SET เลขที่ 09/2561
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561
เรื่ อง

แจ้ งการได้ รับสาเนาการแก้ ไขเพิม่ เติมข้ อความในคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ครัง้ ที่ 3

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ขอแจ้ งให้ ทราบว่า บริ ษั ทฯ ได้ รับสาเนาการแก้ ไข
เพิ่มเติมข้ อความในคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ครัง้ ที่ 3 ของบริ ษัทฯ จากนายเกรี ยงไกร ศิระวณิชการ ในฐานะผู้ทาคา
เสนอซื ้อ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีรายละเอียดตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริ ษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

( นายมนต์ชยั อรวงศ์ไพศาล )
กรรมการ

ที่ ค.อ. 010/2561
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561
เรื่ อง

เปิ ดเผยข้ อมูลเพิ่มเติมในคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของ บริ ษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
ครัง้ ที่ 3

เรี ยน

เลขาธิการสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สาเนาเรี ยน

กรรมการและผู้จดั การตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการบริ ษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
ผู้ถือหลักทรัพย์ของบริ ษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

อ้ างถึง

(1) คาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริ ษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (แบบ 247-4)
ลงวัน ที่ 24 มกราคม 2561 (2) ฉบับ แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ลงวัน ที่ 6 กุม ภาพัน ธ์ 2561 และ (3) ฉบับ แก้ ไข
เพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561
ตามที่นายเกรี ยงไกร ศิระวณิ ชการ ได้ ยื่ นคาเสนอซือ้ หลักทรั พย์ ของบริ ษั ท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชั่น จากัด

(มหาชน) (“ADAM” หรื อ “กิจการ”) เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 โดยมีบริ ษัท แคปปิ ตอล ลิ ้งค์ แอ๊ ดไวเซอรี่ จากัด เป็ นที่
ปรึ กษาทางการเงินในการจัดเตรี ยมคาเสนอซื ้อ (“ผู้จดั เตรี ยมคาเสนอซื ้อ”) และฉบับแก้ ไขเพิ่มเติมลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์
2561 รวมถึงฉบับแก้ ไขเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 2 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 นัน้ ผู้ทาคาเสนอซื ้อและผู้จัดเตรี ยมคาเสนอซื ้อขอ
เปิ ดเผยข้ อมูลเพิ่มเติมในคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของกิจการ ดังนี ้
1. ส่ วนที่ 2 หน้ า 5 ข้ อ 6.3 แผนการขายหุ้นของกิจการ
จากเดิม
ผู้ทาคาเสนอซื ้อไม่มีความประสงค์ที่จะขายหลักทรัพย์หรื อโอนหลักทรัพย์ของกิจการที่จะรับซื ้อจากการทาคา
เสนอซื ้อในครัง้ นี ้ให้ แก่บุคคลอื่นในจานวนที่มีนยั สาคัญในช่วงระยะเวลา 12 เดือน นับจากวันสิ ้นสุดระยะเวลารับซื ้อ
เว้ นแต่
1)

ขายหลักทรัพย์หรื อโอนหลักทรัพย์ของกิ จการให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นของบริ ษัทในกลุ่มแคปปิ ตอล ลิ ้งค์ หรื อบุคคลที่
เกี่ยวข้ องกันของผู้ทาคาเสนอซื ้อตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 หรื อ
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2)

ในกรณี ที่ผ้ ูทาคาเสนอซือ้ ขายหลักทรัพ ย์ หรื อโอนหลักทรั พย์ ของกิ จการเพื่ อให้ เป็ นไปตามกฎระเบียบและ
ข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ องของสานักงาน ก.ล.ต. และ/หรื อ ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยที่มีผลใช้ บังคับอื่น ๆ
ในขณะนัน้ หรื อ

3)

พันธมิตรทางธุรกิจ ซึง่ มิได้ เป็ นบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทในกลุม่ แคปปิ ตอล ลิ ้งค์ ที่สามารถก่อให้ เกิดประโยชน์
ทางธุรกิจแก่กิจการ
อย่างไรก็ตาม หากเกิดการขายหุ้นดังกล่าวข้ างต้ น จะขายไม่เกินร้ อยละ 5 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ ว

ทังหมด
้
และไม่มีผลกระทบต่ออานาจควบคุม ซึ่งบุคคลที่จะมาซื ้อหลักทรัพย์จากผู้ทาคาเสนอซื ้อจะต้ องไม่มีเจตนาที่
จะใช้ สทิ ธิออกเสียงของไปในทิศทางเดียวกันกับผู้ทาคาเสนอซื ้อ เพื่อควบคุมกิจการร่วมกัน (acting in concert)
ภายหลังจากที่กิจการเพิ่มทุนเพื่อซื ้อสินทรัพย์ใหม่เข้ ามาด้ วยวิธีแลกหุ้น (Share Swap) ผู้ทาคาเสนอซื ้ออาจลด
สัดส่วนการถือหุ้นลงเหลือ 20% - 51% ขึ ้นอยู่กับขนาดของสินทรัพย์ใหม่ที่จะซื ้อเข้ ามา ซึ่งปั จจุบนั ยังไม่ได้ ข้อสรุ ป
เกี่ยวกับขนาดของสินทรัพย์จึงไม่สามารถแจ้ งสัดส่วนการถือหุ้นที่แน่นอนได้ ผู้ที่เข้ ามาซื ้อหุ้นเพิ่มทุนอาจเป็ นบุคคลที่
กระทาการร่ วมกันกับผู้ทาคาเสนอซื ้อ (Concert party) ซึ่งผู้ทาคาเสนอซื ้ออาจต้ องทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์อีกครัง้
อย่างไรก็ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ทาคาเสนอซื ้อและบุคคลที่กระทาการร่ วมกัน จะอยู่ในระดับที่มีอานาจควบคุม
กิจการได้
เพิ่มเติมเป็ น
ผู้ทาคาเสนอซื ้อไม่มีความประสงค์ที่จะขายหลักทรัพย์หรื อโอนหลักทรัพย์ของกิจการที่จะรับซื ้อจากการทาคา
เสนอซื ้อในครัง้ นี ้ให้ แก่บุคคลอื่นในจานวนที่มีนยั สาคัญในช่วงระยะเวลา 12 เดือน นับจากวันสิ ้นสุดระยะเวลารับซื ้อ
เว้ นแต่
1)

ขายหลักทรัพย์หรื อโอนหลักทรัพย์ของกิ จการให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นของบริ ษัทในกลุ่มแคปปิ ตอล ลิ ้งค์ หรื อบุคคลที่
เกี่ยวข้ องกันของผู้ทาคาเสนอซื ้อตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 หรื อ

2)

ในกรณี ที่ผ้ ูทาคาเสนอซือ้ ขายหลักทรัพ ย์ หรื อโอนหลักทรั พย์ ของกิ จการเพื่ อให้ เป็ นไปตามกฎระเบียบและ
ข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ องของสานักงาน ก.ล.ต. และ/หรื อ ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยที่มีผลใช้ บังคับอื่น ๆ
ในขณะนัน้ หรื อ

3)

พันธมิตรทางธุรกิจ ซึง่ มิได้ เป็ นบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทในกลุม่ แคปปิ ตอล ลิ ้งค์ ที่สามารถก่อให้ เกิดประโยชน์
ทางธุรกิจแก่กิจการ
อย่างไรก็ตาม หากเกิดการขายหุ้นดังกล่าวข้ างต้ น จะขายไม่เกินร้ อยละ 5 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ ว

