ที่ 038/2561
22 ตุลาคม 2561
เรื่อง แจ้ งมติคณะกรรมการบริษัทที่สาํ คัญ และกําหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั ้งที่ 1/2561
เรียน กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิง่ ที่สง่ มาด้ วย
1. แบบแจ้ งรายชื่อและขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
2. สารสนเทศรายการได้ มาซึ่ ง สิ น ทรั พ ย์ และรายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น รายการรั บ โอนกิ จ การทั ง้ หมดของ
บริษัท แอสเซท ไฟว์ โฮลดิ ้ง จํากัด โดยชําระค่าตอบแทนด้ วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้ แก่บคุ คลในวงจํากัด
3. แบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F53 - 4)
4. สารสนเทศรายการจําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการจําหน่ายเงินลงทุนทั ้งหมดในบริ ษัท
สิทธารมย์ ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด
บริ ษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (“บริ ษั ท ฯ”) ขอแจ้ งมติที่ประชุม คณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่
11/2561 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 ที่สาํ คัญดังนี ้
1. อนุมัติแต่งตั ้งนางสาวศันสนีย์ พูลสวัสดิ์ เข้ าดํารงตําแหน่ง กรรมการบริ ษัท (กรรมการอิสระ) แทนนายสมเกียรติ
ตันกิตติวฒ
ั น์ โดยมีผลตั ้งแต่วนั ที่ 22 ตุลาคม 2561 เป็ นต้ นไป
2. อนุมตั ิแต่งตั ้งนายวัลลภ ศรีไพศาล ดํารงตําแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ และอนุมตั ิแต่งตั ้งนางสาวศัน สนี ย์
พูลสวัสดิ์ ดํารงตําแหน่ง กรรมการตรวจสอบ โดยนางสาวศันสนีย์ พูลสวัสดิ์ เป็ นผู้มีความรู้และประสบการณ์ เพี ยง
พอที่จะสามารถทําหน้ าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
โดยคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้ วย
1.

นายวัลลภ ศรีไพศาล

ประธานกรรมการตรวจสอบ

2.

นางสาวศันสนีย์ พูลสวัสดิ์

กรรมการตรวจสอบ

3.

นายภูริพฒ
ั น์ ชุ่มธรรม

กรรมการตรวจสอบ
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3. รับทราบการไม่แก้ ไขข้ อบังคับ ข้ อ 30. ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 เนื่องจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า
กระทรวงพาณิ ช ย์ แจ้ ง ว่ า การแก้ ไ ขเปลี่ย นแปลงจํ า นวนและ/หรื อ ชื่ อกรรมการผู้มี อํ า นาจลงนามผูก พันบริ ษัท
สามารถแก้ ไขเปลี่ยนแปลงโดยใช้ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จึงไม่จําเป็ นต้ องแก้ ไขข้ อบังคับของบริษัทฯ แต่
อย่างใด
4. อนุมัติให้ นําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาให้ บริ ษัทฯ ดําเนินการในส่วนที่เป็ นสาระสําคัญแตกต่างไปจากที่
นายเกรี ยงไกร ศิระวณิชการ ระบุไว้ ในคําเสนอซื ้อหลักทรัพ ย์ เรื่ อง แผนการขายหุ้นของกิ จการ เนื่องจากมี ก าร
เปลีย่ นแปลงบริษัทเป้าหมายที่จะเข้ าซื ้อกิจการ
เดิม
แผนการขายหุ้นของกิจการ
”ภายหลังจากที่กิจการเพิ่มทุนเพื่อซื ้อสินทรัพย์ ใหม่เข้ ามาด้ วยวิธีแลกหุ้น (Share Swap) ผู้ทําคําเสนอซื ้ออาจลด
สัดส่วนการถือหุ้นลงเหลือ 20% - 51% ขึ ้นอยู่กบั ขนาดของสินทรัพย์ ใหม่ที่จะซื ้อเข้ ามา ซึง่ ปั จจุบนั ยังไม่ได้ ข้อ สรุ ป
เกี่ยวกับขนาดของสินทรัพย์จึงไม่สามารถแจ้ งสัดส่วนการถือหุ้นที่แน่นอนได้ ผู้ที่เข้ ามาซื ้อหุ้นเพิ่มทุนจะเป็ นบุคคลที่
กระทําการร่วมกันกับผู้ทําคําเสนอซื ้อ (Concert party)
อย่ า งไรก็ ต ามสัด ส่ว นการถือ หุ้น ของผู้ทํา คํ า เสนอซื อ้ และบุค คลที่ ก ระทํา การร่ ว มกัน จะอยู่ใ นระดับที่ มี อํานาจ
ควบคุมกิจการได้ คือไม่ตํ่ากว่าร้ อยละ 75 ของสิทธิออกเสียงของกิจการ ทั ้งนี ้สัดส่วนการถือหุ้นในกิจการของผู้ทํา
คํ า เสนอซื อ้ และบุค คลที่ ก ระทํ า ร่ ว มกั น ภายหลัง การแลกหุ้น (share swap) อาจมี ผ ลให้ ต้ องทํ า คํ า เสนอซื อ้
หลักทรัพย์อีกครั ้ง ซึง่ ผู้ทําคําเสนอซื ้อและผู้กระทําการร่ วมกันจะต้ องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องต่อไป”
แก้ ไขเป็ น
แผนการขายหุ้นของกิจการ
”ภายหลังจากที่กิจการเพิ่มทุนเพื่อ ซื ้อสินทรัพย์ ใหม่เข้ ามาด้ วยวิธีแ ลกหุ้น (Share Swap) ผู้ทําคําเสนอซื ้อจะลด
สัดส่วนการถือหุ้นลงเหลือประมาณร้ อยละ 29”
5. อนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ จากจํานวน 780,163,587 บาท เป็ น 370,163,587 บาท โดยการยกเลิกหุ้น
สามัญที่ ยัง ไม่ ไ ด้ จํ า หน่ า ยจํ า นวน 410,000,000 หุ้น มูลค่ า ที่ ต ราไว้ ห้ ุน ละ 1 บาท และอนุมัติ ก ารแก้ ไ ขหนัง สือ
บริ คณห์ สนธิ ของบริ ษัทฯ ข้ อ 4. เรื่ องทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบีย นของ
บริษัทฯ เป็ นดังนี ้
“ข้ อ 4. ทุนจดทะเบียนจํานวน

370,163,587 บาท (สามร้ อยเจ็ดสิบล้ านหนึ่งแสนหกหมื่นสามพันห้ าร้ อย
แปดสิบเจ็ดบาท)

แบ่งออกเป็ น

370,163,587 หุ้น

(สามร้ อยเจ็ดสิบล้ านหนึ่งแสนหกหมื่นสามพันห้ าร้ อย
แปดสิบเจ็ดหุ้น)
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มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ

1 บาท (หนึง่ บาท)

โดยแบ่งออกเป็ น
หุ้นสามัญ

370,163,587 หุ้น

(สามร้ อยเจ็ดสิบล้ านหนึ่งแสนหกหมื่นสามพันห้ าร้ อย
แปดสิบเจ็ดหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ

- หุ้น

( - หุ้น)”

6. อนุมัติให้ บริ ษัทฯ เข้ าทํารายการซื ้อและรับโอนกิจการทั ้งหมด (Entire Business Transfer - EBT) ของบริ ษัท แอส
เซท ไฟว์ โฮลดิ ้ง จํากัด (“AFH”) รวมทั ้งการลงนามในสัญญาที่เกี่ยวข้ อง ทั ้งนี ้บริษัทฯ จะรับโอนมาซึง่ สินทรัพย์ และ
หนี ้สินทั ้งหมดของ AFH รวมถึงสิทธิหน้ าที่ ภาระผูกพัน ความรับผิดชอบที่ AFH มี หรือพึงมี ณ วันโอนกิจการ โดย
จะชําระค่าตอบแทนเป็ นมูลค่าทั ้งสิ ้น 752,836,413 บาท ด้ วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริ ษัทฯ จํานวนไม่
เกิน 752,836,413 หุ้น ในราคาเสนอขายที่ไม่ตํ่ากว่าราคาตลาด ณ วันที่เสนอขาย ซึง่ ราคาตลาดจะถูกกําหนดจาก
ราคาประเมินโดยที่ปรึกษาการเงิน และไม่ตํ่ากว่าหุ้นละ 1.00 บาท ทั ้งนี ้ AFH จะดําเนินการเลิกบริษัทภายหลังการ
โอนกิจการ เพื่อให้ การรับโอนกิจการทั ้งหมดเป็ นไปตามเงื่อนไขการยกเว้ นภาษี อากรของประมวลรัษฎากร และ
ชําระบัญชีเพื่อคืนทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของ AFH
อีกทั ้ง ให้ เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั ้งที่ 1/2561 เพื่อขออนุมตั ิมอบอํานาจให้ นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ
และนายฐิ ติวัฒน์ คูวิจิตรสุวรรณ เป็ นผู้มีอํานาจในการดําเนินการ กําหนดหรื อเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการเข้ าทํา
รายการ เงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ในการเข้ าทํารายการซื ้อและรับโอนกิจการทั ้งหมดของ AFH ดังกล่าวได้
ตลอดจนการแก้ ไขถ้ อยคํา หรื อข้ อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรื อ คําขอต่าง ๆ และ/หรื อ
ดําเนินการใด ๆ เพื่อให้ ปฏิ บัติให้ เป็ นไปตามคําสัง่ ของกรมสรรพากรในการยื่น จดทะเบียนซื ้อและรับ โอนกิ จ การ
ทั ้งหมด หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
ทั ้งนี ้ การรับโอนกิจการทั ้งหมดเข้ าลักษณะเป็ นการซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทเอกชนมาเป็ นของบริ ษัท ตาม
นัยแห่งมาตรา 107 (2) (ข) แห่ง พ.ร.บ. บริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม (“พ.ร.บ. บริ ษั ท
มหาชนฯ”) และเข้ าข่ายเป็ นรายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551
เรื่ อง หลักเกณฑ์ ในการทํารายการที่มีนัยสําคัญที่เข้ าข่ายเป็ นการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์ สิน (และที่แก้ ไข
เพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิ บัติ ก าร
ของบริ ษัทจดทะเบียนในการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 (และที่แก้ ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่ อง
การได้ มาหรื อ จําหน่ ายไปซึ่ งสิ น ทรั พ ย์ ”) มี มูลค่ า รวมสูง สุด เท่ า กับ ร้ อยละ 4,676.32 ซึ่ง เมื่ อ คํ า นวณขนาด
รายการตามเกณฑ์ มูลค่าของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ อ้ างอิงจากงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2561 ซึง่ เป็ น
มูลค่ารายการสูงสุดตามเกณฑ์ การคํานวณตามประกาศเรื่ องการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เข้ าข่ายเป็ น
รายการประเภทที่ 4 หรือการเข้ าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้ อม
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นอกจากนั ้น นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ นายยงเกียรติ ศิริวัจนางกูร และนายจตุรงค์ ธนะปุระ ผู้ถือหุ้นของ AFH จะ
ได้ รับการเสนอชื่อให้ เป็ นผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย การรับโอนกิจการทั ้งหมดของ AFH จึงเข้ าข่าย
เป็ นการเข้ าทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์
ในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผย
ข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (“ประกาศรายการเกี่ยวโยง”)
โดยมีขนาดรายการสูงสุดสูงกว่า 20,000,000 บาท
ดังนั ้น บริ ษัทฯ จึงมีหน้ าที่จัดทํา รายงานและเปิ ดเผยสารสนเทศต่ อตลาดหลักทรัพ ย์ แ ห่งประเทศไทย (“ตลาด
หลักทรั พย์ ฯ”) ตามประกาศเรื่องการได้ มาหรือจําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และประกาศรายการเกี่ยวโยง และบริษัทฯ
ต้ องขออนุมัติการเข้ าทํารายการซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทเอกชนมาเป็ นของบริ ษัท และการเข้ าทํารายการ
เกี่ยวโยงกันจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้ วยคะแนนเสียงไม่ตํ่ากว่ า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั ้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่ ม า
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นบั คะแนนเสียงในส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสีย
(รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศรายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการรับโอนกิจการ
ทั ้งหมดของ บริษัท แอสเซท ไฟว์ โฮลดิ ้ง จํากัด โดยชําระค่าตอบแทนด้ วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้ แก่บุค คล
ในวงจํากัด สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 2)
7. อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ จากจํานวน 370,163,587 บาท เป็ นจํานวน 1,123,000,000 บาท โดยการ
ออกหุ้นสามัญใหม่ จํานวน 752,836,413 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนแก่บุคคลในวงจํ า กัด เพื่อเป็ นการชําระค่ าตอบแทนในการรับ โอนกิจ การทั ้งหมดของ AFH และอนุมัติแ ก้ ไ ข
หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้ อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริษัทฯ เป็ นดังนี ้
“ข้ อ 4. ทุนจดทะเบียนจํานวน 1,123,000,000 บาท (หนึง่ พันหนึง่ ร้ อยยี่สบิ สามล้ านบาท)
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ

1,123,000,000 หุ้น

(หนึง่ พันหนึง่ ร้ อยยี่สบิ สามล้ านหุ้น)

1 บาท (หนึง่ บาท)

โดยแบ่งออกเป็ น
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ

1,123,000,000 หุ้น
- หุ้น

(หนึง่ พันหนึง่ ร้ อยยี่สบิ สามล้ านหุ้น)
( - หุ้น)”

