อี านาจลงนามเพิม่ อีก 1
ท่าน ได้แก่ นายฐิตวิ ฒ
ั น์ คูวจิ ติ รสุวรรณ โดยกรรมการ 2 ใน 3 ท่านนี้ลงนามและประทับตราสาคัญของบริษทั ซึง่
ผูท้ าคาเสนอซือ้ จะดาเนินการเปลีย่ นแปลงตามคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ต่อไป
ทัง้ นี้ ผู้ทาคาเสนอซื้อมีวตั ถุประสงค์ในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรข้างต้น เพื่อขับเคลื่อนให้การ
ดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ มีความคล่องตัว เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันทีด่ ขี น้ึ และสนับสนุ นแผนการขยาย
ธุรกิจของบริษัทฯ ต่อ ไป โดยคานึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็ นสาคัญ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ
จะต้องดารงสัดส่วนกรรมการและพิจารณาคุณสมบัตขิ องผูบ้ ริหารและกรรมการให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาด
หลักทรัพย์ฯ และสานักงาน ก.ล.ต. โดยหากมีการเปลีย่ นแปลงใดๆ ผูท้ าคาเสนอซือ้ จะต้องปฏิบตั ติ ามข้อบังคับของ
กฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
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แก้ไขข้อความในส่วนที่ 4 หน้า 7-8 ข้อ 4.2.7 แผนการปรับโครงสร้างทางการเงิน
ข้อความเดิ ม
4.2.7 แผนการปรับโครงสร้างทางการเงิน
ตามทีร่ ะบุไว้ในคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังการทาคาเสนอซือ้ ใน
ครัง้ นี้เสร็จสิ้น ผู้ทาคาเสนอซื้อจะปรับโครงสร้างทางการเงินเพื่อให้เหมาะสมตามการประกอบธุรกิจ และ ฐานะ
การเงินของกิจการในอนาคต โดยผูท้ าคาเสนอซือ้ อาจจะให้กจิ การ ต้องกูย้ มื เงินมากขึน้ เพื่อนาไปลงทุนในโครงการ
ต่ างๆ รวมถึงอาจมีการเพิ่มทุน จดทะเบียนของบริ ษัทฯ เพื่อเสริมสภาพคล่อง และเป็ นเงิน ทุนในการลงทุนใน
โครงการต่างๆ หรือเพื่อนาหุน้ เพิม่ ทุนแลกกับหุน้ สามัญ (Share Swap) ของสินทรัพย์ทบ่ี ริษทั ฯ 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
โดยการกู้ยืมเงิน หรือการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ หรือดาเนิน การขายที่ดิน ของบริษัท ฯ ที่ไ ม่ใช้ใ นการ
ดาเนินงาน (อ่านรายละเอียดเพิม่ เติมได้ทส่ี ่วนที่ 4 หน้า 4 ข้อ 4.2.3 การจาหน่ ายทีด่ นิ ทีม่ ไิ ด้ใช้ในการดาเนินงาน)
ออกไป เพื่อ เสริม สภาพคล่ อ งของบริษัท ฯ ซึ่ง จะส่งผลให้โครงสร้า งทางการเงิน ของบริษัท ฯ เปลี่ย นแปลงไป
เนื่องจากหากพิจารณาจากงบการเงินรวมของบริษทั ฯ สาหรับงวด 9 เดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2560 จะเห็นได้
ว่า บริษทั ฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพียง 6.13 ล้านบาท
ข้อความใหม่
4.2.7 แผนการปรับโครงสร้างทางการเงิน
ตามทีร่ ะบุไว้ในคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังการทาคาเสนอซือ้ ใน
ครัง้ นี้เสร็จสิ้น ผู้ทาคาเสนอซื้อจะปรับโครงสร้างทางการเงินเพื่อให้เหมาะสมตามการประกอบธุรกิจ และ ฐานะ
การเงินของกิจการในอนาคต โดยผูท้ าคาเสนอซือ้ อาจจะให้กจิ การ ต้องกูย้ มื เงินมากขึน้ เพื่อนาไปลงทุนในโครงการ
ต่ างๆ รวมถึงอาจมีการเพิ่มทุน จดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อเสริมสภาพคล่อง และเป็ นเงิน ทุนในการลงทุนใน
โครงการต่างๆ หรือเพื่อนาหุน้ เพิม่ ทุนแลกกับหุน้ สามัญ (Share Swap) ของสินทรัพย์ทบ่ี ริษทั ฯ 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
โดยการกู้ยืมเงิน หรือการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ หรือดาเนิน การขายที่ดิน ของบริษัท ฯ ที่ไ ม่ใช้ใ นการ
ดาเนินงาน (อ่านรายละเอียดเพิม่ เติมได้ทส่ี ่วนที่ 4 หน้า 4 ข้อ 4.2.3 การจาหน่ ายทีด่ นิ ทีม่ ไิ ด้ใช้ในการดาเนินงาน)
ออกไป เพื่อ เสริม สภาพคล่ อ งของบริษัท ฯ ซึ่ง จะส่งผลให้โครงสร้า งทางการเงิน ของบริษัท ฯ เปลี่ย นแปลงไป
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เนื่องจากหากพิจารณาจากงบการเงินรวมของบริษทั ฯ สาหรับงวด 9 เดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2560 จะเห็นได้
ว่า บริษทั ฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพียง 6.13 ล้านบาท
หากพิจารณาแผนการได้มาซึง่ สินทรัพย์ของบริษัทฯ และแผนการทาให้บริษทั ฯ มีคุณสมบัติตามเกณฑ์
การรับหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงงบการเงินรวมของบริษัทฯ สาหรับงวด 9 เดือนสิน้ สุดวันที่ 30
กันยายน 2560 จะเห็นได้ว่า บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพียง 6.13 ล้านบาท ทีป่ รึกษาฯ จึงมี
ความเห็นว่า ภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังการทาคาเสนอซือ้ ในครัง้ นี้เสร็จสิน้ บริษทั ฯ จะมีการดาเนินการเพิม่
ทุนของบริษทั ฯ อย่างแน่นอน เพื่อดาเนินการได้มาซึง่ สินทรัพย์ตามทีร่ ะบุอยู่ในข้อ 4.2.4 การได้มาซึง่ สินทรัพย์ของ
บริษทั ฯ ตามทีไ่ ด้กล่าวไปแล้วข้างต้น (อ่านรายละเอียดเพิม่ เติมได้ทส่ี ่วนที่ 4 หน้า 5-6) ส่วนความเห็นในเรื่องการ
ดาเนินการขายที่ดนิ ของบริษทั ฯ ที่ไม่ใช้ในการดาเนินงาน ที่ปรึกษาฯ เห็นว่า ผู้ทาคาเสนอซื้อจะดาเนินการขาย
ทีด่ นิ ของบริษทั ฯ ทีไ่ ม่ใช้ในการดาเนินงานออกไปค่อนข้างแน่นอน เพื่อนาเงินดังกล่าวมาชาระหนี้สนิ ของกิจการทีม่ ี
ต่อ Fortune Thailand Investment Fund จานวน 172.00 ล้านบาท ตามทีไ่ ด้กล่าวไปแล้วในข้อ 4.2.3 (อ่าน
รายละเอียดเพิม่ เติมได้ทส่ี ว่ นที่ 4 หน้า 4-5) ซึง่ บริษทั ฯ มีภาระทีจ่ ะต้องชาระให้เสร็จสิน้ ภายในปี 2561
19.