ทังหมด
้
และไม่มีผลกระทบต่ออานาจควบคุม ซึ่งบุคคลที่จะมาซื ้อหลักทรัพย์จากผู้ทาคาเสนอซื ้อจะต้ องไม่มีเจตนาที่
จะใช้ สทิ ธิออกเสียงของไปในทิศทางเดียวกันกับผู้ทาคาเสนอซื ้อ เพื่อควบคุมกิจการร่วมกัน (acting in concert)
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ภายหลังจากที่กิจการเพิ่มทุนเพื่อซื ้อสินทรัพย์ใหม่เข้ ามาด้ วยวิธีแลกหุ้น (Share Swap) ผู้ทาคาเสนอซื ้ออาจลด
สัดส่วนการถือหุ้นลงเหลือ 20% - 51% ขึ ้นอยู่กับขนาดของสินทรัพย์ใหม่ที่จะซื ้อเข้ ามา ซึ่งปั จจุบนั ยังไม่ได้ ข้อสรุ ป
เกี่ยวกับขนาดของสินทรัพย์จึงไม่สามารถแจ้ งสัดส่วนการถือหุ้นที่แน่นอนได้ ผู้ที่เข้ ามาซื ้อหุ้นเพิ่มทุน จะเป็ นบุคคลที่
กระทาการร่วมกันกับผู้ทาคาเสนอซื ้อ (Concert party)
อย่างไรก็ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ทาคาเสนอซื ้อและบุคคลที่กระทาการร่ วมกัน จะอยู่ในระดับที่มีอานาจ
ควบคุมกิจการได้ คือไม่ต่ากว่าร้ อยละ 75 ของสิทธิออกเสียงของกิจการ ทังนี
้ ้สัดส่วนการถือหุ้นในกิจการของผู้ทาคา
เสนอซื ้อและบุคคลที่กระทาร่ วมกันภายหลังการแลกหุ้น (share swap) อาจมีผลให้ ต้องทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์อีก
ครัง้ ซึง่ ผู้ทาคาเสนอซื ้อและผู้กระทาการร่วมกันจะต้ องปฎิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องต่อไป
2. ส่ วนที่ 3 หน้ า 1 ลักษณะการประกอบธุรกิจโดยสังเขป
จากเดิม
ข้ อมูลการเปลีย่ นแปลงธุรกิจของกิจการ ตังแต่
้ ปี 2557
วันที่
กันยายน 2557

รายการ
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557 ได้ มีมติที่สาคัญดังต่อไปนี ้
1. อนุ มั ติ ก ารเพิ่ ม ทุ น ของกิ จ การ จ านวน 500,000,000 บาท จากทุ น จดทะเบี ย นเดิ ม
280,163,587 บาท เป็ นจ านวน 780,163,587 บาท โดยการออกหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุนจ านวน
500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้น ที่ตราไว้ ห้ ุนละ 1 บาท เพื่อรองรับ การจัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่ มทุน
ให้ แก่บคุ คลในวงจากัด (Private Placement)
2. อนุมตั ิการขายหุ้นในบริ ษัทต่าง ๆ ดังนี ้
1) รายการจ าหน่ายไปซึ่งหุ้น สามัญ ของบริ ษั ท อาดามัส เวิลด์ จ ากัด ร้ อยละ 100 ของ
จานวนหุ้นจดทะเบียนทังหมด
้
2) รายการจาหน่ายไปซึง่ หุ้นสามัญของบริ ษัท อาดามัส คอนซูเมอร์ จากัด ร้ อยละ 100 ของ
จานวนหุ้นจดทะเบียนทังหมด
้
3) รายการจาหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญของบริ ษัท จี จี นิวส์ เนทเวิร์ค จากัด ร้ อยละ 32.79 ของ
จานวนหุ้นจดทะเบียนทังหมด
้
305,000 หุ้น
4) รายการจาหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญของบริ ษัท นิวส์ มัลติมีเดีย จากัด ร้ อยละ 10.00 ของ
จานวนหุ้นจดทะเบียนทังหมด
้
300,000 หุ้น
5) อนุมตั ิการเสนอซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท กีธา พร็ อพเพอร์ ตี ้ส์ จากัด ในมูลค่าทังสิ
้ ้นไม่เกิน
800,000,000 บาท

ธันวาคม 2557

กิจการมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างธุรกิจหลักจากธุรกิจการบริ หารจัดการสถานีทีวีกีฬาและธุรกิจ
3

วันที่

รายการ
บริ หารกิจกรรมการตลาด เป็ นการดาเนินธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์

เมษายน 2559

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 วันที่ 28 เมษายน 2559 ได้ มีอนุมตั ิการจาหน่ายไปซึ่งหุ้น
สามัญของบริ ษัท กีธา พร็ อพเพอร์ ตีส์ จากัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยของกิจการ จานวนรวม 21,999,998
หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 99.9 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้

สิงหาคม 2559

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 ได้ อนุมตั ิการเข้ าซื ้อหุ้นสามัญ
ของบริ ษัท สิทธารมย์ ดีเวลลอปเมนท์ จากัด จานวน 160,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1,000 บาท หรื อ
คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 100 ของจานวนหุ้นทังหมด
้
รวมเป็ นเงินจานวน 370,000,000 บาท จาก
บริ ษัท เพาเวอร์ ไลน์ เอนจีเนียริ่ ง จากัด (มหาชน)

เพิ่มเติมเป็ น
วันที่

รายการ

กันยายน 2557 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557 ได้ มีมติที่สาคัญดังต่อไปนี ้
1. อนุ มั ติ ก ารเพิ่ ม ทุ น ของกิ จ การ จ านวน 500,000,000 บาท จากทุ น จดทะเบี ย นเดิ ม
280,163,587 บาท เป็ น จ านวน 780,163,587 บาท โดยการออกหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน จ านวน
500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่
บุคคลในวงจากัด (Private Placement)
2. อนุมตั ิการขายหุ้นในบริ ษัทต่าง ๆ ดังนี ้
1) รายการจาหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญของบริ ษัท อาดามัส เวิลด์ จากัด ร้ อยละ 100 ของจานวน
หุ้นจดทะเบียนทังหมด
้
2) รายการจาหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญของบริ ษัท อาดามัส คอนซูเมอร์ จากัด ร้ อยละ 100 ของ
จานวนหุ้นจดทะเบียนทังหมด
้
3) รายการจาหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญของบริ ษัท จี จี นิวส์ เนทเวิร์ค จากัด ร้ อยละ 32.79 ของ
จานวนหุ้นจดทะเบียนทังหมด
้
305,000 หุ้น
4) รายการจาหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญ ของบริ ษั ท นิ วส์ มัลติมีเดีย จากัด ร้ อยละ 10.00 ของ
จานวนหุ้นจดทะเบียนทังหมด
้
300,000 หุ้น
5) อนุมตั ิการเสนอซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท กีธา พร็ อพเพอร์ ตี ้ส์ จากัด ในมูลค่าทังสิ
้ ้นไม่เกิน
800,000,000 บาท
ภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิรายการดังกล่าว ตลาดหลักทรัพย์ ฯ ได้ ขึ ้นเครื่ องหมาย H สัง่
ห้ ามซือ้ ขายหลักทรัพย์ของกิจการ สาหรับการซือ้ ขายหลักทรัพย์รอบบ่ายของวันที่ 25 กันยายน
4