8. อนุมัติจดั สรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกําหนดวัตถุประสงค์ จํานวนไม่เกิน 752,836,413 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1
บาท เพื่อเสนอขายให้ แก่บคุ คลในวงจํากัด แก่ AFH ในราคาเสนอขายไม่ตํ่ากว่าราคาตลาด ณ วันที่เสนอขาย ซึ่ง
ราคาตลาดจะถูกกําหนดจากราคาประเมินโดยที่ปรึกษาการเงิน และไม่ตํ่ากว่าหุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเป็ นการชําระ
ค่าตอบแทน ให้ กบั AFH ในการโอนกิจการทั ้งหมด ให้ กบั บริษัทฯ แทนการชําระด้ วยเงินสด
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ทั ้งนี ้ ให้ เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั ้งที่ 1/2561 เพื่อขออนุมตั ิมอบอํานาจให้ คณะกรรมการบริษัทกํา หนด
ราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนตามกรอบดังกล่าวข้ างต้ น และให้ มีอํานาจกระทําการใด ๆ ที่จําเป็ นและ/หรือเกี่ยวเนื่อง
กับการเสนอขายหุ้นให้ แก่ AFH ข้ างต้ นได้ ทกุ ประการ ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการกําหนด เวลา วัน และเงื่อนไข
และรายละเอี ย ดอื่ น ๆ ที่ จํ า เป็ นและ/หรื อ เกี่ ย วเนื่ องกับ การเสนอขายหุ้น ดัง กล่า ว ลงนามในสัญญาและ/หรื อ
เอกสาร คําขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จําเป็ น และเกี่ยวข้ องกับการจัดสรรหุ้น สามัญเพิ่ มทุนดังกล่า ว ซึ่ง
รวมถึงการติดต่อ และการยื่นคําขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อ หน่วยงานราชการหรื อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้ อง และการนํ าหุ้น สามัญเพิ่ม ทุน ของบริ ษัทฯ เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลัก ทรัพ ย์ ฯ และมีอํานาจในการ
ดําเนินการอื่นใดอันจําเป็ นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้ างต้ น ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวข้ องต่อไป
(รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F53 - 4) สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 3)
9. อนุมัติให้ บริ ษัท ฯ เข้ าทํารายการจํ า หน่ ายไปซึ่งหุ้น สามัญทัง้ หมดของบริ ษัท สิทธารมย์ ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด
(“STR” หรื อ “บริ ษั ท ย่ อย”) จํ า นวนทั ง้ สิ น้ 39,998 หุ้ น คิ ด เป็ นสัด ส่ ว นร้ อยละ 100 ให้ แก่ นายเกรี ย งไกร
ศิระวณิชการ ประธานกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริ ษัทฯ คิดเป็ นมูลค่า 129,000,000 บาท โดยมีเงื่อนไข
ว่าภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2561 หากมีบุคคลอื่นใดที่ประสงค์ จะซื ้อหุ้นของ STR ด้ วยราคาที่ดีกว่าหรื อเท่ากับที่
นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ เสนอ คณะกรรมการบริษัทจะขายหุ้นให้ แก่บคุ คลดังกล่าว
อีกทั ้ง ให้ เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั ้งที่ 1/2561 เพื่อขออนุมตั ิมอบอํานาจให้ นายฐิ ติวฒ
ั น์ คูวิจิตรสุวรรณ
เป็ นผู้มีอํานาจในการดําเนินการ กําหนด เงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ในการเข้ าทํารายการจําหน่ายไปซึ่งหุ้น
สามัญทั ้งหมดของ STR ดังกล่าว
การจําหน่ายไปซึ่ง สินทรัพย์ ดัง กล่า ว เข้ าลักษณะเป็ นการขายหรื อโอนกิ จการของบริ ษัท ทั ้งหมดหรื อบางส่ว นที่
สํา คัญ ให้ แ ก่ บุค คลอื่ น ตามนัย แห่ ง มาตรา 107 (2) (ก) แห่ ง พ.ร.บ. บริ ษั ท มหาชนฯ และเข้ า ข่ า ยเป็ นรายการ
จําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ ตามประกาศประกาศเรื่ องการได้ มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ มีมลู ค่ารวมสูงสุดเท่า กับ
ร้ อยละ 399.91 ซึง่ เมื่อคํานวณขนาดรายการตามเกณฑ์ มูลค่าของสินทรัพย์ ที่มีตัวตนสุทธิ อ้ างอิงจากงบการเงิน
รวม ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2561 ซึง่ เป็ นมูลค่ารายการสูงสุดตามเกณฑ์ การคํานวณตามประกาศเรื่องการได้ มาหรื อ
จําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ เข้ าข่ายเป็ นรายการประเภทที่ 4
นอกจากนั ้น การจําหน่ายหุ้นสามัญทั ้งหมดของ STR ครัง้ นี ้ ให้ แก่ นายเกรี ยงไกร ศิระวณิชการ ซึง่ เป็ นประธาน
กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ เข้ าข่ายเป็ นการเข้ าทํารายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศรายการเกี่ ยว
โยง โดยมีขนาดรายการสูงสุดสูงกว่า 20,000,000 บาท
ดังนั ้น บริ ษัทฯ จึงมีหน้ าที่จัดทํารายงานและเปิ ดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ ฯ ตามประกาศเรื่ องการได้ มา
หรือจําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และประกาศรายการเกี่ยวโยง และบริษัทฯ ต้ องขออนุมตั ิการเข้ าทํารายการขายหรื อ โอน
กิจการของบริษัททั ้งหมดหรื อบางส่วนที่สาํ คัญให้ แก่บคุ คลอื่น และการเข้ าทํารายการเกี่ยวโยงกันจากที่ประชุม ผู้ถือ
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หุ้น ด้ ว ยคะแนนเสีย งไม่ ตํ่ า กว่ า 3 ใน 4 ของจํ า นวนเสีย งทัง้ หมดของผู้ถื อ หุ้น ที่ ม าประชุม และมี สิท ธิ อ อกเสียง
ลงคะแนนโดยไม่นบั คะแนนเสียงในส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสีย
(รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศรายการจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการจําหน่ายเงิน
ลงทุนทั ้งหมดในบริษัท สิทธารมย์ ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 4)
10. อนุมัติให้ แต่ง ตัง้ บริ ษัท สีลม แอ๊ ดไวเซอรี่ จํากัด เป็ นที่ปรึกษาทางการเงิ นอิ สระของบริ ษัทฯ เพื่อให้ ความเห็ น
เกี่ยวกับรายการได้ มาและจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ
11. อนุมัติแก้ ไขเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ ของบริ ษัทฯ และอนุมัติแก้ ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริ คณห์ สนธิ ของบริษัทฯ
ข้ อ 3. เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อให้ สอดคล้ องกับการแก้ ไขเปลีย่ นแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ดังนี ้
11.1 เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ดังนี ้
1) ประกอบกิจการจัดสรรที่ดิน รับซื ้อ ขาย และแลกเปลีย่ นที่ดิน
2) ประกอบกิจการรับบริหารโครงการ บริหารการขาย อาคารพาณิชย์ อาคารพักอาศัย สถานที่ทําการ และ
สิง่ ก่อสร้ างอย่างอื่นทุกชนิด
11.2 ยกเลิกวัตถุประสงค์ ดังนี ้
ข้ อ 9. ประกอบกิ จ การขนส่ง และการขนถ่ า ยสิน ค้ า และคนโดยสารทัง้ ทางบก ทางนํ า้ ทางอากาศ ทัง้
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ รวมทั ้งรับบริ การนําของออกจากท่าเรือตามพิธีศุลกากรและการ
จัดระวางการขนส่งทุกชนิด
ข้ อ 10. ประกอบกิจการนําเที่ยว รวมทั ้งธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับการนําเที่ยวทุกชนิด
ข้ อ 11. ประกอบกิจการบริ การจัดเก็บ รวบรวม จัดทํา จัดพิมพ์ และเผยแพร่ สถิติ ข้ อมูลในทางเกษตรกรรม
อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั ้งวิเคราะห์และประเมินผลในการดําเนินธุรกิจ
ข้ อ 12. ประกอบกิจการบริการทางด้ านกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปั ตยกรรม รวมทั ้งกิจการ
โฆษณา
ข้ อ 13. ประกอบธุ รกิ จ บริ ก ารรั บ คํ า้ ประกัน หนี ้สิน ความรั บ ผิ ด และการปฏิ บัติ ต ามสัญญาของบุค คลอื่น
รวมทั ้งรับบริ การคํ ้าประกันบุคคลซึ่งเดินทางเข้ ามาในประเทศหรื อเดินทางออกไปต่างประเทศตาม
กฎหมายว่าด้ วยคนเข้ าเมือง กฎหมายว่าด้ วยภาษี อากร และกฎหมายอื่น
ข้ อ 16. ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รับรักษาคนไข้ และผู้ป่วยเจ็บ รับทําการฝึ กสอน
และอบรมทางด้ านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ การอนามัย
ข้ อ 18. ประกอบกิจการให้ บริการซ่อมแซม บํารุงรักษา ตรวจสอบ อัดฉีด พ่นนํ ้ายากันสนิมสําหรับยานพาหนะ
ทุกประเภท รวมทั ้งบริการติดตั ้ง ตรวจสอบ และแก้ ไขอุปกรณ์ ป้องกันวินาศภัยทุกประเภท
ข้ อ 19. ประกอบกิจการซักรีดเสื ้อผ้ า ตัดผม แต่งผม เสริมสวย
ข้ อ 20. ประกอบกิจการรับจ้ างถ่ายรูป ล้ าง อัด ขยายรูป รวมทั ้งเอกสาร
หน้ า 6 จาก 8

ข้ อ 21. ประกอบกิจการสถานบริการอาบอบนวด
ข้ อ 23. ประกอบกิ จ การ จั ด หา บริ ก าร และรั บ จ้ างผลิ ต สื่ อ โฆษณาด้ านวิ ท ยุ แ ละโทรทั ศ น์ และการ
สือ่ สารมวลชนทุกชนิด และการโฆษณากลางแจ้ งทุกชนิด
12. อนุ มั ติ กํ า หนดการประชุ ม วิ ส ามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ครั ง้ ที่ 1/2561 ในวั น ที่ 18 ธั น วาคม 2561 เวลา 9:00 น.
ณ ห้ องแอสคอทท์ 1 และ 2 ชั ้น G โรงแรมแอสคอทท์ สาทร บางกอก เลขที่ 7 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขต
สาทร กรุงเทพมหานคร 10210 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบการไม่แก้ ไขข้ อบังคับ ข้ อที่ 30.

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ โดยการยกเลิกหุ้นที่ยงั ไม่ได้ จําหน่าย และแก้ ไข
หนัง สือ บริ ค ณห์ สนธิ ข้ อ 4. เรื่ อ งทุน จดทะเบี ย นของบริ ษั ท เพื่ อ ให้ สอดคล้ อ งกับ การลดทุ น จด
ทะเบียนของบริษัท

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติ แก้ ไขเปลี่ยนแปลงวัต ถุป ระสงค์ ของบริ ษั ทฯ และการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงหนั ง สือ
บริ ค ณห์ สนธิ ข้ อ 3. เรื่ อ งวัต ถุป ระสงค์ ข องบริ ษั ท เพื่ อ ให้ สอดคล้ อ งกับ การแก้ ไ ขเปลี่ย นแปลง
วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติใ ห้ บ ริ ษัทฯ ดําเนินการในส่วนที่เ ป็ นสาระสําคัญแตกต่า งไปจากที่นายเกรี ย งไกร
ศิระวณิชการ ระบุไว้ ในคําเสนอซื ้อหลักทรัพย์ เรื่อง แผนการขายหุ้นของกิจการ

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมตั ิการซื ้อและรับโอนกิจการทั ้งหมด ของบริษัท แอสเซท ไฟว์ โฮลดิ ้ง จํากัด ซึง่ เป็ นการ
เข้ าทํารายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ของบริษัทฯ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้ อ 4. เรื่องทุนจด
ทะเบียนของบริษัท เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติ ก ารจัด สรรหุ้น สามัญเพิ่ มทุนของบริ ษั ทฯ เพื่อเสนอขายให้ แก่ บุค คลในวงจํ า กัด
แก่บริษัท แอสเซท ไฟว์ โฮลดิ ้ง จํากัด เพื่อเป็ นการชําระค่าตอบแทน ในการโอนกิจการทั ้งหมดของ
บริษัท แอสเซท ไฟว์ โฮลดิ ้ง จํากัด

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมตั กิ ารจําหน่ายไปซึง่ หุ้นสามัญทั ้งหมดของบริษัท สิทธารมย์ ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด ซึง่
เป็ นการเข้ าทํารายการจําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ของบริษัทฯ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน

วาระที่ 10

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ ามี)

หมายเหตุ:

ในการพิจารณาอนุมัติวาระที่ 5 ถึง วาระที่ 8 หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้ รับการอนุมัติจะถือว่า วาระ
อื่น ๆ ที่ได้ รับการอนุมตั ิแล้ วเป็ นอันยกเลิกและจะไม่มีการพิจารณาในวาระที่ 9

13. อนุมัติกําหนดวันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ เข้ าร่ วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2561 (Record Date) ใน
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561
หน้ า 7 จาก 8

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริ ษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

ลงชื่อ

_______________________________________
(นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ)
ประธานกรรมการบริษัท

หน้ า 8 จาก 8

สิ่งทีส่ ่งมาด้ วยลําดับที่ 1
F 24-1
แบบแจ้ งรายชื่อและขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ด้ วยที่ป ระชุมคณะกรรมการบริษั ท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ครั ้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561
ได้ มีมติดงั ต่อไปนี ้
แต่งตั ้ง/ต่อวาระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
คือ (1) นายวัลลภ ศรีไพศาล
(2) นางสาวศันสนีย์ พูลสวัสดิ์

กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

โดยการแต่งตั ้ง/ต่อวาระ ให้ มีผล ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2561
กําหนด/เปลีย่ นแปลง ขอบเขต หน้ าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ มีรายละเอียด ดังนี ้
โดยการกําหนด/เปลีย่ นแปลง ขอบเขต หน้ าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าวให้ มีผล ณ วันที่

-

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้ วย:
1. ประธานกรรมการตรวจสอบ นายวัลลภ ศรีไพศาล

วาระการดํารงตําแหน่งคงเหลือ 2 ปี 7 เดือน

2. กรรมการตรวจสอบ

นางสาวศันสนีย์ พูลสวัสดิ์ วาระการดํารงตําแหน่งคงเหลือ 3 ปี

3. กรรมการตรวจสอบ

นายภูริพฒ
ั น์ ชุ่มธรรม

วาระการดํารงตําแหน่งคงเหลือ 2 ปี 7 เดือน

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นางสาวพัฒน์สรณ์ วิสทุ ธิพงษ์
พร้ อมนี ้ได้ แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจํานวน 1 ท่านมาด้ วย โดยกรรมการตรวจสอบลําดับที่ 2
มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทําหน้ าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้ าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี ้
1. สอบทานให้ บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้ อง และเพียงพอ
2. สอบทานให้ บริ ษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่
เหมาะสม และมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ ความเห็นชอบ
ในการพิจารณาแต่งตั ้ง โยกย้ าย เลิกจ้ างหัวหน้ าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้ บริษัทปฏิ บตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ แห่ง
ประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริษัท

2
4. พิ จ ารณา คัด เลือ ก เสนอแต่ งตัง้ บุค คลซึ่ง มี ค วามเป็ นอิ สระ เพื่ อ ทํ าหน้ าที่ เป็ นผู้สอบบัญ ชี ข องบริ ษั ท และ เสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั ้งเข้ าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ าร่ วมประชุมด้ วย อย่าง
น้ อยปี ละ 1 ครั ้ง
5. พิ จารณารายการที่ เกี่ ยวโยงกัน หรื อ รายการที่ อ าจมี ค วามขัด แย้ ง ทางผลประโยชน์ ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย และ
ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั ้งนี ้ เพื่อให้ มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจําปี ของบริ ษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้ องลง
นามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้ องประกอบด้ วยข้ อมูลอย่างน้ อยดังต่อไปนี ้
ก. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นที่เชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงินของบริษัท
ข. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
ค. ความเห็ น เกี่ ย วกับ การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว่ าด้ วยหลัก ทรัพ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ ข้ อ กํ า หนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริษัท
ง.

ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

จ. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ฉ. จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้ าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
ช. ความเห็นหรือข้ อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ รับจากการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามกฎบัตร (Charter)
ซ. รายการอื่น ที่เห็ น ว่าผู้ถือ หุ้น และผู้ลงทุน ทั่วไปควรทราบภายใต้ ข อบเขตหน้ าที่ และความรับ ผิ ดชอบที่ ได้ รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิ บัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริ ษัทมอบหมายด้ วยความเห็น ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบในการ
ปฏิ บัติ ห น้ าที่ ดังกล่า วข้ างต้ น คณะกรรมการตรวจสอบมี ค วามรับ ผิ ด ชอบต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท โดยตรง และ
คณะกรรมการของบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก
บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ ดงั นี ้
1. กรรมการตรวจสอบมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กําหนด
2. ขอบเขต หน้ าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้ างต้ นเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ กําหนด

ลงชื่อ ……………………………………………...…กรรมการบริษัท
(นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ)
(ตราประทับ)
ลงชื่อ ………………………………………………...กรรมการบริษัท
(นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ )

สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 2
สารสนเทศรายการได้ มาซึ่ งสิ น ทรั พย์ และรายการที่ เกี่ ยวโยงกั น รายการรั บโอนกิ จ การทั ้ง หมดของ
บริ ษัท แอสเซท ไฟว์ โฮลดิง้ จํากัด โดยชําระค่ าตอบแทนด้ วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท ให้ แก่ บุคคลในวงจํากัด
ด้ ว ยที่ ป ระชุม คณะกรรมการบริ ษั ท อาดามัส อิ น คอร์ ป อเรชั่น จํ า กัด (มหาชน) (“บริ ษั ท ฯ” หรื อ “ADAM”) ครั ง้ ที่
11/2561 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 ได้ มีมติอนุมตั ิให้ บริษัทฯ เข้ าทํารายการซื ้อและรับโอนกิจการทั ้งหมด (Entire Business
Transfer - EBT) ของบริษัท แอสเซท ไฟว์ โฮลดิ ้ง จํากัด (“AFH”) รวมทั ้งการลงนามในสัญญาที่เกี่ยวข้ อง ทั ้งนี ้บริษัทฯ จะรับ
โอนมาซึ่งสินทรัพย์ และหนี ้สินทั ้งหมดของ AFH รวมถึงสิทธิ หน้ าที่ ภาระผูกพัน ความรับผิดชอบที่ AFH มี หรื อพึงมี ณ วัน
โอนกิจการ โดยจะชําระค่าตอบแทนเป็ นมูลค่าทั ้งสิ ้น 752,836,413 บาท ด้ วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทฯ จํานวน
ไม่เกิน 752,836,413 หุ้น ในราคาเสนอขายที่ไม่ตํ่ากว่าราคาตลาด ณ วันที่เสนอขาย ซึ่งราคาตลาดจะถูกกําหนดจากราคา
ประเมินโดยที่ปรึกษาการเงิน และไม่ตํ่ากว่าหุ้นละ 1.00 บาท ทั ้งนี ้ AFH จะดําเนินการเลิกบริ ษัทภายหลังการโอนกิ จ การ
เพื่อให้ การรับโอนกิจการทั ้งหมดเป็ นไปตามเงื่อนไขการยกเว้ นภาษี อากรของประมวลรัษฎากร และชําระบัญชีเพื่อคืน ทุน
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของ AFH
การเข้ าทํา รายการข้ า งต้ นเข้ า ลักษณะเป็ นรายการได้ มาซึ่ง สิน ทรัพ ย์ ต ามประกาศคณะกรรมการกํ า กับ ตลาดทุ น ที่
ทจ.20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทํารายการที่มีนยั สําคัญที่เข้ าข่ายเป็ นการได้ มาหรือจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์ สนิ (และที่แก้ ไข
เพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัท
จดทะเบียนในการได้ ม าหรื อจํ า หน่ า ยไปซึ่ง สิน ทรัพ ย์ พ.ศ.2547 (และที่แก้ ไขเพิ่ มเติ ม) (“ประกาศเรื่ องการได้ มาหรื อ
จํ า หน่ ายไปซึ่ ง สิ น ทรั พ ย์ ”) และเป็ นรายการเกี่ ย วโยงตามประกาศคณะกรรมการกํ า กับ ตลาดทุ น ที่ ทจ. 21/2551
เรื่ อง หลักเกณฑ์ ในการทํารายการที่เกี่ย วโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพ ย์ แห่งประเทศไทย เรื่ อง การ
เปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (“ประกาศรายการเกี่ยวโยง”)
โดยมีรายละเอียดสาระสําคัญของการเข้ าทํารายการดังต่อไปนี ้
1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ
เดือนธันวาคม 2561
2. บุคคลที่เกี่ยวข้ องและความสัมพันธ์ กับบริ ษัทจดทะเบียน
ผู้รับโอนกิจการ/ผู้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน : บริษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
ผู้โอนกิจการ/ผู้ได้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุน :
บริษัท แอสเซท ไฟว์ โฮลดิ ้ง จํากัด
ความสัมพันธ์ กบั บริษัทจดทะเบียน :
นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ นายยงเกียรติ ศิริวจั นางกูร และ
นายจตุรงค์ ธนะปุระ ซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้นของ AFH ในสัดส่วน
การถือหุ้นร้ อยละ 62.17 ร้ อยละ 6.23 และร้ อยละ 6.23
ของทุน จดทะเบี ย นชํ า ระแล้ ว ตามลํา ดับ จะได้ รับ การ
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เสนอชื่อให้ เป็ นผู้บริ หารของบริ ษัทฯ และ/หรื อบริ ษัทย่อย
(รายละเอียดเกี่ยวกับสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น ของ
AFH ตามที่ แ สดงในข้ อ 4. รายละเอี ย ดของสิน ทรั พ ย์ ที่
ได้ มา)
3. ลักษณะโดยทั่วไป ประเภท และขนาดของรายการ
3.1 ลักษณะโดยทัว่ ไปของรายการ
บริ ษั ท ฯ จะเข้ าทํ า ธุ ร กรรมการรั บ โอนกิ จ การทัง้ หมดของ AFH โดยจะชํ า ระค่ า ตอบแทนเป็ นมูล ค่ า ทั ง้ สิ ้น
752,836,413 บาท ด้ วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทฯ จํานวนไม่เกิน 752,836,413 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ
1 บาท ในราคาเสนอขายที่ไม่ตํ่ากว่าราคาตลาด ณ วันที่เสนอขาย ซึง่ ราคาตลาดจะถูกกําหนดจากราคาประเมิน โดยที่
ปรึกษาการเงิน และไม่ตํ่ากว่าหุ้นละ 1.00 บาท ด้ วยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกําหนดวัตถุประสงค์ เพื่อเสนอ
ขายให้ แก่บุคคลในวงจํากัด แก่ AFH เพื่อเป็ นการชําระค่าตอบแทนให้ กับ AFH ในการโอนกิจการทั ้งหมดของ AFH
ให้ กบั บริษัทฯ แทนการชําระด้ วยเงินสด
โดยภายหลังการทํารายการซื ้อและรับโอนกิจการทั ้งหมดของ AFH แล้ ว AFH จะดําเนินการเลิกบริ ษัทภายหลัง
การโอนกิจการ เพื่อให้ การรับโอนกิจการทั ้งหมดเป็ นไปตามเงื่อนไขการยกเว้ นภาษี อากรของประมวลรัษฎากร และ
ชําระบัญชีเพื่อคืนทุนให้ แ ก่ผ้ ูถือหุ้น ของ AFH ดังนั ้น นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 นายยง
เกียรติ ศิริวจั นางกูร และนายจตุรงค์ ธนะปุระ จะถือหุ้นของบริษัทฯ ในจํานวนไม่เกิน 610,776,183 หุ้น คิดเป็ นสัดส่วน
ไม่เกินร้ อยละ 54.39 ของหุ้นที่ออกจําหน่ายแล้ วทั ้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเพิ่มทุนครัง้ นี ้ ทั ้งนี ้ ผู้ถือหุ้นของ AFH
ไม่เข้ าข่ายลักษณะความสัมพันธ์ หรือพฤติกรรมที่เข้ าลักษณะเป็ นการกระทําร่วมกัน (Acting in Concert) โดยภายหลัง
จากการชําระบัญชีเพื่อคืนทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของ AFH แล้ ว นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ จะได้ มาซึ่งหุ้นของบริษัทฯ จํานวน
516,972,765 หรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 46.04 ของสิทธิ ออกเสียงทั ้งหมด ซึ่งมีหน้ าที่ต้องทําคําเสนอซื ้อหลัก ทรั พ ย์
ทั ้งหมดของบริษัทฯ (รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างผู้ถือหุ้นตามที่ปรากฏใน ข้ อ 4. ตารางแสดงโครงสร้ า งผู้ถือ
หุ้นของบริษัทฯ ก่อนและหลังการทํารายการ)
3.2 ประเภทของรายการ
การรับโอนกิจการทั ้งหมดเข้ าลักษณะเป็ นการซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทเอกชนมาเป็ นของบริ ษัท ตามนัย
แห่งมาตรา 107 (2) (ข) แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม (“พ.ร.บ. บริ ษัทมหาชนฯ”)
และเข้ าข่ายเป็ นรายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศเรื่ องการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ มีมูลค่ารวมสูง สุด
เท่ากับร้ อยละ 4,676.32 ซึ่งเมื่อคํานวณขนาดของรายการตามเกณฑ์ มูลค่ า สิน ทรัพ ย์ ที่มี ตัว ตนสุทธิ อ้ างอิงจากงบ
การเงินรวม ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2561 เข้ าข่ายเป็ นรายการประเภทที่ 4 หรื อการเข้ าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์
โดยอ้ อม บริษัทฯ มีหน้ าที่ต้องขออนุมตั ิการเข้ าทํารายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรั พย์ ฯ”)
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โดยยื่นคําขอให้ พิจารณารับหลักทรัพย์ใหม่กบั ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้ วยการรั บหุ้น
สามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน ทั ้งนี ้บริษัทฯ อยู่ระหว่างการดําเนินการแก้ ไขคุณสมบัติตามเกณฑ์ รับ
หลักทรัพย์ใหม่ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562 เพื่อให้ กลับมาซื ้อขายได้
นอกจากนั ้น เนื่องด้ วย นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ นายยงเกียรติ ศิริวจั นางกูร และนายจตุรงค์ ธนะปุระ ผู้ถือหุ้นของ
AFH จะได้ รับการเสนอชื่อให้ เป็ นผู้บริ หารของบริ ษัทฯ และ/หรื อบริ ษัทย่อย การรับโอนกิจการทั ้งหมดของ AFH จึงเข้ า
ข่ายเป็ นการเข้ าทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศรายการเกี่ยวโยง โดยมีขนาดรายการสูงสุดสูงกว่า 20,000,000
บาท
ดังนั ้น บริษัทฯ จึงมีหน้ าที่จดั ทํารายงานและเปิ ดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ ฯ ตามประกาศเรื่องการได้ มา
หรือจําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และประกาศรายการเกี่ยวโยง และบริษัทฯ ต้ องขออนุมตั ิการเข้ าทํารายการซื ้อหรือรั บโอน
กิจการของบริ ษัทเอกชนมาเป็ นของบริ ษัท และการเข้ าทํารายการเกี่ยวโยงกันจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้ วยคะแนนเสียง
ไม่ตํ่ากว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั ้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นบั คะแนนเสียง
ในส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสีย
3.3 ขนาดของรายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์
ตารางคํานวณสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ
หน่วย : ล้ านบาท