แก้ไขข้อความในส่วนที่ 4 หน้า 8-9 ข้อ 4.2.8 แผนการทาให้บริษทั ฯ มีคุณสมบัตติ ามเกณฑ์การรับหลักทรัพย์ของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
ข้อความเดิ ม
4.2.8 แผนการทาให้บริษทั ฯ มีคุณสมบัตติ ามเกณฑ์การรับหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
ตามทีร่ ะบุไว้ในคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังการทาคาเสนอซือ้ ใน
ครัง้ นี้ เ สร็จ สิ้น ในกรณี ท่ีผู้ท าค าเสนอซื้อ ได้ห ลัก ทรัพ ย์ข องกิจ การจนมีอ านาจควบคุ ม ผู้ท าค าเสนอซื้อ จะรีบ
ดาเนินการซือ้ ทรัพย์สนิ ทีม่ ศี กั ยภาพเพื่อสร้างรายได้และผลกาไร เพื่อทาให้กจิ การมีคุณสมบัตติ ามเกณฑ์การรับ
หลักทรัพย์โดยเร็วทีส่ ดุ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้หลักทรัพย์ของกิจการกลับมาทาการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ได้อกี ครัง้ โดยมีตารางเวลาโดยประมาณดังนี้
รายการ
เพิม่ ทุน และได้มาซึง่ สินทรัพย์ เพื่อให้สว่ นของผูถ้ อื
หุน้ เกินกว่า 300 ล้านบาท
รับรู้รายได้จากสินทรัพย์ใหม่ ประเภทห้องชุดพัก
อาศัย ที่ดิน เปล่ า เพื่อ พัฒ นาโครงการที่อ ยู่ อ าศัย
ประเภทแนวราบ ทีจ่ ะสร้างกาไรสุทธิปีละไม่ต่ ากว่า
30 ล้านบาท
ยื่นคาขอพ้นเหตุเพิกถอนหลักทรัพย์ โดยให้บริษทั
มีคุณสมบัตติ ามเกณฑ์รบั หุ้นสามัญของบริษทั 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
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2. ทุนชาระแล้ว ไม่น้อยกว่า 300 ล้านบาท
- ปจั จุบนั อยู่ท่ี 370 ล้านบาท ถือว่าผ่านเกณฑ์
3. ผูถ้ อื หุน้ รายย่อยถือหุน้ รวมกันไม่น้อยกว่า ร้อยละ 25 ของทุนชาระแล้ว
- ปจั จุบนั กิจการมีผู้ถอื หุ้นรายย่อยถือหุน้ รวมกัน ร้อยละ 53.09 แต่ภายหลังจากการทาคาเสนอซื้อ
หลักทรัพย์สน้ิ สุดลง และภายหลังจากการเพิม่ ทุนเพื่อซือ้ สินทรัพย์ใหม่เข้ามา สัดส่วนการถือหุน้ ของ
ผู้ถือ หุ้นรายย่ อยอาจลดลงต่ ากว่ า เกณฑ์ด ัง กล่ า ว อย่ า งไรก็ต ามผู้ท าค าเสนอซื้อจะดาเนิ น การ
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 นประโยชน์ต่อบริษทั ฯ
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 ดาเนินการออกหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ เพื่อให้ได้มาซึ่ง
สินทรัพย์ และ/หรือเพื่อให้สว่ นของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ มีมลู ค่ามากกว่า 300.00 ล้านบาท ผูถ้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ฯ
ควรติดตามและศึกษารายละเอียดการเข้าทารายการในประเภทดังกล่าวอย่างใกล้ชดิ เนื่องจากผู้ถือหุ้นจะได้รบั
ผลกระทบโดยตรงต่ อส่วนแบ่งกาไร (Earnings Dilution) และสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือ หุ้นเดิม (Control
Dilution) ของผูถ้ อื หุน้ เดิม และหากเป็ นการได้มาซึง่ สินทรัพย์ของบริษทั ฯ บริษทั ฯ ก็มหี น้าทีต่ ้องดาเนินธุรกรรมให้
เป็ นไปตามประกาศได้มาหรือจาหน่ายไปฯ
นอกจากนี้ หากเป็ นการออกหุ้น สามัญเพิ่มทุนของบริษัท ฯ เพื่อแลกหุ้นสามัญ (Share swap) ของ
สินทรัพย์ทบ่ี ริษทั ฯ จะได้มา โดยอาจจะเป็ นหุน้ หรือทรัพย์สนิ ของผูท้ าคาเสนอซือ้ รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 หรือ
บริษทั ที่ผทู้ าคาเสนอซือ้ รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 เป็ นผูม้ อี านาจควบคุมกิจการ บริษัทฯ ก็จะมีหน้าที่ดาเนิน
ธุรกรรมให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่
เกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2551 (รวมทัง้ ที่มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม) และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั กิ ารของบริษทั จดทะเบียนในรายการทีเ่ กีย่ วโยง
กัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 (รวมทัง้ ที่มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวโยง
กันฯ”) ซึง่ ต้องขออนุ มตั จิ ากฝ่ายจัดการ คณะกรรมการบริษทั และ/หรือ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ แล้วแต่กรณี
ต่อไป ทัง้ นี้หากต้องได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั หรือผู้ ถอื 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
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ข้อความใหม่
4.2.8 แผนการทาให้บริษทั ฯ มีคุณสมบัตติ ามเกณฑ์การรับหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
ตามทีร่ ะบุไว้ในคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังการทาคาเสนอซือ้ ใน
ครัง้ นี้ เ สร็จ สิ้น ในกรณี ท่ีผู้ท าค าเสนอซื้อ ได้ห ลัก ทรัพ ย์ข องกิจ การจนมีอ านาจควบคุ ม ผู้ท าค าเสนอซื้อ จะรีบ
ดาเนินการซือ้ ทรัพย์สนิ ทีม่ ศี กั ยภาพเพื่อสร้างรายได้และผลกาไร เพื่อทาให้กจิ การมีคุณสมบัตติ ามเกณฑ์การรับ
หลักทรัพย์โดยเร็วทีส่ ดุ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้หลักทรัพย์ของกิจการกลับมาทาการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ได้อกี ครัง้ โดยมีตารางเวลาโดยประมาณดังนี้
รายการ
ช่วงเวลา
เพิม่ ทุนจดทะเบียนอีกไม่ต่ ากว่า 300 ล้านบาท และได้มา
ไตรมาสที่ 2-4 ปี 2561
ซึง่ สินทรัพย์ เพื่อให้สว่ นของผูถ้ อื หุน้ เกินกว่า 300 ล้านบาท
ได้มาซึง่ สินทรัพย์ประเภทห้องชุดพักอาศัย ทีด่ นิ เปล่าเพื่อ
ไตรมาสที่ 2-4 ปี 2561
พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยประเภทแนวราบ มูลค่าไม่ต่ า
กว่า 300 ล้านบาท เพื่อให้ส่วนของผูถ้ ือหุ้นเกินกว่า 300
ล้านบาท
(ขนาดรายการไม่ต่ากว่าร้อยละ 83.70 ของสินทรัพย์รวม)
จัดตัง้ บริษทั บริหารสินทรัพย์
เริม่ ดาเนินการ ไตรมาสที่ 4 ปี 2561 คาดว่าแล้วเสร็จ ไตร
มาสที่ 1 ปี 2562
ไ ด้ ม า ซึ่ ง อ สั ง ห า ริ ม ท รั พ ย์ ร อ ก า ร ข า ย จ า ก บ ริ ษั ท
ไตรมาสที่ 4 ปี 2561
เครดิตฟองซิเอร์ แคปปิ ตอล ลิง้ ค์ จากัด
รับ รู้ร ายได้จ ากสิน ทรัพ ย์ใ หม่ ประเภทห้อ งชุ ด พัก อาศัย
ตัง้ แต่ไตรมาสที่ 1 ปี 2562 เป็ นต้นไป
ทีด่ นิ เปล่าเพื่อพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยประเภทแนวราบ
ทีจ่ ะสร้างกาไรสุทธิปีละไม่ ต่ ากว่า 30 ล้านบาท ซึ่งเป็ นไป
ตามเกณฑ์พน้ เหตุแห่งการเพิกถอน
ยื่น ค าขอพ้ น เหตุ เ พิ ก ถอนหลัก ทรัพ ย์ โดยให้ บ ริษั ท มี
ไตรมาสที่ 2 ปี 2563
คุ ณ สม บั ติ ต ามเกณฑ์ ร ั บ หุ้ น สามั ญ ของ บริ ษั ท เป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียน
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
- ปจั จุบนั อยู่ท่ี 370 ล้านบาท ถือว่าผ่านเกณฑ์
3. ผูถ้ อื หุน้ รายย่อยถือหุน้ รวมกันไม่น้อยกว่า ร้อยละ 25 ของทุนชาระแล้ว
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ปจั จุบนั กิจการมีผู้ถอื หุ้นรายย่อยถือหุน้ รวมกัน ร้อยละ 53.09 แต่ภายหลังจากการทาคาเสนอซื้อ
หลักทรัพย์สน้ิ สุดลง และภายหลังจากการเพิม่ ทุนเพื่อซือ้ สินทรัพย์ใหม่เข้ามา สัดส่วนการถือหุน้ ของ
ผู้ถือ หุ้นรายย่ อ ยอาจลดลงต่ ากว่ า เกณฑ์ด ัง กล่ า ว อย่ า งไรก็ต ามผู้ท าค าเสนอซื้อจะดาเนิ น การ
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 นประโยชน์ต่อบริษทั ฯ
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 ดาเนินการออกหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ เพื่อให้ได้มาซึ่ง
สินทรัพย์ และ/หรือเพื่อให้สว่ นของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ มีมลู ค่ามากกว่า 300.00 ล้านบาท ผูถ้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ฯ
ควรติดตามและศึกษารายละเอียดการเข้าทารายการในประเภทดังกล่าวอย่างใกล้ชดิ เนื่องจากผู้ถือหุ้นจะได้รบั
ผลกระทบโดยตรงต่ อส่วนแบ่งกาไร (Earnings Dilution) และสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control
Dilution) ของผูถ้ อื หุน้ เดิม และหากเป็ นการได้มาซึง่ สินทรัพย์ของบริษทั ฯ บริษทั ฯ ก็มหี น้าทีต่ ้องดาเนินธุรกรรมให้
เป็ นไปตามประกาศได้มาหรือจาหน่ายไปฯ
นอกจากนี้ หากเป็ นการออกหุ้น สามัญเพิ่มทุนของบริษัท ฯ เพื่อแลกหุ้นสามัญ (Share swap) ของ
สินทรัพย์ทบ่ี ริษทั ฯ จะได้มา โดยอาจจะเป็ นหุน้ หรือทรัพย์สนิ ของผูท้ าคาเสนอซือ้ รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 หรือ
บริษทั ที่ผทู้ าคาเสนอซือ้ รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 เป็ นผูม้ อี านาจควบคุมกิจการ บริษัทฯ ก็จะมีหน้าที่ดาเนิน
ธุรกรรมให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่
เกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2551 (รวมทัง้ ที่มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม) และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั กิ ารของบริษทั จดทะเบียนในรายการทีเ่ กีย่ วโยง
กัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 (รวมทัง้ ที่มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวโยง
กันฯ”) ซึง่ ต้องขออนุ มตั จิ ากฝ่ายจัดการ คณะกรรมการบริษทั และ/หรือ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ แล้วแต่กรณี
ต่อไป ทัง้ นี้หากต้องได้รบั อนุมตั 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
ความเห็นของที่ ปรึกษาฯ : จากนโยบายและแผนการบริหารกิจการของผู้ทาคาเสนอซื้อ ที่ผู้ทาคาเสนอซื้อมี
แผนการทีจ่ ะทาให้บริษทั ฯ มีคุณสมบัตติ ามเกณฑ์การรับหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้างต้น มีความเป็ นไป
ได้น้อยทีบ่ ริษทั ฯ จะสามารถกลับมาซือ้ -ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้อกี ครัง้ เนื่องจากปจั จุบนั ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้
ประกาศให้บริษทั ฯ เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนโดยมีสาเหตุดงั นี้
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- บริษทั ฯ ต้องแก้ไขฐานะทางการเงินและการดาเนินงาน เนื่องจากบริษทั ฯ มีสว่ นของผูถ้ อื หุน้ น้อยกว่าศูนย์
- บริษัทฯ เข้าข่ายเป็ นบริษัทที่มสี นิ ทรัพย์ทงั ้ หมดหรือเกือบทัง้ หมดในรูปเงินสด (Cash Company) ซึ่งยังไม่
สามารถดาเนินการให้มธี ุรกิจทีม่ คี ุณสมบัตทิ จ่ี ะจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้
- บริษทั ฯ ยังมิได้ดาเนินการให้เป็ นไปตามข้อกาหนดว่าด้วยรายการได้มาซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
กรณีการเข้าซือ้ หุน้ ของบริษทั กีธา พร๊อพเพอร์ตส้ี ์ จากัด (“KITHA”)
ซึง่ หากพิจารณาจากสถานะของบริษทั ฯ พบว่า ณ วันที่ 9 มีนาคม 2560 บริษทั ฯ อยู่ในช่วงทีต่ ้องแก้ไขฐานะ
ทางการเงินและการดาเนินงานระยะที่ 2 (NC ระยะที่ 2) จากทัง้ หมด 3 ระยะ โดยมีระยะเวลาในการแก้ไขสาเหตุดงั กล่าว
ทัง้ สิน้ 3 ปี (ครบกาหนดวันที่ 8 มีนาคม 2562) โดยบริษทั ฯ สามารถยื่นคาขอขยายเวลาในการอยู่ NC ระยะเดิมได้ 1
ครัง้ เป็ นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี (วันที่ 8 มีนาคม 2563) โดยบริษทั ฯ จะต้องมีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตามเกณฑ์ของตลาด
หลักทรัพย์ฯ
ทัง้ นี้ แม้ว่าบริษทั ฯ จะสามารถดาเนินการขอขยายเวลาในการอยู่ NC ระยะเดิมได้อกี 1 ปี ก็จะทาให้ระยะเวลา
ในการฟื้ นฟูกจิ การสิน้ สุด ณ วันที่ 8 มีนาคม 2563 ซึง่ ณ วันดังกล่าวหากบริษทั ฯ ไม่สามารถดาเนินการแก้ไขเหตุเพิก
ถอนดังกล่าวได้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก็จะดาเนินการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ฯ
ดัง นัน้ หากพิจ ารณาจากแผนการที่ จ ะท าให้บ ริษัท ฯ มีคุ ณสมบัติต ามเกณฑ์ก ารรับ หลัก ทรัพ ย์ข องตลาด
หลักทรัพย์ฯ ข้างต้น ทีผ่ ทู้ าคาเสนอซือ้ คาดว่าจะยื่นคาขอพ้นเหตุเพิกถอนหลักทรัพย์ โดยบริษทั มีคุณสมบัตติ ามเกณฑ์
รับหุน้ สามัญของบริษัทเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2563 จึงทาให้บริษัทฯ อาจไม่สามารถ
ดาเนินการแก้ไขเหตุเพิกถอนดังกล่าวได้ทนั ภายในกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งส่งผลให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะ
ดาเนินการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ฯ
20.