วันที่

รายการ
2557 จนกว่าบริ ษัทได้ เปิ ดเผยข้ อมูลและปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์และ
สานักงาน ก.ล.ต. ว่าด้ วยการได้ มาซึ่งสินทรัพย์สาคัญและรายการที่เกี่ยวโยงกันกรณีการเพิ่มวาระ
การประชุมเกี่ ยวกับการซือ้ หุ้นสามัญทัง้ หมดของบริ ษัท กีธา พร๊ อพเพอร์ ตีส์ จากัด (KITHA) แต่
ADAM ยังมิได้ เปิ ดเผยข้ อมูลและการดาเนินการตามข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์และสานักงาน
ก.ล.ต. อย่างครบถ้ วน ตลาดหลักทรัพ ย์ จึงยังคงห้ ามซื อ้ ขายหลักทรัพย์ ของ ADAM ต่อไป และ
ขอให้ ADAM ชีแ้ จงข้ อมูลกรณี ผ้ ถู ื อหุ้นของบริ ษัทเสนอให้ ที่ ประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้นเมื่ อวันที่ 25
กันยายน 2557 เพิ่ม วาระการประชุม เพื่ อพิ จารณาอนุมัติ การซื อ้ หุ้นสามัญ ทัง้ หมดของ KITHA
มูลค่าทังสิ
้ ้น ไม่เกิน 800 ล้ านบาท ซึ่งเข้ าข่ายเป็ นรายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยง
กันตามข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์และสานักงาน ก.ล.ต. โดยการที่จะเสนอวาระให้ ผ้ ถู ื อหุ้น
พิจารณาอนุมตั ิรายการดังกล่าว บริ ษัทจะแจ้ งมติที่ประชุมคณะกรรมการโดยเปิ ดเผยสารสนเทศให้
ผู้ถือหุ้นได้ ทราบล่วงหน้ าและต้ องจัดให้ มีที่ ปรึ กษาทางการเงินอิสระในการให้ ความเห็นต่อการเข้ า
ทารายการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้ าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นด้ วย ซึง่ บริ ษัทไม่ได้ ดาเนินการ
ตามข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์และสานักงาน ก.ล.ต. ในเรื่ องดังกล่าวแต่อย่างใด ซึ่งวาระ
ดังกล่าวถือเป็ นเรื่ องสาคัญที่กระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น โดย ADAM ต้ องดาเนินการ ตาม
ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์และสานักงาน ก.ล.ต. และเพื่อให้ เป็ นไปตามหลักการกากับดูแล
กิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ของการเป็ นบริ ษัทจดทะเบียน
ดังนันตลาดหลั
้
กทรัพย์จึงให้ ADAM ชี ้แจงข้ อมูลและการดาเนินการให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดของ
ของตลาดหลักทรัพย์และสานักงาน ก.ล.ต. ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ภายในวันที่ 1 ตุลาคม
2557 และเนื่องจากตลาดหลักทรัพย์อยู่ระหว่างให้ ADAM ชี ้แจงข้ อมูลดังกล่าว ซึ่งกระทบต่อสิทธิ
ประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนอย่างมีสาระสาคัญ ตลาดหลักทรัพย์จึงยังคงเครื่ องหมาย “SP”
หลัก ทรั พ ย์ ของ ADAM จนกว่า บริ ษั ท จะชี แ้ จงข้ อมูลและด าเนิ นการตามข้ อ กาหนดของตลาด
หลักทรัพย์และสานักงาน ก.ล.ต. อย่างครบถ้ วนแล้ ว
ทังนี
้ ้ตามข้ อกาหนดว่าด้ วยการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ดงั กล่าวกาหนดว่า หากบริ ษัทจดทะเบียนฝ่ าฝื น
หรื อละเลยไม่ดาเนินการให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนด ตลาดหลักทรัพย์จะพิจารณาสัง่ ห้ ามการซื ้อขาย
หลักทรัพย์ รวมถึงการไม่รับหลักทรัพย์ที่ บริ ษัทจดทะเบียนออกให้ กับบริ ษัทอื่ นเป็ นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนเพิ่มเติม และอาจสัง่ เพิกถอนจากการหลักทรัพย์จดทะเบียน

ธันวาคม 2557

กิจการมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างธุรกิจหลักจากธุรกิจการบริ หารจัดการสถานีทีวีกีฬาและธุรกิจ
บริ หารกิจกรรมการตลาด เป็ นการดาเนินธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์

เมษายน 2559

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 วันที่ 28 เมษายน 2559 ได้ มีอนุมตั ิการจาหน่ายไปซึ่งหุ้น
5

วันที่

รายการ
สามัญของบริ ษัท กีธา พร็ อพเพอร์ ตีส์ จากัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยของกิจการ จานวนรวม 21,999,998
หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 99.9 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้

สิงหาคม 2559

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 ได้ อนุมตั ิการเข้ าซื ้อหุ้นสามัญ
ของบริ ษัท สิทธารมย์ ดีเวลลอปเมนท์ จากัด จานวน 160,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1,000 บาท หรื อ
คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 100 ของจานวนหุ้นทังหมด
้
รวมเป็ นเงินจานวน 370,000,000 บาท จาก
บริ ษัท เพาเวอร์ ไลน์ เอนจีเนียริ่ ง จากัด (มหาชน)

3. ส่ วนที่ 3 หน้ า 6 ข้ อ 1.5.2 รายชื่อคณะกรรมการหลังการทาคาเสนอซือ้
จากเดิม
1.5.2 รายชื่อคณะกรรมการหลังการทาคาเสนอซื ้อ
ผู้ทาคาเสนอซื ้อจะเสนอชื่อตัวเองเป็ นกรรมการบริ ษัท และในกรณี ที่ระหว่างหรื อภายหลังการทาคา
เสนอซื ้อครัง้ นี ้ ผู้ทาคาเสนอซื ้อได้ รับหุ้นจนถือหุ้นเกินร้ อยละ 50 ของหุ้นสามัญที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
้
กิจการ ผู้ทาคาเสนอซื ้อจะเสนอชื่อกรรมการอีก 6 ท่าน เพื่อแทนกรรมการในปั จจุบนั 5 ท่าน และตาแหน่งที่วา่ ง
1 ท่าน โดยกรรมการที่ผ้ ทู าคาเสนอซื ้อจะเสนอชื่อกรรมการอยูร่ ะหว่างการสรรหา
ทังนี
้ ้ เมื่อผู้ทาคาเสนอซื ้อได้ รับหุ้นจนถือหุ้นเกินร้ อยละ 50 ของหุ้นสามัญที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
้
กิจการ ผู้ทาคาเสนอซื ้อจะแจ้ งไปยังคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อแจ้ งผลสาเร็ จของการครอบงากิจการ และขอเสนอ
ชื่อกรรมการใหม่ภายในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 โดยที่ผ้ ทู าคาเสนอยังไม่มีแผนที่จะลดหรื อ
เพิ่มจานวนกรรมการบริ ษัท
ในกรณีที่ผ้ ทู าคาเสนอซื ้อได้ รับหุ้นไม่ถึงร้ อยละ 50 ของหุ้นสามัญที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกิ
้
จการ
ผู้ทาคาเสนอซื ้อจะเสนอชื่อกรรมการตามสัดส่วนการถือหุ้น
ด้ วยปั จจุบนั มีผ้ ถู ือหุ้นตอบรับคาเสนอซื ้อหลัก ทรัพย์ ทาให้ ผ้ ทู าคาเสนอซื ้อถือหุ้นรวมเกินกว่าร้ อยละ 50
ของหุ้นสามัญที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกิ
้
จการ และมีอานาจควบคุมกิจการแล้ ว จึงได้ มีการเปลี่ยนแปลง
กรรมการ 2 ท่าน ซึง่ เสนอชื่อโดยผู้ทาคาเสนอซื ้อ (ลาดับที่ 1 และ 3) โดยคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นดังนี ้
ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล

ตาแหน่ง

1

นายเกรี ยงไกร ศิระวณิชการ

ประธานกรรมการ

2

นายมนต์ชยั อรวงศ์ไพศาล

กรรมการบริ ษัท

3

นายฐิ ติวฒ
ั น์ คูวิจิตรสุวรรณ

กรรมการบริ ษัท

4

นางสาวพัทธนันท์ อภิรโยธิน

กรรมการบริษัทและรักษาการประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

5

พลเอกทิวะพร ชะนะพะเนาว์

กรรมการอิสระ
6

ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล

ตาแหน่ง

6

นายสราวุฒิ ภูมิถาวร

กรรมการอิสระ

7

นายธวัช จิตตรานนท์

กรรมการอิสระ

ข้ อมูล ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561

ภายหลังการทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์สิ ้นสุดลงผู้ทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์จะแต่งตังกรรมการเข้
้
าแทน
กรรมการที่ไม่ได้ เสนอชื่อโดยผู้ทาคาเสนอซื ้อทังหมด
้
ซึง่ ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างการสรรหากรรมการใหม่
ในส่วนผู้บริ หารจะมีการปรับเปลี่ยนตาแหน่งประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร และผู้บริ หารบางตาแหน่งให้
สอดคล้ องกับแผนงานของผู้ทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์
เพิ่มเติมเป็ น
1.5.2 รายชื่อคณะกรรมการหลังการทาคาเสนอซื ้อ
ผู้ทาคาเสนอซื ้อจะเสนอชื่อตัวเองเป็ นกรรมการบริ ษัท และในกรณี ที่ระหว่างหรื อภายหลังการทาคา
เสนอซื ้อครัง้ นี ้ ผู้ทาคาเสนอซื ้อได้ รับหุ้นจนถือหุ้นเกินร้ อยละ 50 ของหุ้นสามัญที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
้
กิจการ ผู้ทาคาเสนอซื ้อจะเสนอชื่อกรรมการอีก 6 ท่าน เพื่อแทนกรรมการในปั จจุบนั 5 ท่าน และตาแหน่งที่วา่ ง
1 ท่าน โดยกรรมการที่ผ้ ทู าคาเสนอซื ้อจะเสนอชื่อกรรมการอยูร่ ะหว่างการสรรหา
ทังนี
้ ้ เมื่อผู้ทาคาเสนอซื ้อได้ รับหุ้นจนถือหุ้นเกินร้ อยละ 50 ของหุ้นสามัญที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
้
กิจการ ผู้ทาคาเสนอซื ้อจะแจ้ งไปยังคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อแจ้ งผลสาเร็ จของการครอบงากิจการ และขอเสนอ
ชื่อกรรมการใหม่ภายในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 โดยที่ผ้ ทู าคาเสนอยังไม่มีแผนที่จะลดหรื อ
เพิ่มจานวนกรรมการบริ ษัท
ในกรณีที่ผ้ ทู าคาเสนอซื ้อได้ รับหุ้นไม่ถึงร้ อยละ 50 ของหุ้นสามัญที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกิ
้
จการ
ผู้ทาคาเสนอซื ้อจะเสนอชื่อกรรมการตามสัดส่วนการถือหุ้น
ด้ วยปั จจุบนั มีผ้ ถู ือหุ้นตอบรับคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ ทาให้ ผ้ ทู าคาเสนอซื ้อถือหุ้นรวมเกินกว่าร้ อยละ 50
ของหุ้นสามัญที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกิ
้
จการ และมีอานาจควบคุมกิจการแล้ ว เนื่องจากผู้ถือหลักทรัพย์ที่
ตอบรั บ ค าเสนอซือ้ ทัง้ หมดได้ แ สดงความประสงค์ ที่ จ ะสละสิท ธิ ย กเลิก การแสดงเจตนาขาย จึ งได้ มี ก าร
เปลีย่ นแปลงกรรมการ 2 ท่าน ซึ่งเสนอชื่อโดยผู้ทาคาเสนอซื ้อ (ลาดับที่ 1 และ 3) โดยคณะกรรมการบริ ษัทเป็ น
ดังนี ้
ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล

ตาแหน่ง

1

นายเกรี ยงไกร ศิระวณิชการ

ประธานกรรมการ

2

นายมนต์ชยั อรวงศ์ไพศาล

กรรมการบริ ษัท

3

นายฐิ ติวฒ
ั น์ คูวิจิตรสุวรรณ

กรรมการบริ ษัท

4

นางสาวพัทธนันท์ อภิรโยธิน

กรรมการบริษัทและรักษาการประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
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ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล

ตาแหน่ง

5

พลเอกทิวะพร ชะนะพะเนาว์

กรรมการอิสระ

6

นายสราวุฒิ ภูมิถาวร

กรรมการอิสระ

7

นายธวัช จิตตรานนท์

กรรมการอิสระ

ข้ อมูล ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 โดยกรรมการลาดับที่ 1-3 เป็ นผู้มีอานาจลงนามกระทาการแทนบริษัท ซึง่ การลงนามเพื่อ
ผูกพันบริษัท ลงนามโดยกรรมการ 2 ใน 3 ท่านนี ้และประทับตราสาคัญของบริษัท

ภายหลังการทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์สิ ้นสุดลงผู้ทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์จะแต่งตังกรรมการเข้
้
าแทน
กรรมการที่ไม่ได้ เสนอชื่อโดยผู้ทาคาเสนอซื ้อทังหมด
้
ซึง่ ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างการสรรหากรรมการใหม่
ในส่วนผู้บริ หารจะมีการปรับเปลี่ยนตาแหน่งประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร และผู้บริ หารบางตาแหน่งให้
สอดคล้ องกับแผนงานของผู้ทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์
4. ส่ วนที่ 3 หน้ า 7 ข้ อ 2.2 นโยบายและแผนการบริหารกิจการ
จากเดิม
(1)

แผนจาหน่ายที่ดินที่มิได้ ใช้ ในการดาเนินงาน
ภายในปี 2561 ผู้ทาคาเสนอซือ้ อาจจาหน่ายที่ดินที่มิ ได้ ใช้ ในการดาเนิน งานของบริ ษัท ย่อยออกไป ให้ กับ
บุคคลภายนอก หรื อ ผู้ทาคาเสนอซื ้อ หรื อบริ ษัทที่ผ้ ทู าคาเสนอซื ้อเป็ นผู้มีอานาจควบคุมกิจการ ด้ วยวิธีการ
เสนอราคา หากมีผ้ เู สนอราคาหลายราย จะดาเนินการขายให้ แก่ผ้ ทู ี่เสนอราคาสูงสุด แต่ราคาขายจะต้ องไม่ต่า
กว่าราคาขันต
้ ่าที่กาหนด หากไม่มีผ้ ใู ดเสนอซื ้อสูงกว่าหรื อเท่ากับราคาขันต
้ ่า ผู้ทาคาเสนอซื ้ออาจเสนอซื ้อที่ดิน
แปลงดังกล่าวในราคาขันต
้ ่า เพื่อนาเงินมาชาระหนี ้สินของบริ ษัทที่มีตอ่ Fortune Thailand Investment Fund
จานวน 172,000,000 บาท
หากผู้ทาคาเสนอซื ้อเป็ นผู้ซื ้อที่ดินแปลงดังกล่าวเอง จะเข้ าข่ายเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยมีขนาดรายการ
เท่ากับ 136.41 ล้ านบาท (คานวณจากมูลค่าทางบัญชีของบริ ษัท) ซึง่ เกินกว่าร้ อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตวั ตน
สุทธิของบริ ษัท ดังนันจะต้
้ องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ

(6)

แผนการทาให้ กิจการมีคณ
ุ สมบัตติ ามเกณฑ์การรับหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
ในกรณี ที่ผ้ ทู าคาเสนอซือ้ ได้ หลักทรัพย์ ของกิ จการจนมีอานาจควบคุม ผู้ทาคาเสนอซื ้อจะรี บดาเนินการซือ้
ทรัพย์สินที่มีศกั ยภาพ เพื่อสร้ างรายได้ และผลกาไร เพื่อให้ กิจการมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ การรับหลักทรัพย์
โดยเร็ วที่สดุ เพื่อให้ หลักทรัพย์ของกิจการกลับมาทาการซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ อีกครัง้
โดยมีตารางเวลาโดยประมาณดังนี ้
รายการ

ช่ วงเวลา

เพิ่มทุน และได้ มาซึง่ สินทรัพย์ เพื่อให้ สว่ นของผู้ถือ
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ไตรมาสที่ 2-4 ปี 2561