ข้ อมูลทางการเงิน
สินทรัพย์รวม
หัก สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
หัก หนี ้สินรวม
หัก ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม
สินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ (NTA)

บริ ษัทฯ
240.57
2.12
228.02
10.43

1

AFH
1,500.59
0.06
1,321.74
10.06
168.79

2

AFH 3
1,500.59
0.06
1,002.74
10.06
487.22

หมายเหตุ: 1 งบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561
2

งบการเงินรวมของ AFH ซึง่ จัดทําโดยฝ่ ายบริหาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

3

งบการเงินรวมของ AFH ซึง่ จัดทําโดยฝ่ ายบริหาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ปรับปรุ งด้ วยการเพิม่ ทุนชําระแล้ ว
ของ AFH จาก 182.25 ล้ านบาท เป็ น 501.25 ล้ านบาท

รายละเอียดการคํานวณขนาดรายการ เป็ นดังนี ้
1. เกณฑ์มลู ค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ
=
ร้ อยละของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ AFH ตามสัดส่วนที่จะได้ มา
มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริษัทฯ
=
487.22 / 10.43 x 100
=
ร้ อยละ 4,676.32
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2. เกณฑ์มลู ค่ารวมของสิง่ ตอบแทน
=
มูลค่ารวมสิง่ ตอบแทนที่จ่าย
มูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ
=
752.84 / 240.57 x 100
=
ร้ อยละ 312.94
3. เกณฑ์มลู ค่าหุ้นทุนที่ออกเพื่อชําระค่าสินทรัพย์
=
จํานวนหุ้นที่ออกเพื่อชําระค่าสินทรัพย์ของ AFH
จํานวนหุ้นที่ออกและชําระแล้ วของบริษัทฯ
=
752.84 / 370.16 x 100 (สมมุติฐานราคาขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ 1.00 บาท)
=
ร้ อยละ 203.38
4. เกณฑ์กําไรสุทธิจากการดําเนินงาน
=
ร้ อยละของกําไรสุทธิของ AFH ตามสัดส่วนที่จะได้ มา
กําไรสุทธิของบริษัท
=
ไม่สามารถคํานวณได้ เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน
ตารางสรุปการคํานวณขนาดรายการ
หน่วย : ร้ อยละ

1.
2.
3.
4.

เกณฑ์ การคํานวณ
เกณฑ์มูลค่าของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ
เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน
เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุน
เกณฑ์กําไรสุทธิจากการดําเนินงาน
ขนาดรายการสูงสุด

ขนาดรายการ
4,676.32
312.94
203.38
ไม่สามารถคํานวณได้
4,676.32

4. รายละเอียดของสินทรั พย์ ท่ ไี ด้ มา
บริษัทฯ เข้ าทํารายการดังกล่าวข้ างต้ นเนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์ ที่จะได้ มาซึง่ โครงการอสังหาริมทรัพย์ภ ายใต้
การบริ ห ารงานของ บริ ษั ท แอสเซท ไฟว์ ดี เ วลลอปเม้ น ท์ จํ า กัด (“AFD”) และบริ ษั ท รชยาเรี ย ลเอสเตท จํ า กั ด
(“Rachaya”)
รายละเอียดโครงการและสินทรัพย์โดยสรุปมีดงั นี ้
บริษัท

AFD

รายการที่
1

โครงการ
อาคารชุด
ไวโอ แคราย

ที่ตงั ้ และจํานวนหน่ วย
ซอยรัตนาธิเบศร์ 10 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตํ าบลบางกระสอ อํ าเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี สร้ างเสร็จ 100%
พิกดั Lat 13.861153, Lon 100.511901
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บริษัท

Rachaya

รายการที่

โครงการ

2

อาคารชุด
ไวโอ แคราย 2

3

โครงการหมู่บ้าน
วนา เรสซิเดนซ์

4

ที่ดินเปล่า

5

โครงการหมู่บ้าน
รชยา บ้ านช้ าง 2

ที่ตงั ้ และจํานวนหน่ วย
ราคาขายเริ่ มต้ น 1.99 ล้ านบาท จํ านวนหน่วยขาย 125 หน่วย คงเหลือ 29
หน่วย (มียอดจองรอโอน 20 หน่วย) (ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2561)
ซอยรัตนาธิเบศร์ 3 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตํ าบลตลาดขวัญ อํ าเภอเมื องนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี สร้ างเสร็จ 100%
พิกดั Lat 13.856731, Lon 100.512197
ราคาขายเริ่ มต้ น 1.39 ล้ านบาท จํ านวนหน่วยขาย 122 หน่วย คงเหลือ 54
หน่วย (มียอดจองรอโอน 7 หน่วย) (ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2561)
ถนนศรี นคริ นทร์ – ร่ มเกล้ า แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุ งเทพมหานคร
พื ้นที่ดิน 19-3-53.30 ไร่ อยู่ระหว่างการพัฒนา
พิกดั Lat 13.750253, Lon 100.669292
ราคาขายเริ่ มต้ น 19.90 ล้ านบาท จํ านวนหน่วยขาย 69 หน่วย ก่อสร้ างยังไม่
แล้ วเสร็จ (มียอดจองรอโอน 30 หน่วย) (ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2561)
ถนนศรี นคริ นทร์ – ร่ มเกล้ า แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุ งเทพมหานคร
พื ้นที่ดิน 16-0-30.3 ไร่
พิกดั Lat 13.751391, Lon 100.685082
ถนนบ้ านช้ าง ตําบลหมากแข้ ง อําเภออุดรธานี จังหวัดอุดรธานี พื ้นที่ดิน 1340-90.10 ไร่ อยู่ระหว่างการพัฒนา
พิกดั Lat 17.382034, Lon 102.770353
ราคาขายเริ่มต้ น 2.50 ล้ านบาท จํานวนหน่วยขาย 161 หน่วย (เฟส1) คงเหลือ
140 หน่วย (มียอดจองรอโอน 68 หน่วย) (ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2561)

ข้ อมูลโดยสรุปของ AFH AFD และ Rachaya มีดงั นี ้
1) บริษัท แอสเซท ไฟว์ โฮลดิ ้ง จํากัด
วันจดทะเบียน: 6 กุมภาพันธ์ 2561
ที่ตัง้ : 349 อาคารเอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั ้น 19 ยูนิต 1901 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร
กรรมการบริ ษัท: นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์
รายชื่อผู้ถอื หุ้นล่ าสุด
1.
2.
3.
4.
5.

รายชื่อผู้ ถอื หุ้น
นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์
นางไกวซัน ปั ญจทรัพย์ *
นายจตุรงค์ ธนะปุระ
นายยงเกียรติ ศิริวจั นางกูร
นายกิติพงศ์ ปุรานิธี

จํานวนหุ้น
4,513,542
471,900
452,298
452,298
304,920
หน้ า 5 จาก 23

สัดส่ วนการถือหุ้น
62.17%
6.50%
6.23%
6.23%
4.20%

6.
7.
8.
9.
รวม

รายชื่อผู้ ถอื หุ้น
นายพุฒินนั ทน์ ภัทรไพบูลย์กิจ
นายเสรี โอจรัสพร
นายสาโรจน์ อัศวพรชัย
นายเทอดศักดิ์ เชิดชูอําไพ

จํานวนหุ้น
304,920
304,920
304,920
150,282
7,260,000

สัดส่ วนการถือหุ้น
4.20%
4.20%
4.20%
2.07%
100.00%

หมายเหตุ: * บุคคลตามมาตรา 258 ของ นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์

มูลค่ าที่ตราไว้ : หุ้นละ 100 บาท
ทุนจดทะเบียน: 726,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ 7,260,000 หุ้น
ทุ น จดทะเบี ย นชํ า ระแล้ ว: 182,250,000 บาท แบ่ ง เป็ นหุ้น สามัญ 10,000 หุ้น เรี ย กชํ า ระเต็ ม จํ า นวน และ
7,250,000 หุ้น เรียกชําระหุ้นละ 25 บาท โดยก่อนการเข้ าทํารายการจะเรี ยกชําระหุ้นเพิ่มเป็ นหุ้นละ 69 บาท ทํา
ให้ ทนุ จดทะเบียนที่เรียกชําระแล้ วจะเพิ่มเป็ น 501,250,000 บาท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ: ลงทุนในกิจการที่ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
งบการเงิน: งบการเงินรวมของ AFH ซึ่งจัดทําโดยฝ่ ายบริ หารยังไม่ ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี สิ ้นสุด
วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 มีรายละเอียด ดังนี ้
งบแสดงฐานะการเงิน
หน่วย : บาท

รายการ

งบการเงินรวม

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสั ้นแก่บคุ คลที่เกี่ยวข้ องกัน
ต้ นทุนโครงการอสังหาริมทรัพย์
รวมสินทรั พย์ หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ที่ดินรอการพัฒนา
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะยาวแก่บคุ คลที่เกี่ยวข้ องกัน
ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หน้ า 6 จาก 23

งบเฉพาะกิจการ

20,101,736
18,093,036
19,000,000
858,724,768
915,919,541

2,000
2,000

577,326,204
6,949,866
56,851
336,703

102,499,990
115,903,682
-

หน่วย : บาท

รายการ
รวมสินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรั พย์
หนี ้สินหมุนเวียน
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น
หนี ส้ ิ น ตามสัญ ญาเช่ า การเงิ น ระยะยาวที่ ถึ ง กํ า หนดชํ า ระ
ภายในหนึง่ ปี
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกําหนดชําระภายใน
หนึง่ ปี
เงินกู้ยืมระยะสั ้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
หนี ้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนี ้สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี ้สินตามสัญญาเช่าการเงินระยะยาว
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้ อง
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุน จดทะเบี ย น หุ้น สามัญ 7,260,000 หุ้น มูลค่ า หุ้น ละ 100
บาท
ทุนที่ออกและเรี ยกชําระแล้ ว หุ้นสามัญ 10,000 หุ้น เรียกชําระ
แล้ วเต็มจํานวน และ 7,250,000 หุ้น เรียกชําระหุ้นละ 25 บาท
กําไรสะสม
ยังไม่ได้ จดั สรร
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่
ส่วนของผู้มีสว่ นได้ เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมของบริษัทย่อย
รวมส่ วนของผู้ถอื หุ้น
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถอื หุ้น

งบการเงินรวม งบเฉพาะกิจการ
584,669,624
218,403,672
1,500,589,165
218,405,672
281,239,577
846,454

-

720,488

-

213,352,034
21,550
496,180,103

21,550
21,550

762,910,890
923,020
61,316,552
405,807
825,556,269
1,321,736,372

36,161,923
36,161,932
36,183,482

726,000,000

726,000,000

182,250,000

182,250,000

(3,397,207)
178,852,793
10,060,004
168,792,789
1,500,589,165

(27,810)
182,222,190
182,222,190
218,405,672

บริษัทไม่ได้ จดั ทํางบกําไรขาดทุนระหว่างงวดเนื่องจากบริษัทยังไม่มีรายได้ จากการดําเนินธุรกิจ และมีค่าใช้ จ่ าย
เพียงเล็กน้ อยเท่านั ้น
หน้ า 7 จาก 23

2) บริษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด
วันจดทะเบียน: 5 กันยายน 2556
ที่ตัง้ : 349 อาคารเอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั ้น 19 ยูนิต 1901 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร
กรรมการบริ ษัท: นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์
รายชื่อผู้ถอื หุ้นล่ าสุด
รายชื่อผู้ ถอื หุ้น
1. บริษัท แอสเซท ไฟว์ โฮลดิ ้ง จํากัด
2. นางสาวธันยพร อนันตศิลป
3. นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์
รวม

จํานวนหุ้น
28,999,999
1,000,000
1
30,000,000

สัดส่ วนการถือหุ้น
96.67%
3.33%
0.00%
100.00%

มูลค่ าที่ตราไว้ : หุ้นละ 10 บาท
ทุนจดทะเบียน: 300,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ 30,000,000 หุ้น
ทุนจดทะเบียนชําระแล้ ว: 112,500,000 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ 5,000,000 หุ้น เรี ยกชําระเต็มจํานวน และ
25,000,000 หุ้น เรียกชําระหุ้นละ 2.50 บาท โดยก่อนการเข้ าทํารายการจะเรียกชําระหุ้นให้ เต็มจํานวน จะทําให้
ทุนจดทะเบียนที่เรียกชําระแล้ วจะเพิ่มเป็ น 300,000,000 บาท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ: พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
งบการเงิน: ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของ AFD มีรายละเอียด ดังนี ้
งบแสดงฐานะการเงิน
หน่วย : บาท
รายการ

ก่ อนตรวจสอบ
31 พฤษภาคม 61

ตรวจสอบแล้ ว
31 ธันวาคม 60 31 ธันวาคม 59

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

1,346,663

3,626,860

393,892

11,660,382

310,850

308,365

ต้ นทุนโครงการอสังหาริมทรัพย์

739,172,303

1,103,033,281

566,195,850

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรั พย์ หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