แก้ไขข้อความในส่วนที่ 4 หน้า 9-10 ข้อ 4.2.9 แผนการบริหารจัดการ โครงการสิทธารมย์ พาร์คไลฟ์
ข้อความเดิ ม
4.2.9 แผนการบริหารจัดการ โครงการสิทธารมย์ พาร์คไลฟ์
ตามที่ร ะบุ ไว้ในค าเสนอซื้อหลักทรัพ ย์ (แบบ 247-4) การดาเนิ นการโครงการโดย บริษัท สิท ธารมย์
ดีเวลลอปเมนท์ จากัด ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ปจั จุบนั บ้านทัง้ 42 หลัง ได้ก่อสร้างเกือบเสร็จสมบูรณ์
คงเหลืองานตกแต่งภายในอีกเล็กน้อย ได้โอนกรรมสิทธิไปให้
์ ผซู้ ้อื แล้ว 14 หลัง ปจั จุบนั คงเหลือจานวน 28 หลัง
ผูท้ าคาเสนอซือ้ จะทาการตลาด และจัดรายการส่งเสริมการขาย เพื่อให้จาหน่ายได้ทงั ้ หมดภายในปี 2561
ความเห็นของที่ ปรึกษาฯ :การดาเนินงานตามแผนการบริหารจัดการโครงการสิทธารมย์ พาร์คไลฟ์ ของผูท้ าคา
เสนอซือ้ นัน้ เป็ นแผนการบริหารจัดการทีส่ อดคล้องกับแนวคิดของคณะกรรมการของบริษทั ฯ ณ ปจั จุบนั
แต่อย่างไรก็ตาม ผูท้ าคาเสนอซือ้ ควรพิจารณาเพิม่ เติมถึงการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ในอนาคต
โครงการต่อไปของ SITTAROM เนื่องจาก ณ ปจั จุบนั SITTAROM ไม่มโี ครงการอสังหาริมทรัพย์อ่นื นอกจาก
โครงการดังกล่าว ดังนัน้ หาก SITTAROM สามารถจาหน่ ายได้ทงั ้ หมดภายในปี 2561 อาจส่งผลให้บริษทั ฯ ไม่มี
รายได้ให้รบั รูใ้ นปี ต่อมา และจะทาให้งบการเงินของบริษทั ฯ ขาดทุนได้
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ข้อความใหม่
4.2.9 แผนการบริหารจัดการ โครงการสิทธารมย์ พาร์คไลฟ์
ตามที่ร ะบุ ไว้ในค าเสนอซื้อหลักทรัพ ย์ (แบบ 247-4) การดาเนิ นการโครงการโดย บริษัท สิท ธารมย์
ดีเวลลอปเมนท์ จากัด ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ปจั จุบนั บ้านทัง้ 42 หลัง ได้ก่อสร้างเกือบเสร็จสมบูรณ์
คงเหลืองานตกแต่งภายในอีกเล็กน้อย ได้โอนกรรมสิทธิไปให้
์ ผซู้ ้อื แล้ว 14 หลัง ปจั จุบนั คงเหลือจานวน 28 หลัง
ผูท้ าคาเสนอซือ้ จะทาการตลาด และจัดรายการส่งเสริมการขาย เพื่อให้จาหน่ายได้ทงั ้ หมดภายในปี 2561
ความเห็นของที่ ปรึกษาฯ :การดาเนินงานตามแผนการบริหารจัดการโครงการสิทธารมย์ พาร์คไลฟ์ ของผูท้ าคา
เสนอซือ้ นัน้ เป็ นแผนการบริหารจัดการทีส่ อดคล้องกับแนวคิดของคณะกรรมการของบริษทั ฯ ณ ปจั จุบนั และเป็ น
ประโยชน์ต่อบริษัทฯ เนื่องจากบริษทั ฯ มีภาระที่จะต้องชาระคืนเงินกูย้ มื ที่มตี ่อ Fortune Thailand Investment
Fund จานวน 172.00 ล้านบาท ให้เสร็จสิน้ ภายในปี 2561
แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ทาคาเสนอซือ้ ควรพิจารณาเพิม่ เติมถึง การหาสินทรัพย์หรือธุรกิจใหม่ทส่ี อดคล้องกับ
ธุรกิจเดิมเข้ามาในกลุ่มบริษทั รวมถึง การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ในอนาคตโครงการต่อไปของกลุ่มบริษทั
SITTAROM เนื่องจาก ณ ปจั จุบนั SITTAROM ไม่มโี ครงการอสังหาริมทรัพย์อ่นื นอกจากโครงการดังกล่าว ดังนัน้
หาก SITTAROM สามารถจาหน่ ายได้ทงั ้ หมดภายในปี 2561 อาจส่งผลให้บริษัทฯ ไม่มรี ายได้ให้รบั รู้ในปี ต่อมา
และจะทาให้งบการเงินของบริษทั ฯ ขาดทุนได้
ดังนัน้ ผู้ท าค าเสนอซื้อจึงได้มีแผนได้มาซึ่ง สิน ทรัพย์ ประเภทห้อ งชุด พัก อาศัย ที่ดิน เปล่า เพื่อพั ฒนา
โครงการทีอ่ ยู่อาศัยประเภทแนวราบ มูลค่าไม่ต่ากว่า 300 ล้านบาท เพื่อให้ส่วนของผูถ้ อื หุน้ เกินกว่า 300 ล้านบาท
(ขนาดรายการไม่ต่ ากว่าร้อยละ 83.70 ของสินทรัพย์รวม) ภายในไตรมาสที่ 2-4 ปี 2561 เพื่อทีจ่ ะสามารถรับรู้
รายได้จากสินทรัพย์ใหม่ดงั กล่าว ทีจ่ ะสร้างกาไรสุทธิปีละไม่ต่ากว่า 30 ล้านบาท ได้ตงั ้ แต่ไตรมาสที่ 1 ปี 2562 เป็ น
ต้นไป
ทัง้ นี้ หากผู้ทาคาเสนอซื้อเสนอให้ บริษัทฯ ดาเนินการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทห้องชุดพักอาศัย ที่ดนิ
เปล่าเพื่อพัฒนาโครงการทีอ่ ยู่อาศัยประเภทแนวราบ มูลค่าไม่ต่ ากว่า 300 ล้านบาท เพื่อให้ส่วนของผูถ้ ือหุน้ เกิน
กว่า 300 ล้านบาท (ขนาดรายการไม่ต่ากว่าร้อยละ 83.70 ของสินทรัพย์รวม) โดยอาจจะเป็ นหุน้ หรือทรัพย์สนิ ของ
บุคคลใดก็ตาม บริษทั ฯ ก็จะมีหน้าทีด่ าเนินธุรกรรมให้เป็ นไปตามประกาศได้มาหรือจาหน่ ายไปฯ ซึง่ หากพิจารณา
จากขนาดรายการดังกล่าว บริษทั ฯ ก็จะมีหน้าทีต่ อ้ งจัดการประชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อขออนุมตั กิ ารทาเข้ารายการดังกล่าว
นอกจากนี้ หากเป็ นการได้มาซึง่ หุน้ หรือทรัพย์สนิ ของผูท้ าคาเสนอซือ้ รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 หรือ
บริษทั ที่ผทู้ าคาเสนอซือ้ รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 เป็ นผูม้ อี านาจควบคุมกิจการ บริษัทฯ ก็จะมีหน้าที่ดาเนิน
ธุรกรรมให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่
เกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2551 (รวมทัง้ ที่มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม) และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริษทั จดทะเบียนในรายการทีเ่ กีย่ วโยง
กัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 (รวมทัง้ ที่มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวโยง
กันฯ”) ซึง่ บริษทั ฯ มีหน้าทีต่ อ้ งจัดการประชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อขออนุมตั กิ ารทาเข้ารายการดังกล่าว ทัง้ นี้ ผูท้ าคาเสนอซือ้
จะไม่มสี ทิ ธิออกเสียงในทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั และผูถ้ อื หุน้ รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ของผูท้ าคาเสนอ
ซือ้ จะไม่มสี ทิ ธิออกเสียงในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เนื่องจากผูท้ าคาเสนอซือ้ รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 เป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ ี
ส่วนได้เสียจากการเข้าทารายการดังกล่าว
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แก้ไขข้อความในส่วนที่ 4 หน้า 10 ข้อ 4.2.10 แผนการชาระคืนเงินกู้
ข้อความเดิ ม
4.2.10 แผนการชาระคืนเงินกู้
ผูท้ าคาเสนอซื้อจะให้บริษัทฯ ชาระคืนเงินกู้ยมื ที่มตี ่อ Fortune Thailand Investment Fund จานวน
172,000,000 บาท โดยวิธดี งั ต่อไปนี้ 1. กูย้ มื เงินจากสถาบันการเงิน 2. กูย้ มื เงินจากผูท้ าคาเสนอซือ้ 3. จาหน่ าย
ทีด่ นิ ทีม่ ไิ ด้ใช้ในการดาเนินงาน 4. กระแสเงินสดของบริษทั ฯ
ความเห็นของที่ ปรึก ษาฯ : การชาระคืนเงินกู้ยืมที่มีต่อ Fortune Thailand Investment Fund จานวน
172,000,000 บาท ตามแผนการชาระคืนเงินกูข้ องผูท้ าคาเสนอซือ้ นัน้ ควรพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างต้นทุนทาง
การเงินจากหนี้สนิ ทีเ่ กิดขึน้ ใหม่จากสถาบันทางการเงินหรือจากผูท้ าคาเสนอซือ้ กับต้นทุนทางการเงินจากแหล่งเดิม
ได้แก่ Fortune Thailand Investment Fund หากพิจารณาแล้วไม่คมุ้ ค่า ก็ควรพิจารณาใช้กระแสเงินสดของบริษทั ฯ
หรือเงินสดทีบ่ ริษทั ฯ ได้รบั จากการจาหน่ายทีด่ นิ ทีม่ ไิ ด้ใช้ในการดาเนินงานออกไปแทน นอกจากนี้ อาจพิจารณาถึง
ทางเลือกในการเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ เพื่อนาไปใช้ชาระคืนเงินกูด้ งั กล่าว แต่ทงั ้ นี้ การเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ ควรมีการ
พิจารณาและศึกษารายละเอียดถึงผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาไร (Earnings Dilution) และสิทธิในการออกเสียงของผู้
ถือหุน้ เดิม (Control Dilution) ของผูถ้ อื หุน้ เดิม โดยละเอียดรอบคอบ และยึดถือผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ เดิมเป็ น
สาคัญ
ข้อความใหม่
4.2.10 แผนการชาระคืนเงินกู้
ผูท้ าคาเสนอซื้อจะให้บริษัทฯ ชาระคืนเงินกู้ยมื ที่มตี ่อ Fortune Thailand Investment Fund จานวน
172,000,000 บาท ซึง่ บริษทั ฯ มีภาระหน้าทีจ่ ะต้องชาระให้เสร็จสิน้ ภายในปี 2561 นี้ โดยวิธดี งั ต่อไปนี้ 1. กูย้ มื เงิน
จากสถาบันการเงิน 2. กูย้ มื เงินจากผูท้ าคาเสนอซื้อ 3. จาหน่ ายทีด่ นิ ทีม่ ไิ ด้ใช้ในการดาเนินงาน 4. กระแสเงินสด
ของบริษทั ฯ ทีม่ าจากการขายบ้านในโครงการสิทธารมย์ พาร์คไลฟ์ ซึง่ คาดว่าจะสามารถจาหน่ายได้ทงั ้ หมดภายใน
ปี 2561 นี้
ความเห็นของที่ปรึกษาฯ : เนื่องจากบริษทั ฯ มีภาระหน้าทีจ่ ะต้องการชาระคืนเงินกูย้ มื ทีม่ ตี ่อ Fortune Thailand
Investment Fund จานวน 172,000,000 บาท ให้เสร็จสิน้ ภายในปี 2561 ตามแผนการชาระคืนเงินกูข้ องผูท้ าคา
เสนอซือ้ นัน้ ควรพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างต้นทุนทางการเงินจากหนี้สนิ ที่เกิดขึน้ ใหม่จากสถาบันทางการเงิน
หรือจากผูท้ าคาเสนอซือ้ กับต้นทุนทางการเงินจากแหล่งเดิม ได้แก่ Fortune Thailand Investment Fund หาก
พิจารณาแล้วไม่คุ้มค่ า ก็ควรดังนัน้ การทีผ่ ู้ทาคาเสนอซื้อ พิจารณาใช้กระแสเงินสดของบริษทั ฯ ทีม่ าจากการขาย
บ้านในโครงการสิทธารมย์ พาร์คไลฟ์ ซึ่งคาดว่าจะสามารถจาหน่ ายได้ทงั ้ หมดภายในปี 2561 นี้ หรือเงินสดที่
บริษัทฯ ได้รบั จากการจาหน่ ายที่ดิน ที่มิได้ใ ช้ในการดาเนิ นงานออกไปแทนมาช าระหนี้ ดงั กล่า ว ถือว่ ามีความ
เหมาะสมและควรพิจารณานามาใช้เป็ นทางเลือกแรก ก่อนพิจารณาใช้ทางเลือกกูย้ มื เงินจากสถาบันการเงินหรือ
ผูท้ าคาเสนอซือ้ เนื่องจาก 2 ทางเลือกดังกล่าวมีตน้ ทุนทางการเงินทีจ่ ะถูกนามาคิดเป็ นค่าใช้จ่ายของบริษทั ฯ ในงบ
กาไรขาดทุนของบริษทั ฯ ซึง่ หากพิจารณาจากผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ ณ ปจั จุบนั ทีป่ รึกษาฯ เห็นว่า บริษทั ฯ
ไม่ควรเพิม่ ค่าใช้จ่ายเข้ามาในงบกาไรขาดทุนของบริษทั ฯ นอกจากนี้ อาจพิจารณาถึงทางเลือกในการเพิม่ ทุนของ
บริษัท ฯ เพื่อ น าไปใช้ช าระคืน เงิน กู้ด ัง กล่ า ว แต่ ท ัง้ นี้ การเพิ่ม ทุ น ของบริษัท ฯ ควรมีก ารพิจ ารณาและศึก ษา
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รายละเอียดถึงผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาไร (Earnings Dilution) และสิทธิในการออกเสียงของผูถ้ อื หุน้ เดิม (Control
Dilution) ของผูถ้ อื หุน้ เดิม โดยละเอียดรอบคอบ และยึดถือผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ เดิมเป็ นสาคัญ
22.