รายการ

ช่ วงเวลา

หุ้นเกินกว่า 300 ล้ านบาท
รั บ รู้ รายได้ จ ากสิ น ทรั พ ย์ ใหม่ ประเภทห้ อ งชุ ด พัก ตังแต่
้ ไตรมาสที่ 1 ปี 2562 เป็ นต้ นไป
อาศัย ที่ ดิ น เปล่ า เพื่ อ พัฒ นาโครงการที่ อ ยู่อ าศัย
ประเภทแนวราบ ที่จะสร้ างกาไรสุทธิปีละไม่ต่ากว่า
30 ล้ านบาท
ยื่ น ค าขอพ้ น เหตุเพิ ก ถอนหลัก ทรั พ ย์ โดยบริ ษั ท มี ไตรมาสที่ 2 ปี 2563
คุณ สมบัติ ต ามเกณฑ์ รับ หุ้น สามัญ ของบริ ษั ท เป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียน
โดยเกณฑ์คณ
ุ สมบัติที่สาคัญของการรับหุ้นสามัญเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน มีดงั นี ้
1. ส่วนของผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่า 300 ล้ านบาท
ผู้ทาคาเสนอซื ้อจะดาเนินการเพิ่มทุนให้ สว่ นของผู้ถือหุ้นมากกว่าระดับดังกล่าว
2. ทุนชาระแล้ ว ไม่น้อยกว่า 300 ล้ านบาท
ปั จจุบนั อยูท่ ี่ 370 ล้ านบาท

ถือว่าผ่านเกณฑ์

3. ผู้ถือหุ้นรายย่อยถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า ร้ อยละ 25 ของทุนชาระแล้ ว
ปั จ จุ บัน บริ ษั ท มี ผ้ ูถื อ หุ้น รายย่ อ ยถื อ หุ้น รวมกัน ร้ อยละ 53.09 แต่ ภ ายหลัง จากการท าค าเสนอซื อ้
หลักทรัพย์สิ ้นสุดลง และภายหลังจากการเพิ่มทุนเพื่อซื ้อสินทรัพย์ใหม่เข้ ามา สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือ
หุ้นรายย่อยอาจลดลงต่ากว่าเกณฑ์ดงั กล่าว อย่างไรก็ตามผู้ทาคาเสนอซื ้อจะดาเนินการกระจายหุ้นให้
เป็ นไปตามเกณฑ์การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยดังกล่าว
4. กาไรสุทธิ ในระยะเวลา 2 หรื อ 3 ปี ล่าสุดรวมกันไม่น้อยกว่า 50 ล้ านบาท และปี ล่าสุดไม่น้อยกว่า 30
ล้ านบาท และมีกาไรสุทธิในงวดสะสมก่อนยื่นคาขอ
ผู้ทาคาเสนอซื ้อจะดาเนินการซื ้อสินทรัพย์ใหม่ เพื่อให้ บริ ษัทมีกาไรสุทธิเป็ นไปตามเกณฑ์ดงั กล่าว
(8)

แผนการชาระคืนเงินกู้
ผู้ ท าค าเสนอซื อ้ จะให้ กิ จ การช าระคื น เงิ น กู้ ยื ม ที่ มี ต่ อ Fortune Thailand Investment Fund จ านวน
172,000,000 บาท โดยวิ ธีดัง ต่อ ไปนี ้ 1. กู้ยื ม เงิ น จากสถาบัน การเงิ น 2. กู้ยื ม เงิ น จากผู้ท าค าเสนอซื อ้ 3.
จาหน่ายที่ดินที่มิได้ ใช้ ในการดาเนินงาน 4. กระแสเงินสดของกิจการ
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เพิ่มเติมเป็ น
(1)

แผนจาหน่ายที่ดินที่มิได้ ใช้ ในการดาเนินงาน
ภายในปี 2561 ผู้ทาคาเสนอซือ้ อาจจาหน่ายที่ดินที่มิ ได้ ใช้ ในการดาเนิน งานของบริ ษัท ย่อยออกไป ให้ กับ
บุคคลภายนอก หรื อ ผู้ทาคาเสนอซื ้อ หรื อบริ ษัทที่ผ้ ทู าคาเสนอซื ้อเป็ นผู้มีอานาจควบคุมกิจการ ด้ วยวิธีการ
เสนอราคา หากมีผ้ เู สนอราคาหลายราย จะดาเนินการขายให้ แก่ผ้ ทู ี่เสนอราคาสูงสุด แต่ราคาขายจะต้ องไม่ต่า
กว่าราคาขันต
้ ่าที่กาหนด โดยราคาขันต
้ ่ากาหนดโดยอ้ างอิงจากราคาประเมินของผู้ประเมินราคาอิสระ และ
อาจมีสว่ นลดไม่เกินร้ อยละ 15 ซึ่งราคาดังกล่าวอาจะต่ากว่ามูลค่าทางบัญชีของบริ ษัท หากไม่มีผ้ ใู ดเสนอซื ้อ
สูงกว่าหรื อเท่ากับราคาขันต
้ ่า ผู้ทาคาเสนอซื ้ออาจเสนอซื ้อที่ดินแปลงดังกล่าวในราคาขันต
้ ่า เพื่อนาเงินมา
ชาระหนี ้สินของบริ ษัทที่มีตอ่ Fortune Thailand Investment Fund จานวน 172,000,000 บาท
หากผู้ทาคาเสนอซื ้อเป็ นผู้ซื ้อที่ดินแปลงดังกล่าวเอง จะเข้ าข่ายเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยมีขนาดรายการ
เท่ากับ 136.41 ล้ านบาท (คานวณจากมูลค่าทางบัญชีของบริ ษัท) ซึง่ เกินกว่าร้ อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตวั ตน
สุทธิของบริ ษัท ดังนันจะต้
้ องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ

(6)

แผนการทาให้ กิจการมีคณ
ุ สมบัตติ ามเกณฑ์การรับหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
ปั จจุบนั ผู้ทาคาเสนอซื ้อได้ อานาจควบคุมกิจการแล้ ว ผู้ทาคาเสนอซื ้อจะเร่งดาเนินการซื ้อทรัพย์สนิ ที่มีศกั ยภาพ
เพื่ อสร้ างรายได้ และผลกาไร เพื่ อให้ กิจการมีคุณ สมบัติตามเกณฑ์ การรั บหลักทรัพย์ โดยเร็ วที่ สุด เพื่อให้
หลักทรัพย์ของกิจการกลับมาทาการซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ อีกครัง้
โดยมีตารางเวลาโดยประมาณดังนี ้
รายการ

ช่ วงเวลา

เพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นอี ก ไม่ ต่ า กว่ า 300 ล้ านบาท ไตรมาสที่ 2-4 ปี 2561
เพื่อให้ สว่ นของผู้ถือหุ้นเกินกว่า 300 ล้ านบาท
ได้ ม าซึ่ง สิ น ทรั พ ย์ ป ระเภทห้ องชุด พัก อาศัย ที่ ดิ น ไตรมาสที่ 2-4 ปี 2561
เปล่าเพื่อพัฒนาโครงการที่อยูอ่ าศัยประเภทแนวราบ
มูลค่าไม่ต่ากว่า 300 ล้ านบาท เพื่อให้ ส่วนของผู้ถือ
หุ้นเกินกว่า 300 ล้ านบาท
ขนาดรายการไม่ต่ากว่าร้ อยละ 83.70 ของสินทรัพย์
รวม
จัดตังบริ
้ ษัทบริ หารสินทรัพย์

เริ่ มดาเนินการ ไตรมาสที่ 4 ปี 2561 คาดว่าแล้ วเสร็ จ
ไตรมาสที่ 1 ปี 2562

ได้ มาซึ่ ง อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ร อการขายจากบริ ษั ท ไตรมาสที่ 4 ปี 2561
เครดิตฟองซิเอร์ แคปปิ ตอล ลิ ้งค์ จากัด
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รายการ