752,179,348

9,750,955
1,116,721,946

1,768,902
568,667,008

ที่ดินรอการพัฒนา

386,018,000

-

-

ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น

หน้ า 8 จาก 23

หน่วย : บาท
รายการ

ก่ อนตรวจสอบ
31 พฤษภาคม 61
2,999,700

ส่วนปรับปรุ งอาคารและอุปกรณ์

5,289,705

4,004,208

2,926,112

33,460

55,128

62,936

274,212
394,615,077
1,146,794,426

597,813
6,187,149
1,122,909,095

290,600
3,279,648
571,946,657

-

-

299,000,000

113,618,114

8,792,186

2,056,191

-

97,572,000

-

846,454

833,384

490,579

เงินกู้ยืมระยะสันจากบุ
้
คคลที่เกี่ยวข้ องกัน

213,352,034

241,279,354

82,147,322

หนี ้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ นิ หมุนเวียน
หนี ้สินไม่หมุนเวียน

327,816,601

8,610,356
357,087,279

6,719,705
390,413,797

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถานบันการเงิน

631,573,283

629,939,300

25,226,815

71,996,800

70,527,100

74,967,100

923,020

1,209,574

968,406

184,611
704,677,713
1,032,494,314

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

101,162,321
491,576,117

ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ 5,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้น ละ
10 บาท

-

50,000,000

50,000,000

ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ 30,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ
10 บาท

300,000,000

-

-

ทุนที่ออกและเรี ยกชํ าระแล้ ว หุ้นสามัญ 5,000,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

-

50,000,000

50,000,000

ทุนที่ออกและเรี ยกชํ าระแล้ ว หุ้นสามัญ 5,000,000 หุ้น
เรี ย กชํ า ระแล้ ว เต็มจํ า นวน และ 25,000,000 หุ้น เรี ย ก
ชําระหุ้นละ 2.50 บาท

112,500,000

-

-

1,800,111

14,145,842

30,370,539

เงินลงทุนในบริษัทย่อย
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรั พย์
หนี ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

ตรวจสอบแล้ ว
31 ธันวาคม 60 31 ธันวาคม 59
1,530,000
-

หนี ้สินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น
เจ้ าหนี ้ค่าที่ดิน
หนี ้สินตามสัญญาเช่าซื ้อที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึง่ ปี

เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้ อง
หนี ้สินตามสัญญาเช่าซื ้อ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนีส้ นิ ไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ นิ
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ้น

กําไรสะสม
ยังไม่ได้ จดั สรร
หน้ า 9 จาก 23

หน่วย : บาท
รายการ

ก่ อนตรวจสอบ
31 พฤษภาคม 61
114,300,111
1,146,794,426

รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ นิ และส่ วนของผู้ถือหุ้น

ตรวจสอบแล้ ว
31 ธันวาคม 60 31 ธันวาคม 59
64,145,842
80,370,539
1,122,909,095
571,946,657

งบกําไรขาดทุน
หน่วย : บาท
ตรวจสอบแล้ ว
ปี 2560
ปี 2559

รายการ

ก่ อนตรวจสอบ
5 เดือนแรก ปี 2561

รายได้ จากการขายอสังหาริมทรัพย์

21,706,808

31,378,591

40,938,120

ดอกเบี ้ยรับ

4,122,382

6,311

11,852

รายได้ อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้ จ่าย

89,852
25,919,042

507,339
31,892,242

339,452
41,289,424

ต้ นทุนขายอสังหาริมทรัพย์

15,742,969

20,478,182

29,103,602

2,456,708

5,633,854

3,332,270

4,999,275
23,198,952
2,720,090
8,913,305
(6,193,215)
(6,193,215)

14,524,449
40,636,485
(8,744,244)
7,480,454
(16,224,698)
(16,224,698)

5,807,088
38,242,960
3,046,464
861,871
2,184,592
678,777
1,505,815

รายได้

ค่าใช้ จ่ายในการขาย
ค่าใช้ จ่ายในการบริหาร
รวมค่ าใช้ จ่าย
กําไร (ขาดทุน) ก่ อนต้ นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
ต้ นทุนทางการเงิน
กําไร (ขาดทุน) ก่ อนภาษีเงินได้
ภาษี เงินได้
กําไร (ขาดทุน) สําหรั บปี

3) บริษัท รชยาเรียลเอสเตท จํากัด
จดทะเบียนจัดตัง้ : 23 กันยายน 2558
ที่ตงั ้ : 99/99 ถนนพรหมประกาย ตําบลหมากแข้ ง อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
คณะกรรมการบริ ษัท:
1. นายจตุรงค์ ธนะปุระ
2. นายยงเกียรติ ศิริวจั นางกูร
3. นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์

หน้ า 10 จาก 23

รายชื่อผู้ถอื หุ้นล่ าสุด
รายชื่อผู้ ถอื หุ้น
1. บริษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด
2. นายจตุรงค์ ธนะปุระ
3. นายยงเกียรติ ศิริวจั นางกูร
4. นายเทอดศักดิ์ เชิดชูอําไพ
รวม

จํานวนหุ้น
29,997
1
1
1
30,000

สัดส่ วนการถือหุ้น
100.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%

มูลค่ าที่ตราไว้ : หุ้นละ 100 บาท
ทุนจดทะเบียน: 3,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ 30,000 หุ้น
ทุนจดทะเบียนชําระแล้ ว: 3,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ 30,000 หุ้น
ลักษณะการประกอบธุรกิจ: พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
งบการเงิน: ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของ Rachaya มีรายละเอียด ดังนี ้
งบแสดงฐานะการเงิน
หน่วย : บาท
รายการ

ก่ อนตรวจสอบ
31 พฤษภาคม 61

ตรวจสอบแล้ ว
31 ธันวาคม 60
31 ธันวาคม 59

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

18,753,073

56,561,928

294,074

6,432,655

6,253,945

1,090,833

19,000,000

14,500,000

7,500,000

ต้ นทุนโครงการอสังหาริมทรัพย์
รวมสินทรั พย์ หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

119,552,465
163,738,193

519,964,314
597,280,187

95,559,939
104,444,846

ที่ดินรอการพัฒนา

191,308,204

-

-

1,660,161

450,877

85,033

23,392

24,631

27,627

62,490
193,054,246
356,792,439

488,447
963,955
598,244,142

92,078
204,738
104,649,584

-

-

71,299

167,621,463

12,432,912

4,929,820

ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่
้ บคุ คลที่เกี่ยวข้ องกัน

อุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรั พย์
หนี ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี ้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น
หน้ า 11 จาก 23

หน่วย : บาท
รายการ

ก่ อนตรวจสอบ
31 พฤษภาคม 61
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกํ าหนดชํ าระ
720,488
ภายในหนึง่ ปี

ตรวจสอบแล้ ว
31 ธันวาคม 60
31 ธันวาคม 59
703,871
437,953

หนี ้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ นิ หมุนเวียน
หนี ้สินไม่หมุนเวียน

168,341,952

244,029
13,380,812

301,933
5,741,005

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

131,337,607

259,251,707

30,925,126

เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้ อง

69,067,762

313,826,137

65,067,762

221,197
200,626,566
368,968,517

573,077,844
586,458,656

95,992,888
101,733,893

ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ 30,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100
บาท

3,000,000

3,000,000

3,000,000

ทุ น ที่ อ อกและเรี ย กชํ า ระแล้ ว หุ้ น สามั ญ 30,000 หุ้ น
มูลค่าหุ้นละ 100 บาท

3,000,000

3,000,000

3,000,000

(15,176,078)
(12,176,078)
368,969,517

8,785,486
11,785,486
598,244,142

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

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนีส้ นิ ไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ นิ
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ้น

กําไรสะสม
ยังไม่ได้ จดั สรร
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ นิ และส่ วนของผู้ถือหุ้น

งบกําไรขาดทุน
รายการ

ก่ อนตรวจสอบ
5 เดือนแรก
ปี 2561

หน่วย : บาท
ตรวจสอบแล้ ว
ปี 2560
ปี 2559

รายได้
รายได้ จากการขายอสังหาริมทรัพย์

2,599,000

215,567,200

21,231,000

ดอกเบี ้ยรับ

199,014

1,163,837

312,548

รายได้ อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้ จ่าย

47,386
2,845,399

594,967
217,326,004

98,181
21,641,729

ต้ นทุนขายอสังหาริมทรัพย์

1,740,892

185,352,984

14,957,625

ค่าใช้ จ่ายในการขาย

2,247,577

12,368,529

1,978,162

ค่าใช้ จ่ายในการบริหาร
รวมค่ าใช้ จ่าย

3,955,798
7,944,267

7,141,103
204,862,617

4,128,139
21,063,926

หน้ า 12 จาก 23

รายการ

กําไร (ขาดทุน) ก่ อนหักต้ นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
นิตบิ ุคคล
ต้ นทุนทางการเงิน
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ ก่ อนหักภาษีเงินได้ นิตบิ ุคคล
ภาษี เงินได้ นติ ิบคุ คล
กําไร (ขาดทุน) สําหรั บปี

ก่ อนตรวจสอบ
5 เดือนแรก
ปี 2561
(5,098,868)
(261,650)
(5,360,518)
(5,360,518)

โครงสร้ างการถือหุ้นใน AFD และ Rachaya ก่อนการโอนกิจการทั ้งหมด
ผู้ถือหุ้นของ AFH
100.00%
บริษัท แอสเซท ไฟว์ โฮลดิ ้ง จํากัด
96.67% *
บริษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด
100.00%
บริษัท รชยาเรียลเอสเตท จํากัด

หน้ า 13 จาก 23

หน่วย : บาท
ตรวจสอบแล้ ว
ปี 2560
ปี 2559
12,463,387

577,803

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

(158,987)
418,816
(180,739)
238,077

โครงสร้ างของการถือหุ้นใน ADAM AFD และ Rachaya ภายหลังการโอนกิจการทั ้งหมด
ผู้ถือหุ้นของ AFH
67.04%
บริษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
96.67%
บริษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด
100.00%
บริษัท รชยา เรี ยลเอสเตท จํากัด
* หมายเหตุ: โดยผู้ถือหุ้น AFD ส่วนที่เหลือร้ อยละ 3.33% นั ้นเป็ นบุคคลภายนอก บริษัทฯ มีแผนจะเจรจาของ
ซื ้อหุ้นในส่วนดังกล่าวเข้ ามาเพิ่มเติมในอนาคต
โครงสร้ างการถือหุ้นในบริษัทฯ หลังทํารายการจะเป็ นดังนี ้
เมื่อ AFH ดําเนินการจดทะเบียนเลิกกิจการเพื่อให้ การรับโอนกิจการทั ้งหมดเป็ นไปตามเงื่อนไขการยกเว้ นภาษี
อากรของประมวลรัษฎากร และชําระบัญชีเพื่อคืนทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของ AFH จะทําให้ ห้ นุ สามัญเพิ่มทุนจํานวนไม่
เกิน 752,836,413 หุ้น ดังกล่าวจะถูกโอนไปยังผู้ถือหุ้นของ AFH โดยโครงสร้ างผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ก่อนและหลัง
การทํารายการ สรุปได้ ดงั นี ้
ลําดับ

1
2
3
4
5
6

รายชื่อผู้ ถอื หุ้น

นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์
นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ
นางไกวซัน ปั ญจทรัพย์*
นายจตุรงค์ ธนะปุระ
นายยงเกียรติ ศิริวจั นางกูร
นายกิติพงศ์ ปุรานิธี

จํานวนหุ้น
ณ วันที่ 9 เมษายน 2561
จํานวน
ร้ อยละ
325,065,150
87.82
หน้ า 14 จาก 23

จํานวนหุ้น
ภายหลังการทํารายการ
จํานวน
ร้ อยละ
468,038,398
41.68
325,065,150
28.95
48,934,367
4.36
46,901,709
4.18
46,901,709
4.18
31,619,129
2.82

ลําดับ

รายชื่อผู้ ถอื หุ้น

7
8
9
10
11
12
13
14
15

นายพุฒินนั ทน์ ภัทรไพบูลย์กิจ
นายเสรี โอจรัสพร
นายสาโรจน์ อัศวพรชัย
นายเทอดศักดิ์ เชิดชูอําไพ
นายธัญญวัฒน์ เตวชิระ
นางสาวบงกช อัศวบริรักษ์
นายสมพล ฤกษ์ สมถวิล
นายไพบูลย์ สุเมธกชกร
นางปาริชาต ลีวงศ์เจริญ
ผู้ถือหุ้นรายอื่น
รวม

จํานวนหุ้น
ณ วันที่ 9 เมษายน 2561
จํานวน
ร้ อยละ
9,372,900
2.53
4,000,000
1.08
2,534,400
0.68
2,532,500
0.68
2,000,000
0.54
24,658,637
6.66
370,163,587 100.00

จํานวนหุ้น
ภายหลังการทํารายการ
จํานวน
ร้ อยละ
31,619,129
2.82
31,619,129
2.82
31,619,129
2.82
15,583,714
1.39
9,372,900
0.83
4,000,000
0.36
2,534,400
0.23
2,532,500
0.23
2,000,000
0.18
24,658,637
2.20
1,123,000,000 100.00

หมายเหตุ: * บุคคลตามมาตรา 258 ของ นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์

กลุม่ ผู้ถือหุ้นที่เข้ ามาใหม่มีหน้ าที่ทําคําเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทั ้งหมด
ชื่อและข้ อมูลของผู้ลงทุนที่จะได้ รับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
1. ชื่อ – นามสกุล: นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์
สัญชาติ: ไทย
อายุ: 37 ปี
อาชีพ/สถานที่ทํางานปั จจุบนั :
ตําแหน่ ง
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการผู้จดั การ
กรรมการที่ปรึกษาฝ่ ายเศรษฐกิจ
อุปนายกและกรรมการสมาคม
กรรมการบริหารสมาคม