แก้ไขข้อความในส่วนที่ 4 หน้า 10-13 ข้อ 4.2.11 รายการระหว่างกัน
ข้อความเดิ ม
4.2.11 รายการระหว่างกัน
ตามทีร่ ะบุไว้ในคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ปจั จุบนั ผูท้ าคาเสนอซือ้ กับบริษทั ฯ มีการทารายการ
ระหว่างกัน 1 รายการ เป็ นรายการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากผูท้ าคาเสนอซือ้ จานวน 5.70 ล้านบาท อัตรา
ดอกเบี้ย ร้อ ยละ 3.00 ต่ อ ปี ระยะเวลา 6 เดือ น คิด เป็ น ขนาดรายการ 85,500 บาท เท่ า กับ ร้อ ยละ 0.18 ของ
สินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิของกิจการ และภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังการทาคาเสนอซือ้ ในครัง้ นี้เสร็จสิน้ ผูท้ าคา
เสนอซือ้ คาดว่า บริษทั ฯ อาจมีการทารายการระหว่างกันกับบริษทั ทีผ่ ทู้ าคาเสนอซือ้ รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258
ของผู้ทาคาเสนอซื้อเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่บริษัท เครดิตฟองซิเอร์ แคปปิ ตอล ลิ้งค์ จากัด และบริษัท บริหาร
สินทรัพย์ แคปปิ ตอล ลิง้ ค์ จากัด รวมถึงบริษทั อื่นของผู้ทาคาเสนอซื้อ เนื่องจากปจั จุบนั บริษัท เครดิตฟองซิเอร์
แคปปิ ตอล ลิง้ ค์ จากัด และบริษทั บริหารสินทรัพย์ แคปปิ ตอล ลิง้ ค์ จากัด มีอสังหาริมทรัพย์รอการขายอยู่
ทัง้ นี้ บริษทั บริหารสินทรัพย์ แคปปิ ตอล ลิ้งค์ จากัด กับบริษัทบริหารสินทรัพย์ทจ่ี ะจัดตัง้ ขึน้ เป็ นบริษัท
ย่อยของบริษทั ฯ มีการทาธุรกรรมทีแ่ ตกต่างกัน โดยบริษทั บริหารสินทรัพย์ แคปปิ ตอล ลิง้ ค์ จากัด จะซือ้ หนี้ทไ่ี ม่
ก่อให้เ กิดรายได้ของสถาบันการเงิน (NPL) มาบริหารจัดการ ส่วนบริษัทบริหารสินทรัพย์ของบริษัทฯ จะซื้อ
สินทรัพย์ท่ไี ม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPA) ประเภทอสังหาริมทรัพย์ท่สี 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 ขณะทีม่ หี นี้สนิ การค้าทีต่ ้องชาระจานวนหนึ่ง ประกอบกับมีเงินกู้ยมื จากผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ ทีจ่ ะ
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 นอนจึ งยังไม่สามารถคานวณ
ขนาดรายการได้
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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 นบริษัททีผ่ ทู้ าคาเสนอซือ้ รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ของ
ผูท้ าคาเสนอซือ้ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ จะมีวตั ถุประสงค์ดาเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ซง่ึ คล้ายกับวัตถุประสงค์การ
ด าเนิ น ธุ ร กิจ ของบริษัท ฯ แต่ ป จั 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 ให้บริษทั 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 บริษัท แคปปิ ตอล ลิง้ ค์ นอร์ท
สาทร จากัด
ทีด่ นิ ของ บริษทั แคปปิ ตอล ลิง้ ค์ พรอพ
เพอร์ต้ี จากัด

รายละเอียด
ตัง้ อยู่บนถนนสาทรเหนือ อาจนามาสร้างเป็ นสานักงานใหญ่ของกลุ่มบริษทั
แคปปิ ตอล ลิง้ ค์ ในอนาคต โดยจะไม่พฒ
ั นาโครงการเพื่อขาย
ตัง้ อยู่บนถนนสาทรใต้ ปจั จุบนั เป็ นทีต่ งั ้ ของโรงเรียนอนุ บาล ซึง่ สัญญาเช่า
ของโรงเรียนอนุ บาลสิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ในระหว่างนี้จงึ ยังมิได้
พัฒนาโครงการ อย่างไรก็ตามเมื่อสิน้ สุดระยะเวลาตามสัญญาเช่า ผูท้ าคา
เสนอซือ้ อาจพัฒนาเป็ นโรงแรม หรืออาคารเชิงพาณิชย์ เพื่อให้เช่า ผูท้ าคา
เสนอซื้อ ไม่ มีแ ผนที่จ ะขายหรือ พัฒ นาโครงการเพื่อ ขายในที่ดิน แปลง
ดังกล่าวแต่อย่างใด
ที่ดนิ ของ บริษัท แคปปิ ตอล ลิ้งค์ เซ้าท์ ตัง้ อยู่บนถนนสาทรใต้ตดิ กับทีด่ นิ ของบริษทั แคปปิ ตอล ลิง้ ค์ พรอพเพอร์ต้ี
สาทร จากัด
จากัด ปจั จุบนั ใช้เป็ นสานักงานของกลุ่มบริษทั และทีจ่ อดรถให้เช่า ผูท้ าคา
เสนอซื้อจะดาเนินการเช่ นเดียวกัน กับที่ดินของ บริษัท แคปปิ ตอล ลิ้ง 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
ไว้เอง ในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ใด ๆ นอกเหนือจากทีก่ ล่าวมาข้างต้นผูท้ าคาเสนอซือ้ จะทาการพัฒนา
โดยกิจการเท่านัน้
ความเห็นของที่ปรึกษาฯ : ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ อาจได้รบั ผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญ จากนโยบายการทารายการ
ระหว่างกันในอนาคตตามทีร่ ะบุไว้ในคาเสนอซือ้ ในกรณีทบ่ี ริษทั ฯ มี การออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุน เพื่อแลกหุน้ สามัญ
(Share swap) ของสินทรัพย์ทบ่ี ริษทั ฯ จะได้มา ซึง่ ผูท้ าคาเสนอซือ้ ควรจะมีการพิจารณาและศึกษารายละเอียดของ
หุน้ หรือทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้มา ณ ช่วงเวลานัน้ รวมถึง พิจารณาเปรียบเทียบกับ ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาไร (Earnings
Dilution) และสิทธิในการออกเสียงของผูถ้ อื หุน้ เดิม (Control Dilution) ของผูถ้ อื หุน้ เดิม ว่ามีความคุม้ ค่าหรือไม่ เมื่อ
เทียบกับการได้หนุ้ หรือทรัพย์สนิ ดังกล่าวเข้ามาในบริษทั ฯ
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อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทฯ เป็ นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงทาให้บริษัทฯ มีการ
กาหนดนโยบายและระเบียบปฏิบตั ิ รวมถึงขัน้ ตอนการอนุ มตั ิรายการระหว่างกัน เพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมาย
หลักเกณฑ์ และ/หรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ , สานักงาน ก.ล.ต., และ/หรือระเบียบของหน่ วยงานที่
เกีย่ วข้อง อย่างเคร่งครัด โดยพิจารณาถึงประโยชน์ของบริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้ ทุกรายเป็ นสาคัญ เพื่อป้องกันมิให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการเข้าทารายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบริษัทย่อย/บริษัทร่วม/บริษัทที่
เกีย่ วข้อง/บุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
ซึง่ หากพิจารณานโยบายและแผนการบริหารจัดการทีผ่ ทู้ าคาเสนอซือ้ ระบุไว้ในคาเสนอซือ้ (แบบ 247-4)
ว่า ผู้ทาคาเสนอซื้อมีแผนจะขยายการประกอบธุรกิจเพิม่ เติมจากการพัฒนาอสัง หาริมทรัพย์ในปจั จุบนั ไปสู่การ
ดาเนินธุรกิจซื้ออสังหาริมทรัพย์จากสถาบันการเงิน เพื่อนามาปรับปรุง พัฒนา เพื่อขายหรือให้เช่า โดยจะจัดตัง้
บริษทั บริหารสินทรัพย์ ตามพระราชกาหนดบริษทั บริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541 โดยธุรกิจดังกล่าวมีวตั ถุประสงค์การ
ดาเนินธุรกิจเช่นเดีย วกับบริษัท บริหารสินทรัพย์ แคปปิ ตอล ลิ้งค์ จากัด ซึ่งเป็ นบริษัทที่ผู้ทาคาเสนอซื้อรวมถึง
บุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ท าคาเสนอซื้อ เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ แม้ว่าผู้ท าคาเสนอซื้อ จะชี้แจงว่า บริษัท บริหาร
สินทรัพย์ แคปปิ ตอล ลิ้งค์ จากัด กับบริษัทบริหารสินทรัพย์ท่จี 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 จึงอาจก่อให้เกิดขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ภายใต้การบริหารจัดการ
ของผู้ทาคาเสนอซือ้ ดังนัน้ ผูท้ าคาเสนอซื้อจะต้องปฎิบตั ิตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และ/หรือข้อบังคับของตลาด
หลักทรัพย์ฯ, สานักงาน ก.ล.ต., และ/หรือระเบียบของหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด โดยพิจารณาถึง
ประโยชน์ของบริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้ ทุกรายเป็ นสาคัญ เพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการเข้า
ทารายการระหว่างกันของบริษทั ฯ กับบริษทั ย่อย/บริษทั ร่วม/บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง/บุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง ก่อนที่
บริษัทฯ จะขยายการประกอบธุรกิจเพิม่ เติมไปสู่ธุรกิจซือ้ อสังหาริมทรัพย์จากสถาบันการเงินเพื่อนามาปรับปรุง
พัฒนา เพื่อขายหรือให้เช่า โดยจัดตัง้ บริษทั บริหารสินทรัพย์ ตามพระราชกาหนดบริษทั บริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541
ทัง้ นี้ เนื่องจากบริษทั ฯ มีฐานะเป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนัน้ การทารายการระหว่างกัน
แม้ว่าจะเป็ นการทารายการทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อบริษทั ฯ ก็ตาม ผูท้ าคาเสนอซือ้ จะต้องดาเนินการให้บริษทั ฯ ปฏิบตั ิ
ตามเงื่อนไขทางการค้าปกติ และ/หรือสอดคล้องกับฐานะทางการเงินของบริษัทฯ 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
(รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม) (“ประกาศรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันฯ”) ซึง่ ต้องขออนุ มตั จิ ากฝ่ายจัดการ คณะกรรมการ
ของบริษัทฯ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้วแต่กรณีต่อไป ทัง้ นี้หากต้องได้รบั อนุ มตั ิจากที่ประชุม
คณะกรรมการหรือผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ผูท้ าคาเสนอซือ้ จะไม่มสี ทิ ธิออกเสียงในทีป่ ระชุ มคณะกรรมการและผูถ้ อื หุน้
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รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ของผูท้ าคาเสนอซือ้ จะไม่มสี ทิ ธิออกเสียงในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เนื่องจากผูท้ าคาเสนอ
ซือ้ รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 เป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ว่ นได้เสียจากการเข้าทารายการดังกล่าว
ข้อความใหม่
4.2.11 รายการระหว่างกัน
ตามทีร่ ะบุไว้ในคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ปจั จุบนั ผูท้ าคาเสนอซือ้ กับบริษทั ฯ มีการทารายการ
ระหว่างกัน 1 รายการ เป็ นรายการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากผูท้ าคาเสนอซือ้ จานวน 5.70 ล้านบาท อัตรา
ดอกเบี้ย ร้อ ยละ 3.00 ต่ อ ปี ระยะเวลา 6 เดือ น คิด เป็ น ขนาดรายการ 85,500 บาท เท่ า กับ ร้อ ยละ 0.18 ของ
สินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิของกิจการ และภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังการทาคาเสนอซือ้ ในครัง้ นี้เสร็จสิน้ ผูท้ าคา
เสนอซือ้ คาดว่า บริษทั ฯ อาจมีการทารายการระหว่างกันกับบริษทั ทีผ่ ทู้ าคาเสนอซือ้ รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258
ของผู้ทาคาเสนอซื้อเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่บริษัท เครดิตฟองซิเอร์ แคปปิ ตอล ลิ้งค์ จากัด และบริษัท บริหาร
สินทรัพย์ แคปปิ ตอล ลิง้ ค์ จากัด โดยผูท้ าคาเสนอซือ้ ประมาณรายการทีจ่ ะเกิดขึน้ ไม่เกินปี ละ 200.00 ล้านบาท คิด
เป็ นร้อยละ 419.95 ของสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิของบริษทั ฯ เนื่องจากปจั จุบนั บริษทั เครดิตฟองซิเอร์ แคปปิ ต อล
ลิง้ ค์ จากัด และบริษทั บริหารสินทรัพย์ แคปปิ ตอล ลิง้ ค์ จากัด มีอสังหาริมทรัพย์รอการขายอยู่ และบริษทั ฯ อาจมี
การทารายการระหว่างกันกับบริษทั อื่นของผูท้ าคาเสนอซือ้
ทัง้ นี้ บริษทั บริหารสินทรัพย์ แคปปิ ตอล ลิ้งค์ จากัด กับบริษัทบริหารสินทรัพย์ทจ่ี ะจัดตัง้ ขึน้ เป็ นบริษัท
ย่อยของบริษทั ฯ มีการทาธุรกรรมทีแ่ ตกต่างกัน โดยบริษทั บริหารสินทรัพย์ แคปปิ ตอล ลิง้ ค์ จากัด จะซือ้ หนี้ทไ่ี ม่
ก่อให้เ กิดรายได้ของสถาบันการเงิน (NPL) มาบริหารจัดการ ส่วนบริษัทบริหารสินทรัพย์ของบริษัทฯ จะซื้อ
สินทรัพย์ท่ไี ม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPA) ประเภทอสังหาริมทรัพย์ท่สี 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 ขณะทีม่ หี นี้สนิ การค้าทีต่ ้องชาระจานวนหนึ่ง ประกอบกับมีเงินกู้ยมื จากผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ ทีจ่ ะ
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
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นอกจากนี้ แม้ว่าบริษทั แคปปิ ตอล ลิง้ ค์ พรอพเพอร์ต้ี จากัด , บริษทั แคปปิ ตอล ลิง้ ค์ นอร์ท สาทร จากัด
และบริษทั แคปปิ ต อล ลิง้ ค์ เซ้าท์ สาทร จากัด ซึง่ เป็ นบริษัททีผ่ ทู้ าคาเสนอซือ้ รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ของ
ผูท้ าคาเสนอซือ้ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ จะมีวตั ถุประสงค์ดาเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ซง่ึ คล้ายกับวัตถุประสงค์การ
ด าเนิ น ธุ ร กิจ ของบริษัท ฯ แต่ ป จั 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 ให้บริษทั 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