ช่ วงเวลา

รับรู้รายได้ จากสินทรัพย์ใหม่ ที่จะสร้ างกาไรสุทธิปีละ ตังแต่
้ ไตรมาสที่ 1 ปี 2562 เป็ นต้ นไป
ไม่ต่ากว่า 30 ล้ านบาท ซึ่งเป็ นไปตามเกณฑ์พ้นเหตุ
แห่งการเพิกถอน
ยื่ น ค าขอพ้ น เหตุเพิ ก ถอนหลัก ทรั พ ย์ โดยบริ ษั ท มี ไตรมาสที่ 2 ปี 2563
คุณ สมบัติ ต ามเกณฑ์ รับ หุ้น สามัญ ของบริ ษั ท เป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียน
โดยเกณฑ์คณ
ุ สมบัติที่สาคัญของการรับหุ้นสามัญเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน มีดงั นี ้
1. ส่วนของผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่า 300 ล้ านบาท
ผู้ทาคาเสนอซื ้อจะดาเนินการเพิ่มทุนให้ สว่ นของผู้ถือหุ้นมากกว่าระดับดังกล่าว
2. ทุนชาระแล้ ว ไม่น้อยกว่า 300 ล้ านบาท
ปั จจุบนั อยูท่ ี่ 370 ล้ านบาท

ถือว่าผ่านเกณฑ์

3. ผู้ถือหุ้นรายย่อยถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า ร้ อยละ 25 ของทุนชาระแล้ ว
ปั จ จุ บัน บริ ษั ท มี ผ้ ูถื อ หุ้น รายย่ อ ยถื อ หุ้น รวมกัน ร้ อยละ 53.09 แต่ ภ ายหลัง จากการท าค าเสนอซื อ้
หลักทรัพย์สิ ้นสุดลง และภายหลังจากการเพิ่มทุนเพื่อซื ้อสินทรัพย์ใหม่เข้ ามา สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือ
หุ้นรายย่อยอาจลดลงต่ากว่าเกณฑ์ดงั กล่าว อย่างไรก็ตามผู้ทาคาเสนอซื ้อจะดาเนินการกระจายหุ้นให้
เป็ นไปตามเกณฑ์การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยดังกล่าว
4. กาไรสุทธิ ในระยะเวลา 2 หรื อ 3 ปี ล่าสุดรวมกันไม่น้อยกว่า 50 ล้ านบาท และปี ล่าสุดไม่น้อยกว่า 30
ล้ านบาท และมีกาไรสุทธิในงวดสะสมก่อนยื่นคาขอ
ผู้ทาคาเสนอซื ้อจะดาเนินการซื ้อสินทรัพย์ใหม่ เพื่อให้ บริ ษัทมีกาไรสุทธิเป็ นไปตามเกณฑ์ดงั กล่าว
(8)

แผนการชาระคืนเงินกู้
ผู้ ท าค าเสนอซื อ้ จะให้ กิ จ การช าระคื น เงิ น กู้ ยื ม ที่ มี ต่ อ Fortune Thailand Investment Fund จ านวน
172,000,000 บาท ซึ่งกิจการมีภาระที่จะต้ องชาระให้ เสร็ จสิ ้นภายในปี 2561 นี ้ โดยวิธีดงั ต่อไปนี ้ 1. กู้ยืมเงิน
จากสถาบันการเงิน 2. กู้ยืมเงินจากผู้ทาคาเสนอซื ้อ 3. จาหน่ายที่ดินที่มิได้ ใช้ ในการดาเนินงาน 4. กระแสเงิน
สดของกิจการที่มาจากการขายบ้ านในโครงการสิทธารมย์ พาร์ คไลฟ์ ซึง่ คาดว่าจะสามารถจาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
ภายในปี 2561 นี ้
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5. ส่ วนที่ 3 หน้ า 8 ข้ อ 2.3 รายการระหว่ างกัน
จากเดิม
(1)

รายการกับบริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์ แคปปิ ตอล ลิ ้งค์ จากัด และบริ ษัท บริ หารสินทรัพย์ แคปปิ ตอล ลิ ้งค์
จากัด (ซึ่งปั จจุบัน ผู้ทาคาเสนอซื ้อ รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทาคาเสนอซื ้อ เป็ นผู้ถือหุ้น
ใหญ่ ) เนื่องจากปั จจุบนั บริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์ แคปปิ ตอล ลิ ้งค์ จากัด และบริ ษัท บริ หารสินทรัพย์
แคปปิ ตอล ลิ ้งค์ จากัด มีอสังหาริ มทรัพย์รอการขายอยู่ โดยกิจการอาจจะซื ้ออสังหาริ มทรัพย์รอการ
ขายจากบริ ษัทดังกล่าว เพื่อนามาพัฒนา ปรับปรุ ง และขาย ผู้ทาคาเสนอซื ้อมีนโยบายการทารายการ
เสมือนกับการทารายการกับบุคคลภายนอก (arm’s length basis) ปริ มาณของรายการจะขึ ้นอยู่กับ
ความพร้ อมของกิจการ และสภาวะตลาด ณ ขณะนัน้ ๆ หรื อกิจการอาจมีการทารายการระหว่างกันกับ
บริ ษัทอื่นของผู้ทาคาเสนอซื ้อ
ความแตกต่างของธุรกรรม บริ ษัท บริ หารสินทรัพย์ แคปปิ ตอล ลิ ้งค์ จากัด กับ บริ ษัทบริ หารสินทรัพย์ที่
จะจัดตังขึ
้ ้นเป็ นบริ ษัทย่อยของกิจการ คือ บริ ษัท บริ หารสินทรัพย์ แคปปิ ตอล ลิ ้งค์ จากัด จะซื ้อหนี ้ที่ไม่
ก่อให้ เกิดรายได้ ของสถาบันการเงิน (NPL) มาบริ หารจัดการ ในส่วนของบริ ษัทบริ หารสินทรัพย์ของ
กิ จการ จะซื อ้ สินทรั พ ย์ ที่ ไม่ก่อ ให้ เกิ ด รายได้ (NPA) ประเภทอสังหาริ มทรั พ ย์ ที่ สถาบัน การเงิ น เป็ น
เจ้ าของ ซึง่ ได้ รับมาจากการโอนทรัพย์ชาระหนี ้ของลูกค้ า
ทังนี
้ ้หากมีรายการดังกล่าวเกิดขึ ้น ผู้ทาคาเสนอซื ้อจะพิจารณาดาเนินการตามกฏหมาย ประกาศ และ/
หรื อ ข้ อบังคับของสานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรื อ ระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง

(2)