บริ ษัท
บริษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
บริษัท รชยาเรียลเอสเตท จํากัด
บริษัท ต้ นสน ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด
บริษัท ทริลเลีย่ นแนร์ โฮลดิ ้ง จํากัด
บริษัท แอสเซท ไฟว์ โฮลดิ ้ง จํากัด
บริษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด
มูลนิธิสงเคราะห์เด็กพัทยา (Pattaya Orphanage)
สมาคมอสังหาริ มทรัพย์ จ.นนทบุรี (NREA)
สมาคมอสังหาริ มทรัพย์แห่งประเทศไทย (TREA)
หน้ า 15 จาก 23

ประวัติการศึกษา: ปริ ญ ญาโท คณะพาณิ ช ยศาสตร์ และการบั ญ ชี สาขาธุ ร กิ จ อสั ง หาริ มท รั พย์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (MRE 6) จบการศึกษาปี 2550
ปริ ญญาตรี คณะบริ หารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จบการศึกษาปี
2545
ประสบการณ์การทํางาน:
ตําแหน่ ง
กรรมการบริษัท
ผู้จดั การทัว่ ไป
ผู้จดั การโครงการบ้ านรื่นฤดี รังสิตคลอง 4
เจ้ าหน้ าที่การตลาดอาวุโส

บริ ษัท
บริษัท พารากอนแลนด์ จํากัด
บริษัท รื่นฤดี ดีเวลล็อปเม้ นท์ จํากัด
บริษัท บ้ านรื่นฤดี จํากัด
บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จํากัด

2. ชื่อ – นามสกุล: นางไกวซัน ปั ญจทรัพย์
สัญชาติ: ไทย
อายุ: 39 ปี
อาชีพ/สถานที่ทํางานปั จจุบนั : กรรมการผู้จดั การ บริษัท ไกวซัน แอ็คเซสซอรี ้ จํากัด
ประวัติการศึกษา: ปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร์ เอก อังกฤษ-จีน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
3. ชื่อ – นามสกุล: นายจตุรงค์ ธนะปุระ
สัญชาติ: ไทย
อายุ: 37 ปี
อาชีพ/สถานที่ทํางานปั จจุบนั :
ตําแหน่ ง
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
ประวัติการศึกษา:

บริ ษัท
บริษัท รชยาเรียลเอสเตท จํากัด
บริษัท ธนะชัยกุล จํากัด
บริษัท พิบลู ย์ทรัพย์เทรดดิ ้ง จํากัด
บริษัท รชยาพร็อพเพอร์ ตี ้ จํากัด
บริษัท อุดรธานีพฒ
ั นาเมือง จํากัด
ปริ ญ ญาโท คณะพาณิ ช ยศาสตร์ และการบั ญ ชี สาขาธุ ร กิ จ อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (MRE 6) จบการศึกษาปี 2550

ประสบการณ์การทํางาน: กรรมการบริษัท รุ่งเรืองดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด

หน้ า 16 จาก 23

4. ชื่อ – นามสกุล: นายยงเกียรติ ศิริวจั นางกูร
สัญชาติ: ไทย
อายุ: 37 ปี
อาชีพ/สถานที่ทํางานปั จจุบนั :
ตําแหน่ ง
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท

บริ ษัท
บริษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
บริษัท รชยาเรียลเอสเตท จํากัด
บริษัท 998 โฮลดิ ้งส์ จํากัด
ห้ างหุ้นส่วนจํากัด อินเตอร์ วัสดุ

ประวัติการศึกษา: ปริ ญ ญาโท คณะพานิ ช ยศาสตร์ และการบั ญ ชี สาขา ธุ ร กิ จ อสั ง หาริ ม ท รั พ ย์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (MRE 6) จบการศึกษาปี 2550
ปริญญาตรี วิศวกรรมโทรคมนาคม (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประสบการณ์การทํางาน:
ตําแหน่ ง
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท

บริ ษัท
บริษัท เพชรสโตร์ ไทยแลนด์ จํากัด
ห้ างหุ้นส่วน ยงศิริ
บริษัท ดีพี สตูดิโอ จํากัด

5. ชื่อ – นามสกุล: นายกิติพงศ์ ปุรานิธี
สัญชาติ: ไทย
อายุ: 39 ปี
อาชีพ/สถานที่ทํางานปั จจุบนั : นักธุรกิจ
ประวัติการศึกษา: Master Degree in Management, New York Institute of Technology
ประสบการณ์การทํางาน:
ตําแหน่ ง
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

บริ ษัท
บริษัท สุนทรเมทัลอินดัสทรี ส้ ์ จํากัด
บริษัท สุนทรเมทัลแคน จํากัด
บริษัท สุนทรเมทัลแพค จํากัด
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6. ชื่อ – นามสกุล: นายพุฒินนั ทน์ ภัทรไพบูลย์กิจ
สัญชาติ: ไทย
อายุ: 39 ปี
อาชีพ/สถานที่ทํางานปั จจุบนั : ผู้จดั การทัว่ ไป บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. โปรดักส์ จํากัด
ประวัติการศึกษา: ปริญญาตรี สาขาธุรกิจคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
7. ชื่อ – นามสกุล: นายเสรี โอจรัสพร
สัญชาติ: ไทย
อายุ: 64 ปี
อาชีพ/สถานที่ทํางานปั จจุบนั : กรรมการผู้จดั การ บริษัท บายแฮนส์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด
ประวัติการศึกษา: ปริญญาตรี สาขาแพทยศาสตร์ บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8. ชื่อ – นามสกุล: นายสาโรจน์ อัศวพรชัย
สัญชาติ: ไทย
อายุ: 38 ปี
อาชีพ/สถานที่ทํางานปั จจุบนั : กรรมการผู้จดั การ บริษัท ซุปเปอร์ เฟรช อิมพอร์ ต เอ็กซ์พอร์ ต จํากัด
ประวัติการศึกษา: ปริญญาโท สาขาลอจิสติกส์ มหาวิทยาลัยวูลลองกอง ประเทศออสเตรเลีย
ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
9. ชื่อ – นามสกุล: นายเทอดศักดิ์ เชิดชูอําไพ
สัญชาติ: ไทย
อายุ: 37 ปี
อาชีพ/สถานที่ทํางานปั จจุบนั : นักธุรกิจ
ประวัติการศึกษา: ปริ ญ ญาโท คณะพาณิ ช ยศาสตร์ และการบั ญ ชี สาขาธุ ร กิ จ อสั ง หาริ มท รั พย์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (MRE 6) จบการศึกษาปี 2550
ประสบการณ์การทํางาน:
ตําแหน่ ง
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท

บริ ษัท
บริษัท วีแกดซ์ คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด
บริษัท ซุปเปอร์ สแนป จํากัด
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ผู้ถือหุ้นของ AFH ตามรายชื่อดังกล่าวข้ างต้ นไม่เข้ าข่ายบุคคลที่มีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่ อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
(และที่แก้ ไขเพิ่มเติม) เว้ นแต่นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ ที่เป็ นกรรมการและผู้ถือหุ้นในบริษัทต้ นสน ดีเวลลอปเม้ นท์
จํากัด ร้ อยละ 47.50 ซึง่ เป็ นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่มีสนิ ทรัพย์เป็ นที่ดินเปล่ารอการพัฒนา โดยยังไม่เคย
มีการประกอบธุรกิจใด ๆ อย่างไรก็ตามบริ ษัทฯ อยู่ระหว่างดําเนินการขจัดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ โดยให้
นายศุภโชค จําหน่ายเงินลงทุนดังกล่าวออกไปให้ แก่บุคคลภายนอก หรื อจําหน่ายให้ แก่บริ ษัทฯ ซึ่งคาดว่ า จะ
ดําเนินการให้ แล้ วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2562
5. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถอื หุ้นจากการเสนอขายหุ้น
5.1 ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น (Control dilution) ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price dilution) ผลกระทบต่อ
ส่วนแบ่งกําไรของผู้ถือหุ้น (EPS dilution)
(รายละเอียดเกี่ยวกับผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นและราคาหุ้นตามที่แสดงใน แบบรายงานการเพิ่ม
ทุน (F53-4) สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 3)
5.2 ความคุ้มค่าที่ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับเปรียบเทียบกับผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น
แม้ ว่าการเสนอขายหุ้นครัง้ นี ้จะทําให้ สดั ส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นลดลงร้ อยละ 67.04 แต่จะทําให้ บริ ษัทฯ ได้
สินทรัพย์ที่ก่อให้ เกิดรายได้ เข้ ามาจํานวนมาก ผลประกอบการของบริษัทฯ จะปรับตัวดีขึ ้น เป็ นไปตามเกณฑ์ ก าร
ขอพ้ นเหตุแห่งการเพิกถอนหลักทรัพย์ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
6. มูลค่ ารวมของสิ่งตอบแทน
บริษัทฯ จะชําระค่าตอบแทนสําหรับมูลค่าการรับโอนกิจการทั ้งหมดของ AFH เป็ นมูลค่าทั ้งสิ ้น 752,836,413 บาท ด้ วย
หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทฯ จํานวนไม่เกิน 752,836,413 หุ้น ในราคาเสนอขายที่ไม่ตํ่ากว่าราคาตลาด ณ
วันที่เสนอขาย ซึง่ ราคาตลาดจะถูกกําหนดจากราคาประเมินโดยที่ปรึกษาการเงิน และไม่ตํ่ากว่าหุ้นละ 1.00 บาท
7. มูลค่ าของสินทรั พย์ ท่ ีได้ มา
มูลค่าของกิจการทั ้งหมดที่ได้ รับโอนจาก AFH มีมูลค่า 752,836,413 บาท ซึ่งคณะกรรมการบริ ษัทฯ อ้ างอิงจากราคา
ตลาดของทรัพย์สนิ และมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดที่เกิดขึ ้นจากการดําเนินโครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
-

อาคารชุด ไวโอ แคราย และอาคารชุด ไวโอ แคราย 2 ใช้ เกณฑ์ การกําหนดราคาจากราคาตลาดของสิน ทรั พ ย์
อ้ างอิ ง จาก รายงานประเมิ น มู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น เลขที่ VR067/2018 ลงวั น ที่ 4 มิ ถุ น ายน 2561 และ เลขที่
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VR068/2018 ลงวันที่ 4 มิถนุ ายน 2561 ตามลําดับ โดย บริ ษัท เอ็ดมันด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย)
จํากัด
-

ที่ดินเปล่า ถนนศรีนครินทร์ – ร่มเกล้ า แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร พื ้นที่ดิน 16-0-30.3 ไร่ ใช้
เกณฑ์ ก ารกํ า หนดราคาจากราคาตลาดของสิน ทรั พ ย์ อ้ า งอิ ง จาก รายงานประเมิ น มู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น เลขที่
VR071/2018 ลงวันที่ 1 มิถนุ ายน 2561 โดย บริษัท เอ็ดมันด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จํากัด

-

โครงการหมู่บ้าน วนา เรสซิเดนซ์ และโครงการหมู่บ้าน รชยา บ้ านช้ าง 2 ใช้ เกณฑ์ การกําหนดราคาจากมูลค่ า
ปั จจุบนั ของกระแสเงินสดที่เกิดขึ ้นจากการดําเนินโครงการ โดยในส่วนของมูลค่าที่ดินที่ยงั ไม่ได้ พฒ
ั นาในโครงการ
ดังกล่าว อ้ างอิงจากรายงานประเมินมูลค่าทรัพย์ สิน เลขที่ VR070/2018 ลงวันที่ 1 มิถนุ ายน 2561 และ เลขที่
VR069/2018 ลงวันที่ 5 มิถนุ ายน 2561 ตามลําดับ โดย บริษัท เอ็ดมันด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จํากัด

อนึ่ง บริ ษัท เอ็ดมันด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย)เป็ นบริ ษัทประเมินมูลค่าทรัพย์ สินที่ได้ รับความเห็นชอบจาก
สํานักงาน ก.ล.ต.
เมื่อพิจารณาจากงบการเงินรวมของ AFH ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 (งบการเงินล่าสุด) ปรับปรุ งด้ วยเงินเพิ่มทุนที่
จะเข้ ามาก่อนทํารายการแล้ วส่วนของผู้ถือหุ้นจะมีมูลค่า 487,792,789 บาท
8. เกณฑ์ ท่ ีใช้ ในการกําหนดมูลค่ าสิ่งตอบแทน
สิ่งตอบแทนในการรับโอนกิจการทั ้งหมดของ AFH คือ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ซึ่งกําหนดโดยมูลค่ายุติธรรมที่
ประเมินโดยที่ปรึกษาการเงิน และไม่ตํ่ากว่าหุ้นละ 1.00 บาท
ในส่วนของการกําหนดราคาซื ้อกิจการ AFH อ้ างอิงจากราคาตลาดของทรัพย์ สนิ และมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงิ นสดที่
เกิดขึ ้นจากการดําเนินโครงการ
9. ผลประโยชน์ ท่ คี าดว่ าบริ ษัทจะได้ รับ
ภายหลังรายการรับโอนกิจการทั ้งหมดจาก AFH เสร็จสิ ้น บริษัทฯ คาดว่าจะได้ รับผลประโยชน์ ดังนี ้
(1) กําไรจากการขายห้ องชุด และบ้ าน ในโครงการทั ้ง 4 ได้ แก่ 1) อาคารชุด ไวโอ แคราย 1 จํานวน 29 ยูนิต 2) อาคาร
ชุด ไวโอ แคราย 2 จํ า นวน 54 ยูนิ ต 3) บ้ า นเดี่ ย ว โครงการวนา เรสซิ เ ดนซ์ 4) บ้ า นเดี่ ย ว บ้ า นแฝดโครงการ
หมูบ่ ้ านรชยา บ้ านช้ าง 2
(2) บริ ษัทฯ จะได้ บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ ในการพัฒนาโครงการบ้ านจัดสรรและอาคารชุด
แนวสูงเข้ ามาร่วมงาน
(3) บริษัทฯ สามารถแก้ ไขเหตุแห่งการเพิกถอนหลักทรัพย์ เพื่อให้ ห้ นุ สามารถกลับมาซื ้อขายได้ ซึง่ ปั จจุบนั บริษัทฯ อยู่
ระหว่างการดําเนินการแก้ ไขคุณสมบัติตามเกณฑ์ รับหลักทรัพย์ ใหม่ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562 เพื่อให้ กลับมา
ซื ้อขายได้ โดยบริษัทฯ ต้ องจะมีคณ
ุ สมบัติหลัก ดังนี ้
หน้ า 20 จาก 23