รายละเอียด
ตัง้ อยู่บนถนนสาทรเหนือ อาจนามาสร้างเป็ นสานักงานใหญ่
ของกลุ่มบริษัทแคปปิ ตอล ลิ้งค์ ในอนาคต โดยจะไม่พฒ
ั นา
โครงการเพื่อขาย
ทีด่ นิ ของ บริษทั แคปปิ ตอล ลิง้ ค์ พรอพเพอร์ต้ี จากัด ตัง้ อยู่บนถนนสาทรใต้ ปจั จุบนั เป็ นที่ตงั ้ ของโรงเรีย นอนุ บาล
ซึง่ สัญญาเช่าของโรงเรียนอนุบาลสิน้ สุดเดือนกุมภาพันธ์ 2566
ในระหว่างนี้จงึ ยังมิได้พฒ
ั นาโครงการ อย่างไรก็ตามเมื่อสิน้ สุด
ระยะเวลาตามสัญ ญาเช่ า ผู้ท าค าเสนอซื้อ อาจพัฒ นาเป็ น
โรงแรม หรืออาคารเชิงพาณิชย์ เพื่อให้เช่า ผูท้ าคาเสนอซือ้ ไม่
มีแ ผนที่จ ะขายหรือ พัฒ นาโครงการเพื่อ ขายในที่ดิน แปลง
ดังกล่าวแต่อย่างใด
ทีด่ นิ ของ บริษทั แคปปิ ตอล ลิง้ ค์ เซ้าท์ สาทร จากัด ตัง้ อยู่บนถนนสาทรใต้ตดิ กับทีด่ นิ ของบริษัท แคปปิ ตอล ลิง้ ค์
พรอพเพอร์ต้ี จากัด ปจั จุบนั ใช้เป็ นสานักงานของกลุ่มบริษัท
และทีจ่ อดรถให้เช่า ผูท้ าคาเสนอซือ้ จะดาเนินการเช่นเดียวกัน
กับทีด่ นิ ของ บริษทั แคปปิ ตอล ลิง้ ค์ พรอพเพอร์ต้ี จากัด
ทัง้ นี้ ภายในช่วง 12 เดือนนับจากการเสนอซือ้ หลักทรัพย์สน้ิ สุดลง ผูท้ าคาเสนอซื้อจะไม่ทาการพัฒนา
โครงการใดๆ บนพืน้ ทีข่ องทัง้ 3 บริษทั ดังกล่าว นอกจากนี้ผทู้ าคาเสนอซือ้ ไม่มแี ผนจะให้ 3 บริษทั ดังกล่าว ซือ้ ทีด่ นิ
เพิม่ เติม หากผูท้ าคาเสนอซือ้ จะซือ้ ทีด่ นิ ใหม่จะนาเสนอให้คณะกรรมการของบริษทั ฯ เป็ นผูพ้ จิ ารณาซือ้ ก่อน หาก
ไม่ประสงค์ท่จี ะซื้อผู้ทาคาเสนอซื้ออาจจะซื้อที่ดนิ ไว้เอง การซื้อที่ดนิ ใดๆ ของผู้ทาคาเสนอซื้อจะเป็ นไปเพื่อการ
ลงทุนส่วนตัว เพื่อมุ่งหวังมูลค่าเพิม่ ในอนาคต และรายได้จากค่าเช่า มิได้มวี ตั ถุประสงค์ในการพัฒนาแต่อย่างใด ใน
การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ใด ๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้นผู้ทาคาเสนอซื้อจะทาการพัฒนาโดย
กิจการเท่านัน้ โดยมาตรการแก้ไขความขัดแย้งทางผลประโยชน์น้ี อาจเปลีย่ นแปลงได้ขน้ึ อยู่กบั หลักเกณฑ์การขอ
พ้นเหตุแห่งการเพิกถอน เพื่อขอกลับมาซือ้ ขาย ซึง่ จะต้องผ่านการพิจารณาจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ก่อน
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ซึง่ การทารายการระหว่างกันใดๆ ระหว่างผูท้ าคาเสนอซือ้ และบริษทั ฯ ในอนาคต จะกระทาเสมือนกับการ
ทารายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis)
ความเห็นของที่ปรึกษาฯ : ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ อาจได้รบั ผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญ จากนโยบายการทารายการ
ระหว่างกันในอนาคตตามทีร่ ะบุไว้ในคาเสนอซือ้ ในกรณีทบ่ี ริษทั ฯ มี การออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุน เพื่อแลกหุน้ สามัญ
(Share swap) ของสินทรัพย์ทบ่ี ริษทั ฯ จะได้มา ซึง่ ผูท้ าคาเสนอซือ้ ควรจะมีการพิจารณาและศึกษารายละเอียดของ
หุน้ หรือทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้มา ณ ช่วงเวลานัน้ รวมถึง พิจารณาเปรียบเทียบกับ ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาไร (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/หรือข้อบังคับ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ , สานักงาน ก.ล.ต., และ/หรือระเบียบของหน่ วยงานที่
เกีย่ วข้อง อย่างเคร่งครัด โดยพิจารณาถึงประโยชน์ของบริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้ ทุกรายเป็ นสาคัญ เพื่อป้องกันมิให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการเข้าทารายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบริษัทย่อย /บริษัท ร่วม/บริษัทที่
เกีย่ วข้อง/บุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
ซึง่ หากพิจารณานโยบายและแผนการบริหารจัดการทีผ่ ทู้ าคาเสนอซือ้ ระบุไว้ในคาเสนอซือ้ (แบบ 247-4)
ว่า ผู้ทาคาเสนอซื้อมีแผนจะขยายการประกอบธุรกิจเพิม่ เติมจากการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในปจั จุบนั 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 ของผู้ท าคาเสนอซื้อ เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ แม้ว่าผู้ท าคาเสนอซื้อ จะชี้แจงว่า บริษัท บริหาร
สินทรัพย์ แคปปิ ตอล ลิ้งค์ จากัด กับบริษัทบริหารสินทรัพย์ท่จี 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 จึงอาจก่อให้เกิดขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ภายใต้การบริหารจัดการ
ของผู้ทาคาเสนอซือ้ ดังนัน้ ผูท้ าคาเสนอซื้อจะต้องปฎิบตั ิตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และ/หรือข้อบังคับของตลาด
หลักทรัพย์ฯ, สานักงาน ก.ล.ต., และ/หรือระเบียบของหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด โดยพิจารณาถึง
ประโยชน์ของบริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้ ทุกรายเป็ นสาคัญ เพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการเข้า
ทารายการระหว่างกันของบริษทั ฯ กับบริษทั ย่อย/บริษทั ร่วม/บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง/บุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง ก่อนที่
บริษัทฯ จะขยายการประกอบธุรกิจเพิม่ เติมไปสู่ธุรกิจซือ้ อสังหาริมทรัพย์จากสถาบันการเงินเพื่อนามาปรับปรุง
พัฒนา เพื่อขายหรือให้เช่า โดยจัดตัง้ บริษทั บริหารสินทรัพย์ ตามพระราชกาหนดบริษทั บริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541
ทัง้ นี้ เนื่องจากบริษทั ฯ มีฐานะเป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนัน้ การทารายการระหว่างกัน
แม้ว่าจะเป็ นการทารายการทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อบริษทั ฯ ก็ตาม ผูท้ าคาเสนอซือ้ จะต้องดาเนินการให้บริษทั ฯ ปฏิบตั ิ
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ตามเงื่อนไขทางการค้าปกติ และ/หรือสอดคล้องกับฐานะทางการเงินของบริษัทฯ 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
(รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม) (“ประกาศรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันฯ”) ซึง่ ต้องขออนุ มตั จิ ากฝ่ายจัดการ 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
ความเห็นของที่ ปรึกษาฯ : หากพิจารณานโยบายและแผนการบริหารจัดการทีผ่ ทู้ าคาเสนอซือ้ ระบุไว้ใ นคาเสนอ
ซือ้ (แบบ 247-4) ทีป่ รึกษาฯ สามารถสรุปรายการระหว่างกันของผูท้ าคาเสนอซือ้ และบริษทั ฯ ทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้
ภายหลังการทาคาเสนอซือ้ ในครัง้ นี้เสร็จสิน้ ได้ดงั นี้
1

2

3

4

รายการ
ช่วงเวลา
ได้มาซึง่ อสังหาริมทรัพย์รอการขายจากบริษทั เครดิตฟองซิเอร์ แคปปิ ตอล
ไตรมาสที่ 4 ปี 2561
ลิ้งค์ จากัด (“CLC”) และบริษัท บริหารสินทรัพย์ แคปปิ ตอล ลิ้งค์ จากัด
(“CLM”) โดยมีขนาดรายการไม่เกินปี ละ 200.00 ล้านบาท
ได้มาซึง่ ทีด่ นิ รอการพัฒนาจากบริษทั แคปปิ ตอล ลิง้ ค์ พรอพเพอร์ต้ี จากัด ภายในระยะเวลา 12 เดือน
(“CLP”), บริษัท แคปปิ ตอล ลิ้งค์ นอร์ท สาทร จากัด (“CLN”) และบริษัท หลังการทาคาเสนอซือ้ ในครัง้
แคปปิ ตอล ลิง้ ค์ เซ้าท์ สาทร จากัด (“CLS”) ด้วยวิธกี ารชาระเงินสด หรือ
นี้เสร็จสิน้
ใช้วธิ แี ลกหุน้
กูย้ มื เงินจากผูท้ าคาเสนอซือ้ เป็ นวงเงินรวมไม่เกิน 200.00 ล้านบาท โดย ภายในระยะเวลา 12 เดือน
กาหนดอัตราดอกเบีย้ ไม่เกินกว่าอัตราดอกเบีย้ MLR ของธนาคารกรุงเทพ หลังการทาคาเสนอซือ้ ในครัง้
จากัด (มหาชน) โดยมีดอกเบีย้ จ่ายจะอยู่ทป่ี ี ละไม่เกิน 12.50 ล้านบาท ซึง่
นี้เสร็จสิน้
รายการดังกล่าวต้องได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั
เช่าสานักงานของ บริษัท แคปปิ ตอล ลิ้งค์ เซ้าท์ สาทร จากัด ซึ่งผู้ทาคา ภายในระยะเวลา 12 เดือน
เสนอซื้อเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ เพื่อใช้ในเป็ นที่ตงั ้ สานักงานของบริษัทฯ และ หลังการทาคาเสนอซือ้ ในครัง้
บริษทั ย่อย เพื่อลดค่าใช้จ่ายของบริษทั ฯ ลง โดยค่าเช่าจะอ้างอิงโดยราคา
นี้เสร็จสิน้
ตลาด