รายการกับบริ ษัท แคปปิ ตอล ลิ ้งค์ พรอพเพอร์ ตี ้ จากัด บริ ษัท แคปปิ ตอล ลิ ้งค์ นอร์ ท สาทร จากัด และ
บริ ษัท แคปปิ ตอล ลิ ้งค์ เซ้ าท์ สาทร จากัด แม้ ว่าบริ ษั ทดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ ดาเนินธุรกิ จพัฒ นา
อสังหาริ ม ทรั พ ย์ แต่ปั จ จุบัน ไม่มี โครงการพัฒ นาอสังหาริ ม ทรั พ ย์ ที่ อยู่ระหว่ า งด าเนิ น งาน มี เพี ย ง
ทรัพย์ สินเป็ นที่ดินรอการพัฒ นา ในกรณี ที่บริ ษัททัง้ 3 แห่งดังกล่าวข้ างต้ น เริ่ มดาเนินการโครงการ
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ผู้ทาคาเสนอซื ้ออาจขายหุ้นของบริ ษัทดังกล่าว หรื อ ขายที่ดินให้ กิจการ ด้ วย
วิธีการชาระเงิน สด หรื อใช้ วิธีแลกหุ้น (Share Swap) หากการพัฒ นาที่ดิน ดังกล่าวทาให้ เกิ ด ความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์
โดยผู้ทาคาเสนอซื ้อจะพิจารณาดาเนินการตามกฎหมาย ประกาศ และ/หรื อ ข้ อบังคับของสานักงาน
ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพ ย์ ฯ และ/หรื อ ระเบี ยบของหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้ อง นอกจากนีก้ ารกาหนด
เงื่ อ นไขต่าง ๆ จะเป็ น ไปตามเงื่ อ นไขทางการค้ า ปกติ และ/หรื อราคาตลาดซึ่งสามารถอ้ างอิ งหรื อ
เปรี ยบเทียบได้ กบั ราคาที่เกิดขึ ้นกับบุคคลภายนอก
ที่ดินของ บริ ษัท แคปปิ ตอล ลิ ้งค์ นอร์ ท สาทร จากัด ที่ตงอยู
ั ้ บ่ นถนนสาทรเหนือ มีแผนนามาสร้ างเป็ น
สานักงานใหญ่ของกลุม่ บริ ษัทแคปปิ ตอล ลิ ้งค์ ในอนาคต โดยจะไม่พฒ
ั นาโครงการเพื่อขาย
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ที่ดินของ บริ ษัท แคปปิ ตอล ลิ ้งค์ พรอพเพอร์ ตี ้ จากัด ที่ตงอยู
ั ้ ่บนถนนสาทรใต้ ปั จจุบนั เป็ นที่ตงั ้ ของ
โรงเรี ยนอนุบาล ซึง่ สัญญาเช่าของโรงเรี ยนอนุบาลสิ ้นสุดเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ในระหว่างนี ้จึงยังมิได้
พัฒนาโครงการ อย่างไรก็ตามเมื่อสิ น้ สุดระยะเวลาตามสัญญาเช่า ผู้ทาคาเสนอซื ้ออาจพัฒ นาเป็ น
โรงแรม หรื ออาคารเชิงพาณิชย์ เพื่อให้ เช่า ผู้ทาคาเสนอซื ้อไม่มีแผนที่จะขายหรื อพัฒนาโครงการเพื่อ
ขายในที่ดินแปลงดังกล่าว
ที่ดินของ บริ ษั ท แคปปิ ตอล ลิ ้งค์ เซ้ าท์ สาทร จากัด ที่ตงอยู
ั ้ ่บนถนนสาทรใต้ ติดกับที่ดินข องบริ ษั ท
แคปปิ ตอล ลิ ้งค์ พรอพเพอร์ ตี ้ จากัด ปั จจุบนั ใช้ เป็ นสานักงานของกลุม่ บริ ษัท และที่จอดรถให้ เช่า ผู้ทา
คาเสนอซื ้อจะดาเนินการเช่นเดียวกันกับที่ดินของ บริ ษัท แคปปิ ตอล ลิ ้งค์ พรอพเพอร์ ตี ้ จากัด
ผู้ทาคาเสนอซื ้อไม่มีแผนที่จะให้ 3 บริ ษัทดังกล่าว ซื ้อที่ดินเพิ่มเติม และหากผู้ทาคาเสนอซื ้อจะซื ้อที่ดิน
ใหม่ จะนาเสนอให้ คณะกรรมการของกิจการ เป็ นผู้พิจารณาซื ้อก่อน หากไม่ประสงค์ที่จะซื ้อ ผู้ทาคา
เสนอซื ้ออาจจะซื ้อที่ดินไว้ เอง ในการพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์ใด ๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมา
ข้ างต้ นผู้ทาคาเสนอซื ้อจะทาการพัฒนาโดยกิจการเท่านัน้
(3)

รายการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากผู้ทาคาเสนอซื ้อ เนื่องด้ วยกิจการมีเงินสดคงเหลือไม่มาก
ขณะที่มีหนีส้ ินทางการค้ าที่ต้องชาระจานวนหนึ่ง ประกอบกับมีเงินกู้ยืมจากผู้ถือหุ้นใหญ่ ที่จะครบ
กาหนดชาระในปี 2561 นี ้ กิจการอาจกู้ยืมเงินจากผู้ทาคาเสนอซื ้อเท่าที่จาเป็ น เพื่อชาระหนี ้สินดังกล่าว
และใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ เป็ นวงเงินรวมไม่เกิน 200 ล้ านบาท โดยกาหนดอัตราดอกเบี ้ย
ไม่เกินกว่า อัตราดอกเบี ้ยเงินกู้ลกู ค้ ารายใหญ่ ชนั ้ ดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (Minimum Loan
Rate) ของธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) เมื่อคานวณขนาดรายการที่เกี่ยวโยงกัน ดอกเบี ้ยจ่ายจะ
อยูท่ ี่ปีละไม่เกิน 12,500,000 บาท ซึง่ จะต้ องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท

(4)

รายการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ ผู้ทาคาเสนอซื ้อจะให้ กิจการเช่าสานักงานของ บริ ษัท แคปปิ ตอล ลิ ้งค์
เซ้ าท์ สาทร จากัด ซึ่งผู้ทาคาเสนอซื ้อเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ เพื่อใช้ ในเป็ นที่ตงั ้ สานักงานของกิ จการและ
บริ ษัทย่อย เพื่อลดค่าใช้ จ่ายของกิจการลง โดยค่าเช่าจะอ้ างอิงโดยราคาตลาด แต่เนื่องด้ วยยังไม่ได้
กาหนดพื ้นที่เช่าที่แน่นอนจึงยังไม่สามารถคานวณขนาดรายการได้