โดยแผนการทารายการระหว่างกันข้างต้นของผูท้ าคาเสนอซือ้ นัน้ เป็ น การดาเนินการทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อ
บริษัทฯ ในการทาให้บริษัทฯ สามารถกลับมามีคุณสมบัติตามเกณฑ์การรับ หลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
เพื่อให้หลักทรัพย์ของบริษทั ฯ กลับมาทาการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้อกี ครัง้
อย่างไรก็ดี การทารายการระหว่างกันข้างต้นก็มปี ระเด็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of
Interest) ของผูท้ าคาเสนอซือ้ เนื่องจากผูท้ าคาเสนอซือ้ มีแผนจะขยายการประกอบธุรกิจเพิม่ เติมของบริษทั ฯ จาก
การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ใ นปจั จุบนั ไปสู่การดาเนินธุ รกิจซื้ออสังหาริมทรัพย์จากสถาบันการเงิน เพื่อนามา
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ปรับ ปรุ ง พัฒ นา เพื่อ ขายหรือให้เช่ า โดยจะจัดตัง้ บริษัท บริห ารสิน ทรัพ ย์ ตามพระราชก าหนดบริษัท บริห าร
สินทรัพย์ พ.ศ. 2541 โดยธุรกิจดังกล่าวมีวตั ถุประสงค์การดาเนินธุรกิจเช่นเดียวกับ CLM ซึง่ เป็ นบริษทั ทีผ่ ู้ทาคา
เสนอซือ้ รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ของผูท้ าคาเสนอซือ้ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ แม้ว่าผูท้ าคาเสนอซือ้ จะชีแ้ จงว่า CLM
กับบริษทั บริหารสินทรัพย์ทจ่ี ะจัดตัง้ ขึน้ เป็ นบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ มีการทาธุรกรรมทีแ่ ตกต่างกันก็ตาม โดย CLM
จะซือ้ หนี้ทไ่ี ม่ก่อให้เกิดรายได้ของสถาบันการเงิน (NPL) มาบริหารจัดการ ส่วนบริษทั บริหารสินทรัพย์ของบริษทั ฯ
จะซือ้ สินทรัพย์ทไ่ี ม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPA) ประเภทอสังหาริมทรัพย์ทส่ี ถาบันการเงินเป็ นเจ้าของ ซึง่ ได้รบั มาจาก
การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของลูกค้า จึงอาจก่อให้เกิดขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ
ภายใต้การบริหารจัดการของผูท้ าคาเสนอซือ้ ซึง่ ผูท้ าคาเสนอซือ้ มิได้ระบุรายละเอียดการแก้ไขประเด็นความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) แต่อย่างใดในแบบทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ247-4)
อีกทัง้ ผู้ทาคาเสนอซื้อยังมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ระหว่างบริษั ทฯ กับบริษัท แคปปิ ตอล ลิ้งค์
พรอพเพอร์ต้ี จากัด (“CLP”), บริษัท แคปปิ ตอล ลิ้งค์ นอร์ท สาทร จากัด (“CLN”) และบริษทั แคปปิ ตอล ลิ้งค์
เซ้าท์ สาทร จากัด (“CLS”) ซึง่ เป็ นบริษทั ทีผ่ ทู้ าคาเสนอซือ้ รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ของผูท้ าคาเสนอซือ้ เป็ นผู้
ถือหุน้ ใหญ่ ทีม่ วี ตั ถุประสงค์ดาเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ซง่ึ คล้ายกับวัตถุประสงค์การดาเนินธุรกิจของบริษทั
ฯ ซึง่ หากพิจารณาจากแผนการแก้ไขความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษทั ฯ กับ CLP, CLN, และ CLS ของ
ผูท้ าคาเสนอซือ้ ที่ปรึกษาฯ มีความเห็นว่า ยังไม่สามารถแก้ไขความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ กับ
CLP, CLN, และ CLS ได้ เนื่องจากผูท้ าคาเสนอซือ้ ยังไม่มกี ารระบุแนวทางทีช่ ดั เจนในการแก้ไขความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์
ซึง่ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดงั กล่าวอาจส่งผลต่อการพิจารณาคุณสมบัตขิ องบริษทั ฯ ตามเกณฑ์การ
รับหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมาย ประกาศ และ/หรือข้อบังคับของสานักงาน ก.ล.ต. ซึง่ อาจทาให้
บริษทั ฯ ไม่สามารถดาเนินการแก้ไขเหตุเพิกถอนดังกล่าวได้ทนั ภายในกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และส่งผลให้
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ดาเนินการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนของตลาด
หลักทรัพย์ฯ ได้
ดังนัน้ ผูท้ าคาเสนอซือ้ จะต้องปฎิบตั ติ ามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และ/หรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ ,
สานักงาน ก.ล.ต., และ/หรือระเบียบของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง อย่างเคร่งครัด โดยพิจารณาถึงประโยชน์ของบริษทั ฯ
และผูถ้ อื หุน้ ทุกรายเป็ นสาคัญ เพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการเข้าทารายการระหว่างกัน
ของบริษทั ฯ กับบริษัทย่อย/บริษทั ร่วม/บริษัทที่เกี่ยวข้อง/บุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง ก่อนทีบ่ ริษัทฯ จะขยายการ
ประกอบธุรกิจเพิม่ เติมไปสู่ธุรกิจซือ้ อสังหาริมทรัพย์จากสถาบันการเงินเพื่อนามาปรับปรุง พัฒนา เพื่อขายหรือให้
เช่า โดยจัดตัง้ บริษทั บริหารสินทรัพย์ ตามพระราชกาหนดบริษทั บริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541
ส่วนการกูย้ มื เงินของบริษทั ฯ จากผูท้ าคาเสนอซือ้ เท่าทีจ่ าเป็ น ในวงเงินรวมไม่เกิน 200.00 ล้านบาท โดย
กาหนดอัตราดอกเบีย้ ไม่เกินกว่าอัตราดอกเบีย้ MLR ของธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) โดยมีดอกเบีย้ จ่ายจะ
อยู่ทป่ี ี ละไม่เกิน 12.50 ล้านบาท ซึง่ รายการดังกล่าวต้องได้รบั อนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ทีป่ รึกษาฯ
มีความเห็นว่า รายการดังกล่าวอาจมีความจาเป็ นต่อบริษทั ฯ ในกรณีทบ่ี ริษทั ฯ มีเงินไม่เพียงพอต่อการชาระคืนเงิน
กูย้ มื ทีม่ ตี ่อ Fortune Thailand Investment Fund จานวน 172.00 ล้านบาท ซึง่ บริษทั ฯ มีภาระหน้าทีจ่ ะต้องชาระให้
เสร็จสิน้ ภายในปี 2561 เนื่องจากการกูย้ มื เงินจากผูท้ าคาเสนอซือ้ นัน้ สามารถดาเนินการได้อย่างรวดเร็วเมื่อเทียบ
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กับทางเลือกอื่น อย่างไรก็ตาม ผูท้ าคาเสนอซือ้ ควรระบุระยะเวลาการชาระคืนเงินกูย้ มื ดังกล่าวให้เห็นชัดในแบบทา
คาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 247-4)
และในส่วนรายการเช่าสานักงานของ CLS ซึ่งผู้ทาคาเสนอซื้อเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ เพื่อใช้ในเป็ นที่ตงั ้
สานักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อลดค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ลง โดยค่าเช่าจะอ้างอิงโดยราคาตลาด ที่
ปรึกษาฯ มีความเห็นว่า ผูท้ าคาเสนอซือ้ มิได้ระบุรายละเอียดอัตราค่าเช่าทีช่ ดั เจนในแบบทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
ของกิจการ (แบบ 247-4) ทีป่ รึกษาฯ จึงมิอาจให้ความเห็นต่อการทารายการดังกล่าว เนื่องจากหากบริษทั ฯ และ
บริษทั ย่อยมีความประสงค์ทจ่ี ะลดค่าใช้จ่ายค่าเช่าสานักงานของบริษทั ฯ ลง บริษทั ฯ อาจดาเนินการหาข้อมูลอาคาร
ให้เช่าสานักงานจากผูใ้ ห้เช่ารายอื่นเพิม่ เติมได้ ซึง่ อาจทาให้บริษทั ฯ ได้เงื่อนไขทีด่ กี ว่าการเช่าสานักงานจาก CLS
ก็เป็ นได้
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทฯ เป็ นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงทาให้บริษัทฯ มีการ
กาหนดนโยบายและระเบียบปฏิบตั ิ รวมถึงขัน้ ตอนการอนุ มตั ิรายการระหว่างกัน เพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมาย
หลักเกณฑ์ และ/หรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ , สานักงาน ก.ล.ต., และ/หรือระเบียบของหน่ วยงานที่
เกีย่ วข้อง อย่างเคร่งครัด โดยพิจารณาถึงประโยชน์ของบริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้ ทุกรายเป็ นสาคัญ เพื่อป้องกันมิให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการเข้าทารายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบริษัทย่อย /บริษัทร่วม/บริษัทที่
เกีย่ วข้อง/บุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
และเนื่องจากบริษทั ฯ มีฐานะเป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนัน้ การทารายการระหว่างกัน
แม้ว่าจะเป็ นการทารายการทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อบริษทั ฯ ก็ตาม ผูท้ าคาเสนอซือ้ จะต้องดาเนินการให้บริษทั ฯ ปฏิบตั ิ
ตามเงื่อนไขทางการค้าปกติ และ/หรือสอดคล้องกับฐานะทางการเงินของบริษัทฯ 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
(รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม) (“ประกาศรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันฯ”) ซึง่ ต้องขออนุ มตั จิ ากฝ่ายจัดการ คณะกรรมการ
ของบริษัทฯ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้วแต่กรณีต่อไป ทัง้ นี้ หากต้องได้รบั 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
สรุปความเห็นของที่ปรึกษาฯ ต่อแผนการดาเนิ นการภายหลังการเข้าครอบงากิ จการ (จากแบบ 247-4)
จากการพิจารณาแผนธุรกิจและนโยบายทีผ่ ทู้ าคาเสนอซือ้ ได้ทร่ี ะบุไว้ในคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ
247-4) รวมถึงการสัมภาษณ์ผบู้ ริหารของบริษทั ฯ ทีป่ รึกษาฯ มีความเห็นว่า ผูท้ าคาเสนอซือ้ มี วตั ถุประสงค์หลักทีจ่ ะทา
ให้บริษทั ฯ กลับมามีคุณสมบัตติ ามเกณฑ์การรับหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้หลักทรัพย์ของบริษทั ฯ กลับมา
ทาการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้อกี ครัง้ ซึง่ เป็ นวัตถุประสงค์ทด่ี แี ละเป็ นประโยชน์ของต่อบริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้ เดิม
ของบริษทั ฯ จึงได้จดั ทาแผนการดาเนินการดังกล่าวขึน้ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดงั นี้
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บริษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

1. ผูท้ าคาเสนอซือ้ มีแผนจะดาเนินการจาหน่ ายทีด่ นิ ทีม่ ไิ ด้ใช้ในการดาเนินงานของบริษทั ฯ ออกไป โดยมีขนาด
รายการเท่ากับ 136.41 ล้านบาท และจะทาการตลาด และจัดรายการส่งเสริมการขายให้ SITTAROM สามารถ
จาหน่ ายบ้านในโครงการสิทธารมย์ พาร์คไลฟ์ ได้ทงั ้ หมดภายในปี 2561 รวมถึงมีแผนกู้ยมื เงินจากสถาบัน
การเงิน หรือผู้ทาคาเสนอซือ้ เป็ นวงเงินรวมไม่เกิน 200.00 ล้านบาท โดยกาหนดอัตราดอกเบี้ยไม่เกินกว่า
อัตราดอกเบีย้ MLR ของธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) โดยมีดอกเบีย้ จ่ายจะอยู่ทป่ี ี ละไม่เกิน 12.50 ล้าน
บาท เพื่อนาเงินไปชาระคืนเงินกูย้ มื ทีม่ ตี ่อ Fortune Thailand Investment Fund จานวน 172.00 ล้านบาท ให้
เสร็จสิน้ ภายในปี 2561
2. เนื่องจาก ณ ปจั จุบนั บริษทั ฯ ไม่มโี ครงการอสังหาริมทรัพย์อ่นื นอกจากโครงการโครงการสิทธารมย์ พาร์ค
ไลฟ์ และบริษทั ฯ เข้าข่ายเป็ นบริษทั ทีม่ สี นิ ทรัพย์ทงั ้ หมดหรือเกือบทัง้ หมดในรูปเงินสด (Cash Company) ซึง่
ไม่สามารถดาเนินการให้มธี ุรกิจทีม่ คี ุณสมบัตทิ จ่ี ะจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ และหาก SITTAROM
สามารถจาหน่ายบ้านได้ทงั ้ หมดภายในปี 2561 จึงอาจส่งผลให้บริษทั ฯ ไม่มรี ายได้ให้รบั รูใ้ นปี ต่อมา และจะทา
ให้ง บการเงิน ของบริษัท ฯ ขาดทุ น ได้ ดัง นัน้ เพื่อ ท าให้บ ริษัท ฯ กลับ มามีคุ ณ สมบัติต ามเกณฑ์ก ารรับ
หลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ผูท้ าคาเสนอซือ้ จึงมีแผนให้บริษทั ฯ ดาเนินการดังนี้
2.1 เพิม่ ทุนจดทะเบียนอีกไม่ต่ ากว่า 300 ล้านบาท เพื่อให้ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริษทั ฯ เกินกว่า 300
ล้านบาท ภายในไตรมาสที่ 2-4 ปี 2561
2.2 ดาเนินการให้บริษทั ฯ ได้มาซึง่ สินทรัพย์ประเภทห้องชุดพักอาศัย ทีด่ นิ เปล่าเพื่อพัฒนาโครงการทีอ่ ยู่
อาศัยประเภทแนวราบ มูลค่าไม่ต่ากว่า 300 ล้านบาท ภายในไตรมาสที่ 2-4 ปี 2561
2.3 ดาเนินการให้บริษทั ฯ ได้มาซึง่ อสังหาริมทรัพย์รอการขายจาก CLC และ CLM โดยมีขนาดรายการ
ไม่เกินปี ละ 200.00 ล้านบาท ภายในไตรมาสที่ 4 ปี 2561
2.4 จัดตัง้ บริษทั บริหารสินทรัพย์ ซึง่ คาดว่าจะเริม่ ดาเนินการได้ในไตรมาสที่ 1 ปี 2562
การดาเนินการข้างต้น เพื่อให้บริษทั ฯ สามารถรับรูร้ ายได้จากสินทรัพย์ใหม่ ทีจ่ ะสร้างกาไรสุทธิปีละไม่ต่ากว่า
30 ล้านบาท ซึง่ เป็ นไปตามเกณฑ์พน้ เหตุแห่งการเพิกถอนได้ตงั ้ แต่ไตรมาสที่ 1 ปี 2562 เป็ นต้นไป
3. ผูท้ าคาเสนอซือ้ มีแผนให้บริษทั ฯ ดาเนินการเช่าสานักงานของ CLS ซึง่ ผูท้ าคาเสนอซือ้ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ เพื่อ
ใช้ในเป็ นทีต่ งั ้ สานักงานของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังการทาคาเสนอซือ้ ในครัง้
นี้เสร็จสิน้ เพื่อลดค่าใช้จ่ายของบริษทั ฯ ลง โดยค่าเช่าจะอ้างอิงโดยราคาตลาด
4. เนื่องจากผูท้ าคาเสนอซือ้ รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ของผูท้ าคาเสนอซือ้ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ใน CLP, CLN,
และ CLS ซึง่ มีวตั ถุประสงค์การประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เช่นเดียวกับวัตถุประสงค์การประกอบ
ธุรกิจของบริษทั ฯ ดังนัน้ หากบริษทั ทัง้ 3 แห่งข้างต้น เริม่ ดาเนินการโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ผูท้ าคา
เสนอซื้ออาจขายหุ้นของบริษัทดังกล่าวหรือขายที่ดนิ ให้บริษัทฯ ด้วยวิธกี ารชาระเงินสด หรือใช้วธิ แี ลกหุ้น
(Share Swap) ภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังการทาคาเสนอซื้อในครัง้ นี้เสร็จสิน้ เพื่อเป็ นการขจัดความ
ขัดแย้งทางประโยชน์ (Conflict of Interest) ของผูท้ าคาเสนอซือ้ ออกไป
อย่างไรก็ตาม ผูท้ าคาเสนอซือ้ จะไม่ทาการพัฒนาโครงการใดๆ บนพืน้ ทีข่ องทัง้ 3 บริษทั ดังกล่าว นอกจากนี้
ผู้ทาคาเสนอซื้อไม่มแี ผนจะให้ 3 บริษัทดังกล่าว ซื้อที่ดินเพิ่มเติม หากผู้ทาคาเสนอซื้อจะซื้อที่ดินใหม่จะ
นาเสนอให้คณะกรรมการของบริษทั ฯ เป็ นผู้พจิ ารณาซือ้ ก่อน หากไม่ประสงค์ทจ่ี ะซือ้ ผูท้ าคาเสนอซือ้ อาจจะ
ซือ้ ทีด่ นิ ไว้เอง การซือ้ ทีด่ นิ ใดๆ ของผูท้ าคาเสนอซือ้ จะเป็ นไปเพื่อการลงทุนส่วนตัว เพื่อมุ่งหวังมูลค่าเพิม่ ใน
อนาคต และรายได้ จ ากค่ า เช่ า มิไ ด้ มีว ัต ถุ ป ระสงค์ ใ นการพัฒ นาแต่ อ ย่ า งใด ในการพัฒ นาโครงการ
อสังหาริมทรัพย์ใด ๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้นผู้ทาคาเสนอซื้อจะทาการพัฒนาโดยบริษัทฯ เท่านัน้
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โดยมาตรการแก้ไขความขัดแย้งทางผลประโยชน์น้ี อาจเปลีย่ นแปลงได้ขน้ึ อยู่กบั หลักเกณฑ์การขอพ้นเหตุ
แห่งการเพิกถอน เพื่อขอกลับมาซือ้ ขาย ซึง่ จะต้องผ่านการพิจารณาจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ก่อน
5. ผูท้ าคาเสนอซือ้ มีแผนให้บริษทั ฯ ยื่นคาขอพ้นเหตุเพิกถอนหลักทรัพย์ โดยให้บริษทั มีคุณสมบัตติ ามเกณฑ์รบั
หุน้ สามัญของบริษทั เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน ในไตรมาสที่ 2 ปี 2563