เพิ่มเติมเป็ น
(1) รายการกับบริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์ แคปปิ ตอล ลิ ้งค์ จากัด และบริ ษัท บริ หารสินทรัพย์ แคปปิ ตอล ลิ ้งค์
จากัด (ซึ่งปั จจุบัน ผู้ทาคาเสนอซื ้อ รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทาคาเสนอซื ้อ เป็ นผู้ถือหุ้น
ใหญ่ ) เนื่องจากปั จจุบนั บริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์ แคปปิ ตอล ลิ ้งค์ จากัด และบริ ษัท บริ หารสินทรัพย์
แคปปิ ตอล ลิ ้งค์ จากัด มีอสังหาริ มทรัพย์รอการขายอยู่ โดยกิจการอาจจะซื ้ออสังหาริ มทรัพย์รอการ
ขายจากบริ ษัทดังกล่าว เพื่อนามาพัฒนา ปรับปรุ ง และขาย ผู้ทาคาเสนอซื ้อมีนโยบายการทารายการ
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เสมือนกับการทารายการกับบุคคลภายนอก (arm’s length basis) ปริ มาณของรายการจะขึ ้นอยู่กับ
ความพร้ อมของกิจการ และสภาวะตลาด ณ ขณะนัน้ ๆ ผู้ทาคาเสนอซื ้อประมาณรายการที่จะเกิดขึ ้น
ไม่เกินปี ละ 200 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 419.95 ของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ ของกิจการ หรื อกิจการ
อาจมีการทารายการระหว่างกันกับบริ ษัทอื่นของผู้ทาคาเสนอซื ้อ
ความแตกต่างของธุรกรรม บริ ษัท บริ หารสินทรัพย์ แคปปิ ตอล ลิ ้งค์ จากัด กับ บริ ษัทบริ หารสินทรัพย์ที่
จะจัดตังขึ
้ ้นเป็ นบริ ษัทย่อยของกิจการ คือ บริ ษัท บริ หารสินทรัพย์ แคปปิ ตอล ลิ ้งค์ จากัด จะซื ้อหนี ้ที่ไม่
ก่อให้ เกิดรายได้ ของสถาบันการเงิน (NPL) มาบริ หารจัดการ ในส่วนของบริ ษัทบริ หารสินทรัพย์ของ
กิ จการ จะซื อ้ สินทรั พ ย์ ที่ ไม่ก่อ ให้ เกิ ด รายได้ (NPA) ประเภทอสังหาริ มทรั พ ย์ ที่ สถาบัน การเงิ น เป็ น
เจ้ าของ ซึง่ ได้ รับมาจากการโอนทรัพย์ชาระหนี ้ของลูกค้ า
ทังนี
้ ้หากมีรายการดังกล่าวเกิดขึ ้น ผู้ทาคาเสนอซื ้อจะพิจารณาดาเนินการตามกฏหมาย ประกาศ และ/
หรื อ ข้ อบังคับของสานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรื อ ระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
(2) รายการกับบริ ษัท แคปปิ ตอล ลิ ้งค์ พรอพเพอร์ ตี ้ จากัด บริ ษัท แคปปิ ตอล ลิ ้งค์ นอร์ ท สาทร จากัด และ
บริ ษัท แคปปิ ตอล ลิ ้งค์ เซ้ าท์ สาทร จากัด แม้ ว่าบริ ษั ทดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ ดาเนินธุรกิ จพัฒ นา
อสังหาริ ม ทรั พ ย์ แต่ปั จ จุบัน ไม่มี โครงการพัฒ นาอสังหาริ ม ทรั พ ย์ ที่ อยู่ระหว่า งด าเนิ น งาน มี เพี ย ง
ทรัพย์ สินเป็ นที่ดินรอการพัฒ นา ในกรณี ที่บริ ษัททัง้ 3 แห่งดังกล่าวข้ างต้ น เริ่ มดาเนินการโครงการ
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ผู้ทาคาเสนอซื ้ออาจขายหุ้นของบริ ษัทดังกล่าว หรื อ ขายที่ดินให้ กิจการ ด้ วย
วิธีการชาระเงิน สด หรื อใช้ วิธีแลกหุ้น (Share Swap) หากการพัฒ นาที่ดิน ดังกล่าวทาให้ เกิ ด ความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์
โดยผู้ทาคาเสนอซื ้อจะพิจารณาดาเนินการตามกฎหมาย ประกาศ และ/หรื อ ข้ อบังคับของสานักงาน
ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพ ย์ ฯ และ/หรื อ ระเบี ยบของหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้ อง นอกจากนีก้ ารกาหนด
เงื่ อ นไขต่าง ๆ จะเป็ น ไปตามเงื่ อ นไขทางการค้ า ปกติ และ/หรื อราคาตลาดซึ่งสามารถอ้ างอิ งหรื อ
เปรี ยบเทียบได้ กบั ราคาที่เกิดขึ ้นกับบุคคลภายนอก
ที่ดินของ บริ ษัท แคปปิ ตอล ลิ ้งค์ นอร์ ท สาทร จากัด ที่ตงอยู
ั ้ บ่ นถนนสาทรเหนือ มีแผนนามาสร้ างเป็ น
สานักงานใหญ่ของกลุม่ บริ ษัทแคปปิ ตอล ลิ ้งค์ ในอนาคต โดยจะไม่พฒ
ั นาโครงการเพื่อขาย
ที่ดินของ บริ ษัท แคปปิ ตอล ลิ ้งค์ พรอพเพอร์ ตี ้ จากัด ที่ตงอยู
ั ้ ่บนถนนสาทรใต้ ปั จจุบนั เป็ นที่ตงั ้ ของ
โรงเรี ยนอนุบาล ซึง่ สัญญาเช่าของโรงเรี ยนอนุบาลสิ ้นสุดเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ในระหว่างนี ้จึงยังมิได้
พัฒนาโครงการ อย่างไรก็ตามเมื่อสิ ้นสุดระยะเวลาตามสัญญาเช่า ผู้ทาคาเสนอซื ้ออาจพัฒ นาเป็ น
โรงแรม หรื ออาคารเชิงพาณิชย์ เพื่อให้ เช่า ผู้ทาคาเสนอซื ้อไม่มีแผนที่จะขายหรื อพัฒนาโครงการเพื่อ
ขายในที่ดินแปลงดังกล่าว
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ที่ดินของ บริ ษั ท แคปปิ ตอล ลิ ้งค์ เซ้ าท์ สาทร จากัด ที่ตงอยู
ั ้ ่บนถนนสาทรใต้ ติดกับที่ดินของบริ ษั ท
แคปปิ ตอล ลิ ้งค์ พรอพเพอร์ ตี ้ จากัด ปั จจุบนั ใช้ เป็ นสานักงานของกลุม่ บริ ษัท และที่จอดรถให้ เช่า ผู้ทา
คาเสนอซื ้อจะดาเนินการเช่นเดียวกันกับที่ดินของ บริ ษัท แคปปิ ตอล ลิ ้งค์ พรอพเพอร์ ตี ้ จากัด
ในช่วง 12 เดือน นับจากการเสนอซื ้อหลักทรัพย์สิ ้นสุดลง ผู้ทาคาเสนอซื ้อจะไม่ทาการพัฒนาโครงการ
ใด ๆ บนพื ้นที่ของทัง้ 3 บริ ษัทดังกล่าว
ผู้ทาคาเสนอซื ้อไม่มีแผนที่จะให้ 3 บริ ษัทดังกล่าว ซื ้อที่ดินเพิ่มเติม และหากผู้ทาคาเสนอซื ้อจะซื ้อที่ดิน
ใหม่ จะนาเสนอให้ คณะกรรมการของกิจการ เป็ นผู้พิจารณาซื ้อก่อน หากไม่ประสงค์ที่จะซื ้อ ผู้ทาคา
เสนอซื ้ออาจจะซื ้อที่ดินไว้ เอง การซื ้อที่ดินใด ๆ ของผู้ทาคาเสนอซื ้อจะเป็ นไปเพื่อการลงทุนส่วนตัว เพื่อ
มุง่ หวังมูลค่าเพิ่มในอนาคต และรายได้ จากค่าเช่า มิได้ มีวตั ถุประสงค์ในการพัฒนาแต่อย่างใด ในการ
พัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์ใด ๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้ างต้ นผู้ทาคาเสนอซื ้อจะทาการพัฒนา
โดยกิจการเท่านัน้
มาตรการแก้ ไขความขัดแย้ งทางผลประโยชน์นี ้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ ้นอยู่กบั หลักเกณฑ์การขอพ้ นเหตุ
แห่งการเพิกถอน เพื่อขอกลับมาซื ้อขาย ซึง่ จะต้ องผ่านการพิจารณาจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยก่อน
(3) รายการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากผู้ทาคาเสนอซื ้อ เนื่องด้ วยกิจการมีเงินสดคงเหลือไม่มาก
ขณะที่มีหนีส้ ินทางการค้ าที่ต้องชาระจานวนหนึ่ง ประกอบกับมีเงินกู้ยืมจากผู้ถือหุ้นใหญ่ ที่จะครบ
กาหนดชาระในปี 2561 นี ้ กิจการอาจกู้ยืมเงินจากผู้ทาคาเสนอซื ้อเท่าที่จาเป็ น เพื่อชาระหนี ้สินดังกล่าว
และใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ เป็ นวงเงินรวมไม่เกิน 200 ล้ านบาท โดยกาหนดอัตราดอกเบี ้ย
ไม่เกินกว่า อัตราดอกเบี ้ยเงินกู้ลกู ค้ ารายใหญ่ ชนั ้ ดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (Minimum Loan
Rate) ของธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) เมื่อคานวณขนาดรายการที่เกี่ยวโยงกัน ดอกเบี ้ยจ่ายจะ
อยูท่ ี่ปีละไม่เกิน 12,500,000 บาท ซึง่ จะต้ องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
(4) รายการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ ผู้ทาคาเสนอซื ้อจะให้ กิจการเช่าสานักงานของ บริ ษัท แคปปิ ตอล ลิ ้งค์
เซ้ าท์ สาทร จากัด ซึ่งผู้ทาคาเสนอซื ้อเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ เพื่อใช้ ในเป็ นที่ตงั ้ สานักงานของกิ จการและ
บริ ษัทย่อย เพื่อลดค่าใช้ จ่ายของกิจการลง โดยค่าเช่าจะอ้ างอิงโดยราคาตลาด แต่เนื่องด้ วยยังไม่ได้
กาหนดพื ้นที่เช่าที่แน่นอนจึงยังไม่สามารถคานวณขนาดรายการได้
การทารายการระหว่างกันใด ๆ ระหว่างผู้ทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์และกิจการในอนาคต จะกระทาเสมือนกับการ
ทารายการกับบุคคลภายนอก (arm’s length basis)
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