1
2

3

4

5

6

7

8
9

ตารางสรุปการดาเนิ นการเบือ้ งต้นของผูท้ าคาเสนอซื้อ
รายการ
เพิม่ ทุนจดทะเบียนอีกไม่ต่ ากว่า 300 ล้านบาท เพื่อให้ส่วนของผู้ถอื หุ้นเกินกว่า
300 ล้านบาท
ได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทห้องชุดพักอาศัย ที่ดินเปล่าเพื่อพัฒนาโครงการที่อยู่
อาศัยประเภทแนวราบ มูลค่าไม่ต่ากว่า 300 ล้านบาท เพื่อให้ส่วนของผูถ้ อื หุน้ เกิน
กว่า 300 ล้านบาท
(ขนาดรายการไม่ต่ากว่าร้อยละ 83.70 ของสินทรัพย์รวม)
ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์รอการขายจากบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ แคปปิ ตอล ลิ้งค์
จากัด (“CLC”) และบริษทั บริหารสินทรัพย์ แคปปิ ตอล ลิง้ ค์ จากัด (“CLM”) โดยมี
ขนาดรายการไม่เกินปี ละ 200.00 ล้านบาท
ได้ม าซึ่ง ที่ดิน รอการพัฒ นาจากบริษัท แคปปิ ต อล ลิ้ง ค์ พรอพเพอร์ต้ี จ ากัด
(“CLP”), บริษัท แคปปิ ต อล ลิ้ง ค์ นอร์ท สาทร จ ากัด (“CLN”) และบริษัท
แคปปิ ตอล ลิง้ ค์ เซ้าท์ สาทร จากัด (“CLS”) ด้วยวิธกี ารชาระเงินสด หรือใช้วธิ แี ลก
หุน้
กูย้ มื เงินจากผูท้ าคาเสนอซื้อเป็ นวงเงินรวมไม่เกิน 200.00 ล้านบาท โดยกาหนด
อัต ราดอกเบี้ย ไม่ เ กิน กว่ า อัต ราดอกเบี้ย MLR ของธนาคารกรุ ง เทพ จ ากัด
(มหาชน) โดยมีด อกเบี้ย จ่ า ยจะอยู่ ท่ีปี ละไม่ เ กิ น 12.50 ล้า นบาท ซึ่ง รายการ
ดังกล่าวต้องได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั
เช่าสานักงานของ บริษทั แคปปิ ตอล ลิง้ ค์ เซ้าท์ สาทร จากัด ซึ่งผูท้ าคาเสนอซื้อ
เป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ เพื่อใช้ในเป็ นที่ตงั ้ สานักงานของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย เพื่อลด
ค่าใช้จ่ายของบริษทั ฯ ลง โดยค่าเช่าจะอ้างอิงโดยราคาตลาด
จัดตัง้ บริษทั บริหารสินทรัพย์

ช่วงเวลา
ไตรมาสที่ 2-4 ปี 2561
ไตรมาสที่ 2-4 ปี 2561

ไตรมาสที่ 4 ปี 2561

ภายในระยะเวลา 12
เดือน หลังการทาคา
เสนอซือ้ ในครัง้ นี้เสร็จสิน้
ภายในระยะเวลา 12
เดือน หลังการทาคา
เสนอซือ้ ในครัง้ นี้เสร็จสิน้

ภายในระยะเวลา 12
เดือน หลังการทาคา
เสนอซือ้ ในครัง้ นี้เสร็จสิน้
เริม่ ดาเนินการ ไตรมาสที่
4 ปี 2561 คาดว่าแล้ว
เสร็จ ไตรมาสที่ 1 ปี
2562
รับรู้รายได้จากสินทรัพย์ใหม่ ที่จะสร้างกาไรสุทธิปีละไม่ต่ ากว่า 30 ล้านบาท ซึ่ง ตัง้ แต่ไตรมาสที่ 1 ปี
เป็ นไปตามเกณฑ์พน้ เหตุแห่งการเพิกถอน
2562 เป็ นต้นไป
ยื่นคาขอพ้นเหตุเพิกถอนหลักทรัพย์ โดยให้บริษัทมีคุณสมบัติตามเกณฑ์รบั หุ้น ไตรมาสที่ 2 ปี 2563
สามัญของบริษทั เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน

จากการพิจารณาแผนการดาเนินการข้างต้นของผู้ทาคาเสนอซื้อ ที่ปรึกษาฯ จึงขอสรุปความเห็นโดยแบ่ ง
ออกเป็ นประเด็นหลักทีส่ าคัญซึง่ มีรายละเอียดดังนี้
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1.

ความเป็ นไปได้ของแผนการทาให้บริษทั ฯ สามารถกลับมาซื้อ-ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้อีกครัง้
จากนโยบายและแผนการบริหารกิจการของผูท้ าคาเสนอซือ้ ทีผ่ ู้ทาคาเสนอซือ้ มีแผนการที่ จะทาให้บริษทั ฯ มี
คุณสมบัตติ ามเกณฑ์การรับหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้างต้น มีความเป็ นไปได้น้อยทีบ่ ริษทั ฯ จะสามารถกลับมา
ซือ้ -ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้อกี ครัง้ เนื่องจากปจั จุบนั ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ประกาศให้บริษัทฯ เข้าข่ายอาจถูกเพิก
ถอนโดยมีสาเหตุดงั นี้
- บริษทั ฯ ต้องแก้ไขฐานะทางการเงินและการดาเนินงาน เนื่องจากบริษทั ฯ มีสว่ นของผูถ้ อื หุน้ น้อยกว่าศูนย์
- บริษัทฯ เข้าข่ายเป็ นบริษัทที่มสี นิ ทรัพย์ทงั ้ หมดหรือเกือบทัง้ หมดในรูปเงินสด (Cash Company) ซึ่งยังไม่
สามารถดาเนินการให้มธี ุรกิจทีม่ คี ุณสมบัตทิ จ่ี ะจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้
- บริษทั ฯ ยังมิได้ดาเนินการให้เป็ นไปตามข้อกาหนดว่าด้วยรายการได้มาซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
กรณีการเข้าซือ้ หุน้ ของบริษทั กีธา พร๊อพเพอร์ตส้ี ์ จากัด (“KITHA”)
ซึง่ หากพิจารณาจากสถานะของบริษทั ฯ พบว่า ณ วันที่ 9 มีนาคม 2560 บริษทั ฯ อยู่ในช่วงทีต่ ้องแก้ไขฐานะ
ทางการเงินและการดาเนินงานระยะที่ 2 (NC ระยะที่ 2) จากทัง้ หมด 3 ระยะ โดยมีระยะเวลาในการแก้ไขสาเหตุดงั กล่าว
ทัง้ สิน้ 3 ปี (ครบกาหนดวันที่ 8 มีนาคม 2562) โดยบริษทั ฯ สามารถยื่นคาขอขยายเวลาในการอยู่ NC ระยะเดิมได้ 1
ครัง้ เป็ นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี (วันที่ 8 มีนาคม 2563) โดยบริษทั ฯ จะต้องมีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตามเกณฑ์ของตลาด
หลักทรัพย์ฯ
ทัง้ นี้ แม้ว่าบริษทั ฯ จะสามารถดาเนินการขอขยายเวลาในการอยู่ NC ระยะเดิมได้อกี 1 ปี ก็จะทาให้ระยะเวลา
ในการฟื้ นฟูกจิ การสิน้ สุด ณ วันที่ 8 มีนาคม 2563 ซึง่ ณ วันดังกล่าวหากบริษทั ฯ ไม่สามารถดาเนินการแก้ไขเหตุเพิก
ถอนดังกล่าวได้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก็จะดาเนินการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ฯ
ดัง นัน้ หากพิจ ารณาจากแผนการที่ จ ะท าให้บ ริษัท ฯ มีคุ ณสมบัติต ามเกณฑ์ก ารรับ หลัก ทรัพ ย์ข องตลาด
หลักทรัพย์ฯ ข้างต้น ทีผ่ ทู้ าคาเสนอซือ้ คาดว่าจะยื่นคาขอพ้นเหตุเพิกถอนหลักทรัพย์ โดยบริษทั มีคุณสมบัตติ ามเกณฑ์
รับหุน้ สามัญของบริษัทเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2563 จึงทาให้บริษัทฯ อาจไม่สามารถ
ดาเนินการแก้ไขเหตุเพิกถอนดังกล่าวได้ทนั ภายในกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งส่งผลให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะ
ดาเนินการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ฯ
2.

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผูท้ าคาเสนอซื้อที่จะเกิ ดขึ้น
เนื่องจากผูท้ าคาเสนอซื้อรวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทาคาเสนอซือ้ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ใน CLM, CLP,
CLN, และ CLS และหากพิจ ารณาจากแผนจะขยายการประกอบธุ ร กิจ เพิ่ม เติม ของบริษัท ฯ จากการพัฒ นา
อสังหาริมทรัพย์ไปสู่การดาเนินธุรกิจซือ้ อสังหาริมทรัพย์จากสถาบันการเงิน เพื่อนามาปรับปรุง พัฒนา เพื่อขายหรือให้
เช่า โดยจะจัดตัง้ บริษัทบริหารสินทรัพย์ ตามพระราชกาหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541 โดยธุรกิจดังกล่าวมี
วัตถุประสงค์การดาเนินธุรกิจเช่นเดียวกับ CLM แม้ว่าผูท้ าคาเสนอซือ้ จะชีแ้ จงว่า
“CLM กับบริษทั บริหารสินทรัพย์ทจี ่ ะจัดตัง้ ขึ้นเป็ นบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ มีการทาธุรกรรมทีแ่ ตกต่างกันก็ตาม
โดย CLM จะซื้อหนี้ทไี ่ ม่ก่อให้เกิดรายได้ของสถาบันการเงิน (NPL) มาบริหารจัดการ ส่วนบริษัทบริหารสินทรัพย์ของ
บริษัทฯ จะซื้อสินทรัพย์ทไี ่ ม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPA) ประเภทอสังหาริมทรัพย์ทสี ่ ถาบันการเงินเป็ นเจ้าของ ซึง่ ได้รบั มา
จากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของลูกค้า”
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นอกจากนี้ ผูท้ าคาเสนอซือ้ ยังมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษทั ฯ กับ CLP, CLN, และ CLS ทีม่ ี
วัตถุประสงค์การประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เช่นเดียวกับวัตถุประสงค์การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งหาก
พิจารณาจากแผนการแก้ไขความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษทั ฯ กับ CLP, CLN, และ CLS ของผูท้ าคาเสนอซือ้
แต่ทป่ี รึกษาฯ มีความเห็นว่า แผนการดาเนินการของผูท้ าคาเสนอซือ้ ยังไม่สามารถแก้ไขความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ระหว่างบริษทั ฯ กับ CLP, CLN, และ CLS ได้ เนื่องจากผู้ทาคาเสนอซือ้ ยังไม่มกี ารระบุแนวทางทีช่ ดั เจนในการแก้ไข
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ซึง่ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใน 2 ประเด็นดังกล่าวอาจก่อให้เกิดขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการดาเนินธุรกิจ
ของบริษทั ฯ ภายใต้การบริหารจัดการของผูท้ าคาเสนอซือ้ ซึง่ ผูท้ าคาเสนอซือ้ มิได้ระบุรายละเอียดการแก้ไขประเด็นความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ให้ชดั เจนแต่อย่างใดในแบบทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ
247-4) เนื่องจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดงั กล่าวอาจส่งผลต่อการพิจารณาคุณสมบัตขิ องบริษทั ฯ ตามเกณฑ์การ
รับหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมาย ประกาศ และ/หรือข้อบังคับของสานักงาน ก.ล.ต. ซึ่งอาจทาให้บริษทั
ฯ ไม่สามารถดาเนินการแก้ไขเหตุ เพิกถอนดังกล่าวได้ทนั ภายในกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และส่งผลให้ตลาด
หลักทรัพย์ฯ ดาเนินการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ฯ
ได้
ดังนัน้ ผู้ทาค าเสนอซื้อจะต้อ งปฎิบตั ิต ามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และ/หรือข้อ บัง คับของตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ ,
สานักงาน ก.ล.ต., และ/หรือระเบียบของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง อย่างเคร่งครัด โดยพิจารณาถึงประโยชน์ของบริษทั ฯ และ
ผูถ้ อื หุน้ ทุกรายเป็ นสาคัญ เพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการเข้าทารายการระหว่างกันของบริษทั ฯ
กับบริษัทย่อย/บริษัทร่วม/บริษัทที่เกี่ย วข้อง/บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ก่อ นที่บริษัทฯ จะขยายการประกอบธุรกิจ
เพิม่ เติมไปสูธ่ ุรกิจซือ้ อสังหาริมทรัพย์จากสถาบันการเงินเพื่อนามาปรับปรุง พัฒนา เพื่อขายหรือให้เช่า โดยจัดตัง้ บริษทั
บริหารสินทรัพย์ ตามพระราชกาหนดบริษทั บริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541
3.

ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาไรและสิ ทธิ ในการออกเสียงของผูถ้ ือหุ้นเดิ ม
หากพิจารณาแผนการดาเนินการของผู้ทาคาเสนอซื้อ ในเรื่องการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ เบื้องต้นที่
ปรึกษาฯ คาดว่าบริษทั ฯ อาจมีการทารายการได้มาซึง่ สินทรัพย์ของบริษทั ฯ ทัง้ สิน้ 3 รายการ ได้แก่
1

2

3

รายการ
ได้มาซึง่ สินทรัพย์ประเภทห้องชุดพักอาศัย ทีด่ นิ เปล่าเพื่อพัฒนา
โครงการทีอ่ ยู่อาศัยประเภทแนวราบ มูลค่าไม่ต่ ากว่า 300 ล้าน
บาท เพื่อให้สว่ นของผูถ้ อื หุน้ เกินกว่า 300 ล้านบาท
(ขนาดรายการไม่ต่ากว่าร้อยละ 83.70 ของสินทรัพย์รวม)
ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์รอการขายจากบริษัทเครดิตฟองซิเอร์
แคปปิ ต อล ลิ้ง ค์ จ ากัด (“CLC”) และบริษัท บริห ารสิน ทรัพ ย์
แคปปิ ตอล ลิ้งค์ จากัด (“CLM”) โดยมีขนาดรายการไม่เกินปี ละ
200.00 ล้านบาท
ได้ม าซึ่ง ที่ดิน รอการพัฒ นาจากบริษัท แคปปิ ต อล ลิ้ง ค์ พรอพ
เพอร์ต้ี จากัด (“CLP”), บริษัท แคปปิ ตอล ลิ้งค์ นอร์ท สาทร
จากัด (“CLN”) และบริษัท แคปปิ ต อล ลิ้ง ค์ เซ้า ท์ สาทร จ ากัด
(“CLS”) ด้วยวิธกี ารชาระเงินสด หรือใช้วธิ แี ลกหุน้
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ช่วงเวลา
ไตรมาสที่ 2-4 ปี 2561

ไตรมาสที่ 4 ปี 2561

ภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังการ
ทาคาเสนอซือ้ ในครัง้ นี้เสร็จสิน้
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ทีม่ า : คาเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ โดยผูท้ าคาเสนอซื้อ

ซึง่ หากพิจารณาจากงบการเงินรวมของบริษทั ฯ สาหรับงวด 9 เดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2560 จะเห็นได้ว่า
บริษทั ฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพียง 6.13 ล้านบาท ดังนัน้ ภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังการทาคาเสนอ
ซื้อในครัง้ นี้เสร็จสิน้ บริษัทฯ จะมีการดาเนินการเพิม่ ทุนของบริษัทฯ อย่างแน่ นอน เพื่อดาเนินการได้มาซึ่งสินทรัพย์
ข้างต้นภายในระยะเวลาตามทีร่ ะบุในคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ ซึง่ จะส่งผลกระทบต่อผูถ้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ฯ จาเป็ นต้องใช้
เงินสดในการเพิ่มทุน หรือหากเป็ นการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อแลกหุ้นสามัญ (Share swap) ของ
สินทรัพย์ทก่ี จิ การได้มานัน้ ก็จะส่งผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาไร (Earnings Dilution) และสิทธิในการออกเสียงของผูถ้ อื หุน้
เดิม (Control Dilution) ของผูถ้ อื หุน้ เดิมจากการทา Share Swap อย่างมีนัยสาคัญ โดยไม่กระทบต่อผูท้ าคาเสนอซื้อ
เนื่องจากส่วนใหญ่จะเป็ นรายการระหว่างกันของบริษทั ฯ กับบริษทั ทีผ่ ทู้ าคาเสนอซือ้ รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 เป็ นผู้
มีอานาจควบคุมกิจการ ซึ่งจะเป็ นประโยชน์กบั บริษทั ฯ อย่างแท้จริงหรือไม่นัน้ ที่ปรึกษาฯ ไม่สามารถให้ความเห็นใน
ประเด็นดังกล่าวได้ เนื่องจากผูท้ าคาเสนอซือ้ มิได้ระบุรายละเอียดทีช่ ดั เจนในคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ว่า บริษทั ฯ จะได้มา
ซึง่ สินทรัพย์ใด ดังนัน้ ทีป่ รึกษาฯ จึงไม่สามารถให้ความเห็นในประเด็นดังกล่าวอย่างชัดเจนได้
แต่อย่างไรก็ตาม การออกหุ้นสามัญเพิม่ ทุน ของบริษัทฯ เพื่อแลกหุ้นสามัญ (Share swap) ของสินทรัพย์ท่ี
บริษัทฯ จะได้มา โดยอาจจะเป็ นหุน้ หรือทรัพย์สนิ ของบุคคลใดก็ตาม ผู้ทาคาเสนอซื้อควรจะมีการพิจารณาและศึกษา
รายละเอียดของหุน้ หรือทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้มา ณ ช่วงเวลานัน้ รวมถึงผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาไร (Earnings Dilution) และ
สิทธิในการออกเสียงของผูถ้ อื หุน้ เดิม (Control Dilution) ของผูถ้ อื หุน้ เดิม โดยละเอียดรอบคอบ และยึดถือผลประโยชน์
ของผูถ้ อื หุน้ เดิมเป็ นหลัก เพื่อให้แน่ใจว่าการเข้าทารายการดังกล่าวสามารถเพิม่ ความสามารถในการแข่งขันและผลการ
ดาเนินงานทีด่ ขี น้ึ ให้กบั บริษทั ฯ ได้ เนื่องจากการออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของกิจการเพื่อแลกหุน้ สามัญ (Share swap) ของ
สินทรัพย์ทก่ี จิ การได้มานัน้ จะส่งผลกระทบโดยตรงกับผูถ้ อื หุน้ เดิมของกิจการ ซึง่ ผูถ้ อื หุน้ เดิมของกิจการควรติดตามและ
ศึกษารายละเอียดการเข้าทารายการในประเภทดังกล่าวอย่างใกล้ชดิ
นอกจากนี้ หากเป็ นการได้มาซึง่ หุน้ หรือทรัพย์สนิ ของผูท้ าคาเสนอซือ้ รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 หรือบริษทั
ที่ผู้ทาคาเสนอซื้อ รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 เป็ นผู้มอี านาจควบคุมกิจการ บริษัทฯ ก็จะมีหน้าที่ดาเนินธุรกรรมให้
เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน ลง
วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2551 (รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริษทั จดทะเบียนในรายการที่เกีย่ วโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19
พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 (รวมทัง้ ที่มกี ารแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ”) ซึ่งบริษัทฯ มีหน้าที่ต้อง
จัดการประชุมผูถ้ ือหุ้นเพื่อขออนุ มตั กิ ารทาเข้ารายการดังกล่าว ทัง้ นี้ ผู้ทาคาเสนอซือ้ จะไม่มสี ทิ ธิออกเสียงในที่ประชุม
คณะกรรมการบริษทั และผูถ้ อื หุน้ รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ของผูท้ าคาเสนอซือ้ จะไม่มสี ทิ ธิออกเสียงในทีป่ ระชุมผูถ้ อื
หุน้ เนื่องจากผูท้ าคาเสนอซือ้ รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 เป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ว่ นได้เสียจากการเข้าทารายการดังกล่าว
4.

ผลการดาเนิ นงานและฐานะทางการเงิ นของบริษทั ฯ
จากนโยบายและแผนการบริหารกิจ การของผู้ทาคาเสนอซื้อ ที่ผู้ทาคาเสนอซื้อมีแผนการดาเนินการทาให้
บริษัทฯ สามารถกลับมาซื้อ -ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้อกี ครัง้ เนื่องจากปจั จุบนั ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ประกาศให้
บริษทั ฯ เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนโดยมีสาเหตุตามทีไ่ ด้กล่าวไปแล้วในข้อที่ 1 ความเป็ นไปได้ของแผนการทาให้บริษทั ฯ
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ – ฉบับแก้ไขเพิม่ เติม

บริษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

สามารถกลับมาซือ้ -ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้อกี ครัง้ ทาให้ผทู้ าคาเสนอซือ้ ต้องรีบดาเนินการซือ้ ทรัพย์สนิ ทีม่ ศี กั ยภาพ
เพื่อสร้างรายได้และผลกาไรให้แก่บริษทั ฯ เพื่อทาให้บริษทั ฯ มีคุณสมบัตติ ามเกณฑ์การรับหลักทรัพย์โดยเร็วทีส่ ดุ
ดังนัน้ จึงส่งผลให้ผูถ้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ฯ ได้รบั ประโยชน์จากแผนการดาเนินการดังกล่าวของผูท้ าคาเสนอซือ้ ที่
จะทาให้บริษทั ฯ มีผลการดาเนินงานและฐานะทางการเงินทีด่ ขี น้ึ เนื่องจากผูท้ าคาเสนอซือ้ มีแผนทีจ่ ะทาให้ฐานะทางการ
เงินของบริษทั ฯ กลับมามีส่วนของผูถ้ อื หุน้ เกินกว่า 300 ล้านบาท และมีผลการดาเนินงานเป็ นกาไรสุทธิในระยะเวลา 2
หรือ 3 ปี ล่าสุดรวมกันไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท และปี ล่าสุดไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาท และมีกาไรสุทธิในงวดสะสมก่อนยื่น
คาขอพ้นเหตุเพิกถอนหลักทรัพย์ เพื่อให้บริษทั มีคุณสมบัตติ ามเกณฑ์รบั หุน้ สามัญของบริษทั เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
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