1) มีส่วนของผู้ถือหุ้นไม่ตํ่ ากว่า 50 ล้ านบาท สําหรับการจดทะเบีย นซื ้อขายในตลาดหลักทรัพ ย์ เอ็ม เอ ไอ
(mai) หรื อ ไม่ ตํ่ า กว่ า 300 ล้ า นบาทสํา หรั บ การจดทะเบี ย นซื อ้ ขายในตลาดหลัก ทรั พย์ แ ห่ง ประเทศไทย
(SET)
2) มีกําไรสุทธิ จากธุรกิจหลักเป็ นระยะเวลา 1 ปี หรือติดต่อกัน 4 ไตรมาส ไม่ตํ่ากว่า 10 ล้ านบาท สําหรับการ
จดทะเบียนซื ้อขายใน mai หรือไม่ตํ่ากว่า 30 ล้ านบาท สําหรับการจดทะเบียนซื ้อขายใน SET
10. แหล่ งเงินทุนที่ใช้ ในการได้ มาซึ่งสินทรั พย์
บริ ษัทฯ จะชําระค่าตอบแทนสําหรับการรับโอนกิจการทั ้งหมดของ AFH ด้ วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ แทนการ
ชําระด้ วยเงินสดทั ้งจํานวน
11. รายละเอียดของหลักทรั พย์ ท่ ีออกเป็ นการตอบแทนการทํารายการได้ มาซึ่งสินทรั พย์
หุ้นสามัญเพิ่มทุน จํานวนไม่เกิน 752,836,413 หุ้น ในราคาเสนอขายที่ไม่ตํ่ากว่าราคาตลาด ณ วันที่เสนอขาย ซึง่ ราคา
ตลาดจะถูกกําหนดจากราคาประเมินโดยที่ปรึกษาการเงิน และไม่ตํ่ากว่าหุ้นละ 1.00 บาท
12. เงื่อนไขในการเข้ าทํารายการ
(1) การเข้ าทํารายการดังกล่าวต้ องได้ รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ด้ วยคะแนนเสียงไม่ตํ่ากว่า 3 ใน 4
ของจํานวนเสียงทั ้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิ ออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้น ที่มี ส่วน
ได้ เสีย
(2) AFH เพิ่มทุนชําระแล้ วเป็ น 501.25 ล้ านบาท
(3) AFD เพิ่มทุนชําระแล้ วเป็ น 300.00 ล้ านบาท
13. รายชื่อกรรมการที่มีส่วนได้ เสียและไม่ มีสิทธิออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
ชื่อ
นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์
นายยงเกียรติ ศิริวจั นางกูร

ตําแหน่ ง
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท

ทั ้งนี ้ การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั ้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 ในวาระการพิจารณาเรื่องการรับ โอน
กิจการดังกล่าว และวาระที่เกี่ยวข้ อง นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ และนายยงเกียรติ ศิริวัจนางกูร ถือเป็ นผู้ที่มีส่วนได้ เสีย
จึงไม่ได้ เข้ าร่วมประชุม และไม่มีสทิ ธิออเสียงในที่ประชุม
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14. ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัทเกี่ยวกับการเข้ าทํารายการ
คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีสว่ นได้ เสียกับการเข้ าทํารายการ) มีความเห็นว่าเนื่องจาก บริษัทฯ มีแผนจะ
ดําเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยในบริเวณกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล รวมถึงจังหวัดหัวเมื อง
หลักที่มีกําลังซื ้อสูง การเข้ าทํารายการซื ้อและรั บโอนกิ จการทัง้ หมดของบริ ษัท แอสเซท ไฟว์ โฮลดิ ้ง จํากัด มีความ
สอดคล้ องกับแผนธุรกิจของบริษัทฯ และเหตุผลอื่น ๆ ดังนี ้
(1) ได้ สินทรัพย์ มาด้ วยราคาที่เหมาะสม เนื่องจากการกําหนดมูลค่า สิ่ง ตอบแทนการโอนกิจ การทั ้งหมดของ AFH
อ้ างอิงตามราคาตลาดของทรัพย์ สนิ ที่จะได้ มา
(2) บริษัทฯ จะมีรายได้ และกําไรจากการขายห้ องชุดและบ้ านในโครงการที่ได้ มา
(3) การจ่ายค่าตอบแทนการได้ มาด้ วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แทนการจ่ายด้ วยเงินสด ทําให้ บริษัทฯ ไม่มีภาระ
ในการจัดหาแหล่งเงินทุนและไม่เกิดภาระต้ นทุนทางการเงิน
(4) ราคาขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนมีความเหมาะสม เป็ นไปตามราคาตลาดที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงิน และไม่ตํ่า
กว่าหุ้นละ 1.00 บาท
(5) บริ ษัทฯ จะได้ บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ ในการพัฒนาโครงการบ้ านจัดสรรและอาคารชุด
แนวสูงเข้ ามาร่วมงาน
(6) บริษัทฯ สามารถแก้ ไขเหตุแห่งการเพิกถอนหลักทรัพย์ เพื่อให้ ห้ นุ สามารถกลับมาซื ้อขายได้
15. คํารั บรองของกรรมการบริ ษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน
คณะกรรมการบริษัทฯ ขอรับรองว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ใช้ ความระมัดระวังและตรวจสอบข้ อมูลในเข้ าทํารายการรับ
โอนกิจการทั ้งหมด ของ AFH โดยออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้ แก่บคุ คลในวงจํากัด แก่ AFH ซึง่ เป็ นผู้
มีศกั ยภาพในการลงทุน และสามารถลงทุนในบริษัทฯ ได้ จริง
16. สิทธิในการเรี ยกร้ องค่ าเสียหายหรื อเรี ยกคืนประโยชน์ จากกรรมการ ในกรณีท่ กี รรมการไม่ ปฏิบัติตามการ
ดําเนินการตามหลักความไว้ วางใจ (Fiduciary Duties)
ในกรณีที่กรรมการของบริษัทฯ ไม่ปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้ อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจน
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยความซื่อสัตย์ สจุ ริ ตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่ มทุน
โดยกระทําการหรื อละเว้ นการกระทําการใดอันเป็ นการไม่ปฏิ บัติหน้ าที่ดังกล่าวและก่อให้ เกิดความเสียหายแก่บ ริ ษัทฯ
บริ ษัทฯ สามารถเรี ยกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนดังกล่าวได้ แต่หากบริ ษัทฯ ไม่เรี ยกร้ องค่าสินไหมทดแทน
ดังกล่าว ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทั ้งหมดจะแจ้ งให้ บริ ษัทฯ ดําเนินการ
เรี ยกร้ องได้ และหากบริ ษัทฯ ไม่ดําเนินการตามที่ ผ้ ูถือหุ้นแจ้ ง ผู้ถือหุ้นนั ้น ๆ สามารถฟ้องเรี ย กร้ องค่ าเสียหายจาก
กรรมการคนดังกล่าวแทนบริ ษัทฯ ได้ ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั ้งที่มี
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การแก้ ไขเพิ่มเติม) นอกจากนี ้ หากการกระทําการหรือละเว้ นกระทําการใดของกรรมการ อันเป็ นการไม่ปฏิบตั ิหน้ าที่ ให้
เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้ อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยความซื่อสัตย์ สจุ ริ ตและ
ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ ของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนนั ้นเป็ นเหตุให้ กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลทีมี
ความเกี่ยวข้ องได้ ประโยชน์ ไปโดยมิชอบ บริษัทฯ อาจฟ้องเรี ยกให้ กรรมการรับผิดชอบในการส่งคืนประโยชน์ ดัง กล่าว
แก่บริษัทฯ ได้ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นและมีสทิ ธิออกเสียงรวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั ้งหมด
ของบริ ษัทฯ จะแจ้ งให้ บริ ษัทฯ ดําเนินการดังกล่าวได้ ซึ่งหากบริ ษัทฯ ไม่ดําเนินการตามที่ผ้ ูถือหุ้นแจ้ งภายใน 1 เดือน
นับแต่วันที่ได้ รับแจ้ ง ผู้ถือหุ้นดังกล่า วสามารถใช้ สิทธิ ฟ้องเรี ย กคืนประโยชน์ จากกรรมการนั ้นแทนบริ ษั ทฯ ได้ ต าม
มาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั ้งที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม)
17. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรื อกรรมการของบริ ษัท ที่แตกต่ างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริ ษัทตามข้ อ 14. ข้ างต้ น
ไม่มี
บริษัทฯ รับรองว่าข้ อมูลสารสนเทศในแบบรายงานนี ้มีความถูกต้ องและครบถ้ วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ
บริ ษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
ลงชื่อ

_______________________________________
(นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ)
ประธานกรรมการบริษัท
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สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 3

(F53-4)
แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริ ษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

ข้ าพเจ้ า บริษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครั ้งที่ 11/2561 ซึง่
ประชุมเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 ระหว่าง 10:00 ถึง 13:30น. เกี่ยวกับการลดทุน การเพิ่มทุน และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี ้
1.

การลดทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ มีมติให้ ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม จํานวน 780,163,587 บาท
เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ จํานวน 370,163,587 บาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญ 370,163,587 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท

2.

การเพิ่มทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ได้ มีมติให้ เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม จํานวน 370,163,587
บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ จํานวน 1,123,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จํานวน 752,836,413 หุ้น มูลค่าที่ตรา
ไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท รวม 752,836,413 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
การเพิ่มทุน

ประเภทหุ้น

จํานวนหุ้น

มูลค่ าที่ตราไว้ (บาทต่ อหุ้น)

รวม (บาท)

752,836,413

1

752,836,413

หุ้นบุริมสิทธิ

-

-

-

หุ้นสามัญ

-

-

-

หุ้นบุริมสิทธิ

-

-

-

 แบบกําหนดวัตถุประสงค์ ใน หุ้นสามัญ
การใช้ เงินทุน
 แบบมอบอํานาจทัว่ ไป
(General Mandate)
3.

การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทมีมติให้ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จํานวน 752,836,413 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
รวม 752,836,413 บาท ให้ แก่ บริษัท แอสเซท ไฟว์ โฮลดิ ้ง จํากัด (“AFH”) โดยเมื่อบริษัทดังกล่าวเลิกกิจการและชําระบัญชี 2
หุ้นของบริษัทฯ จะถูกจัดสรรไปยังผู้ถือหุ้นของ AFH ซึง่ มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
3.1 รายละเอียดการจัดสรร
จัดสรรให้ แก่

จํานวนหุ้น

อัตราส่ วน
(เดิม : ใหม่ )

ราคาขาย
(บาทต่ อหุ้น)

วัน เวลา จองซือ้
และชําระเงินค่ าหุ้น

นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์

468,038,398

-

ไม่ตํ่ากว่า

คณะกรรมการบริษัท

นางไกวซัน ปั ญจทรัพย์

48,934,367

1 บาท

จะกําหนดภายหลัง

นายจตุรงค์ ธนะปุระ

46,901,709

นายยงเกียรติ ศิริวจั นางกูร

46,901,709

โปรดดูหมาย

นายกิติพงศ์ ปุรานิธี

31,619,129

เหตุ 1)

นายพุฒินนั ทน์ ภัทรไพบูลย์ กิจ

31,619,129

นายเสรี โอจรัสพร

31,619,129
หน้ า 1 จาก 4

หมาย
เหตุ

จัดสรรให้ แก่

จํานวนหุ้น

นายสาโรจน์ อัศวพรชัย

31,619,129

นายเทอดศักดิ์ เชิดชูอําไพ

15,583,714

อัตราส่ วน
(เดิม : ใหม่ )

ราคาขาย
(บาทต่ อหุ้น)

วัน เวลา จองซือ้
และชําระเงินค่ าหุ้น

หมาย
เหตุ

หมายเหตุ:
1) บริษัทฯ จะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จํานวนไม่เกิน 752,836,413 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท ในราคาเสนอขาย
ที่ไม่ตํ่ากว่าราคาตลาด ณ วันที่เสนอขาย ซึง่ ราคาตลาดจะถูกกําหนดจากราคาประเมินโดยที่ปรึกษาการเงิน และ
ไม่ตํ่ากว่าหุ้นละ 1.00 บาท โดยภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิรายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ และการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนแล้ วคณะกรรมการบริ ษัทฯ จะประชุมเพื่อกําหนดราคาขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามราคาตลาด ซึ่ง
ราคาตลาดประเมินจากมูลค่ายุติธรรมของหุ้นโดย บริ ษัท เจวีเอส ที่ปรึกษาทางการเงิน จํากัด ซึ่งเป็ นที่ปรึกษา
ทางการเงินที่ได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2) เนื่องจากเพื่อให้ การรับโอนกิจการทั ้งหมดเป็ นไปตามเงื่อนไขการยกเว้ นภาษี อากรของประมวลรัษฎากร
3.2 การดําเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุ้น
ไม่มีเศษหุ้น
4.

กําหนดวันประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น/วิสามัญผู้ถอื หุ้นเพื่อขออนุ มัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
กําหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั ้งที่ 1/2561 ในวันที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 9:00 น. ณ ห้ องแอสคอทท์ 1 และ 2
ชั ้น G โรงแรมแอสคอทท์ สาทร บางกอก เลขที่ 7 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุ งเทพมหานคร 10210 โดย
 กําหนดวันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั ้งแต่วนั ที่ …………………….
จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้ วเสร็ จ
 กําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record date) ที่มีสทิ ธิ ในการเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561

5.

การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่ อหน่ วยงานราชการที่เกี่ยวข้ อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ ามี)
5.1 บริ ษัทฯ จะดําเนินการยื่นขอลดทุน และเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ วของบริ ษัทฯ ตลอดจนการแก้ ไขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์
5.2 บริ ษัทฯ จะดําเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ ฯ เพื่อรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้ แก่บุคคลในวงจํากัดเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

6.

วัตถุประสงค์ ของการเพิ่มทุน และการใช้ เงินทุนในส่ วนที่เพิ่ม
เพื่อเป็ นการชําระค่าตอบแทนให้ กบั AFH ในการรับโอนกิจการทั ้งหมด ให้ กบั บริษัทฯ แทนการชําระด้ วยเงินสด

7.

ประโยชน์ ท่ บี ริ ษัทจะพึงได้ รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
(1) กําไรจากการขายห้ องชุด และบ้ าน ในโครงการทั ้ง 4 ได้ แก่ 1) อาคารชุด ไวโอ แคราย 1 จํานวน 29 ยูนิต 2) อาคารชุด
ไวโอ แคราย 2 จํานวน 54 ยูนิต 3) บ้ านเดี่ยว โครงการวนา เรสซิเดนซ์ 4) บ้ านเดี่ยว บ้ านแฝดโครงการหมู่บ้านรชยา
บ้ านช้ าง 2
หน้ า 2 จาก 4

(2) บริษัทฯ จะได้ บคุ ลากรที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ ในการพัฒนาโครงการบ้ านจัดสรรและอาคารชุดแนวสูง
เข้ ามาร่วมงาน
(3) บริ ษัทฯ สามารถแก้ ไขเหตุแห่ งการเพิก ถอนหลักทรัพย์ เพื่อให้ ห้ ุนสามารถกลับ มาซื ้อขายได้ ซึ่งปั จจุบันบริ ษัทฯ อยู่
ระหว่างดําเนินการแก้ ไขคุณสมบัติตามเกณฑ์ รับหลักทรัพย์ใหม่ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562 เพื่อให้ กลับมาซื ้อขายได้
โดยบริษัทฯ ต้ องจะมีคณ
ุ สมบัตหิ ลัก ดังนี ้
1) มีส่วนของผู้ถือหุ้นไม่ตํ่ากว่า 50 ล้ านบาท สําหรับการจดทะเบียนซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
หรือไม่ตํ่ากว่า 300 ล้ านบาท สําหรับการจดทะเบียนซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
2) มีกําไรสุทธิ จากธุรกิจหลักเป็ นระยะเวลา 1 ปี หรื อติดต่อกัน 4 ไตรมาส ไม่ตํ่ากว่า 10 ล้ านบาท สําหรับการจด
ทะเบียนซื ้อขายใน mai หรือไม่ตํ่ากว่า 30 ล้ านบาท สําหรับการจดทะเบียนซื ้อขายใน SET
8.

ประโยชน์ ท่ ผี ้ ูถอื หุ้นจะพึงได้ รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
8.1 นโยบายเงินปั นผล
บริ ษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปั นผลแก่ผ้ ูถือหุ้นเป็ นจํานวนไม่ตํ่ากว่าร้ อยละ 50 ของกําไรสุทธิ หลังหักภาษี เงินได้ นิติ
บุคคลของงบการเงินเฉพาะกิจการและหลังหักสํารองต่าง ๆ เว้ นแต่บริษัทฯ มีความจําเป็ นที่จะนํากําไรสุทธิ ดังกล่าวไป
ใช้ ในการขยายธุรกิจของบริษัทฯ
ปั จจุบนั บริษัทฯ ยังมีขาดทุนสะสม จึงส่งผลให้ บริษัทฯ ยังไม่สามารถจ่ายเงินปั นผลได้
8.2 ผู้จองซื ้อหุ้นเพิ่มทุนครั ้งนี ้จะมีสทิ ธิรับเงินปั นผลจากการดําเนินงาน
ผู้จ องซื อ้ หุ้น เพิ่ ม ทุน ครั ง้ นี จ้ ะมี สิท ธิ รับ เงิ นปั น ผลจากการดํ า เนิ นงานเริ่ ม ตัง้ แต่ เมื่ อ ผู้จ องซื อ้ หุ้น เพิ่ ม ทุน ได้ รับ การจด
ทะเบียนเป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ ว
8.3 อื่น ๆ
- ไม่มี -

9.

รายละเอียดอื่นใดที่จาํ เป็ นสําหรั บผู้ถอื หุ้นเพื่อใช้ ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
การออกเสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่บุคคลในวงจํากัดในครั ้งนี ้อาจส่งผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น
(Control dilution) และราคาหุ้น (Price dilution) ดังนี ้
ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น (Control dilution)
ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่บุคคลในวงจํากัดในครัง้ นี ้ การสัดส่วนถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมลดลง
ประมาณร้ อยละ 67.04
สูตรการคํานวณการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น = Qr / (Qo+Qr) โดยที่
Qo = จํานวนหุ้นสามัญที่มีอยู่เดิม เท่ากับ 370.16 ล้ านหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท)
Qr = จํานวนหุ้นใหม่ ที่เพิ่ ม ขึ ้นจากการเพิ่ มทุนให้ แ ก่ บุค คลในวงจํา กัด เท่ากับ 752.84 ล้ านหุ้น (มูลค่าที่ต ราไว้ ห้ ุ นละ
1 บาท)
หน้ า 3 จาก 4

ดังนั ้น Control Dilution = Qr / (Qo+Qr)
= 752.84 / (370.16+752.84)
= 67.04%
ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price dilution)
เนื่องจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ห้ ามซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตั ้งแต่วนั ที่ 26 กันยายน 2557 จนไม่สามารถใช้ ราคามาคํานวณได้
อย่างไรก็ตามบริษัทฯ จะกําหนดราคาขายหุ้นเพิ่มทุนที่ไม่ตํ่ากว่าราคายุติธรรมที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงิน ซึง่ นํามาใช้ แทน
ราคาตลาด ดังนั ้นในการเพิ่มทุนครั ้งนี ้จึงไม่มผี ลกระทบต่อราคาหุ้น
ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกําไรของผู้ถือหุ้น (EPS Dilution)
บริษัทฯ มีผลขาดทุนจากการดําเนินงาน จึงไม่สามารถคํานวณได้
10. ตารางระยะเวลาการดําเนินการในกรณีท่ ีคณะกรรมการบริ ษัทมีมติให้ เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ลําดับ

ขัน้ ตอนการดําเนินการ

วัน/ เดือน/ ปี

1

วันประชุมคณะกรรมการบริษัทครั ้งที่ 11/2561

22 ตุลาคม 2561

2

กําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิ (Record Date) ในการเข้ าร่วมประชุม

19 พฤศจิกายน 2561

วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั ้งที่ 1/2561
3

วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั ้งที่ 1/2561

18 ธันวาคม 2561

4

จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์

ภายใน 14 วันนับจากวัน
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

5

วันที่จองซื ้อและชําระเงินค่าจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

จะกําหนดภายหลัง

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี ้ถูกต้ องและครบถ้ วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ
บริ ษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
ลงชื่อ

____________________________

ลงชื่อ

____________________________

(นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ)

(นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์)

ประธานกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัท

หน้ า 4 จาก 4

สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 4
สารสนเทศรายการจําหน่ ายไปซึ่งสินทรั พย์ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการจําหน่ ายเงินลงทุนทัง้ หมดใน
บริ ษัท สิทธารมย์ ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด
ด้ วยที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท อาดามั ส อิ น คอร์ ป อเรชั่ น จํ า กั ด (มหาชน) (“บริ ษั ท ฯ” หรื อ “ADAM”)
ครัง้ ที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 ได้ มีมติอนุมัติให้ บริ ษัทฯ เข้ าทํารายการจําหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญทัง้ หมดของ
บริษัท สิทธารมย์ ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (“STR” หรือ “บริ ษัทย่ อย”) จํานวนทั ้งสิ ้น 39,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1,000
บาท คิ ด เป็ นสัด ส่ว นร้ อยละ 100 ของทุน จดทะเบีย นชํ า ระแล้ ว ให้ แ ก่ น ายเกรี ย งไกร ศิ ระวณิ ช การ ประธานกรรมการ
และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ คิดเป็ นมูลค่า 129,000,000 บาท
การเข้ าทํารายการดังกล่าวเข้ าข่ายเป็ นรายการจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่
ทจ.20/2551 เรื่ อ ง หลัก เกณฑ์ ใ นการทํ า รายการที่ มี นั ย สํา คั ญ ที่ เ ข้ าข่ า ยเป็ นการได้ มาหรื อ จํ า หน่ า ยไปซึ่ ง ทรั พ ย์ สิ น
(และที่แก้ ไขเพิ่ มเติม ) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อ มูลและการ
ปฏิบตั ิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้ มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 (และที่แก้ ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่ อง
การได้ มาหรื อจําหน่ ายไปซึ่ งสินทรั พย์ ”) และเป็ นรายการเกี่ยวโยงตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ.
21/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ ในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย
เรื่อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิ บัติการของบริ ษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (“ประกาศรายการ
เกี่ยวโยง”)
โดยมีรายละเอียดสาระสําคัญของการเข้ าทํารายการดังต่อไปนี ้
1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ
คาดว่าจะทํารายการแล้ วเสร็จภายในเดือน ธันวาคม 2561
2. คู่กรณีท่ เี กี่ยวข้ อง และความสัมพันธ์ กับบริ ษัทจดทะเบียน
ผู้ซื ้อ:

นายเกรี ยงไกร ศิระวณิชการ

ผู้ขาย:

บริษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์ กบั บริษัทจดทะเบียน : นายเกรี ยงไกร ศิระวณิชการ ประธานกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของ
บริษัทฯ ในสัดส่วนร้ อยละ 87.82 ของทุนจดทะเบียนที่ชําระแล้ ว

หน้ า 1 จาก10

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ
3.1 ลักษณะโดยทัว่ ไปของรายการ
บริ ษัทฯ จะเข้ าทํารายการจํ าหน่า ยหุ้น สามัญทัง้ หมดของ STR ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ จํานวนทัง้ สิ ้น
39,998 หุ้น คิดเป็ นสัดส่วนร้ อ ยละ 100 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้ ว ให้ แก่ นายเกรี ยงไกร ศิระวณิชการ คิดเป็ น
มูลค่า 129,000,000 บาท โดยมีเงื่อนไขว่าก่อนวันที่ 25 ธันวาคม 2561 หากมีบุคคลอื่นใดที่ประสงค์ จะซื ้อหุ้น ของ
STR ด้ วยการติดต่อเข้ ามาผ่านทางบริ ษัทฯ และเสนอราคาที่ดีกว่าหรื อเท่ากับที่นายเกรี ยงไกร ศิระวณิชการ เสนอ
คณะกรรมการบริษัทจะขายหุ้นให้ แก่บคุ คลดังกล่าว
อีกทั ้ง ให้ เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2561 เพื่อขออนุมัติมอบอํานาจให้ นายฐิ ติวัฒน์ คูวิจิต ร
สุวรรณ เป็ นผู้มีอํานาจในการดําเนินการ กําหนด เงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ในการเข้ าทํารายการจําหน่ายไปซึ่ง
หุ้นสามัญทั ้งหมดของ STR ดังกล่าว
3.2 ประเภทของรายการ
การจํ า หน่ า ยหุ้น สามัญทั ้งหมดของ STR ครั ง้ นี ้ ให้ แ ก่ นายเกรี ย งไกร ศิ ระวณิ ช การ เข้ า ข่ า ยเป็ นการเข้ าทํา
รายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศรายการเกี่ยวโยง โดยมีขนาดรายการสูงสุดสูงกว่า 20,000,000 บาท และเข้ าข่าย
เป็ นการจําหน่ ายไปซึ่ง สินทรัพ ย์ ตามประกาศรายการได้ มาหรื อ จํา หน่ ายไปซึ่ง สินทรัพ ย์ โดยขนาดรายการสูง สุด
เท่ากับร้ อยละ 339.91 ตามเกณฑ์ มูลค่ า สินทรัพ ย์ ที่ มีตัว ตนสุทธิ อ้ างอิงจากงบการเงิน รวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2561 เข้ าข่ายเป็ นรายการประเภทที่ 4
อี ก ทัง้ การจํ า หน่ า ยหุ้น สามัญทัง้ หมดของ STR เข้ า ข่ า ยเป็ นการขายหรื อ โอนกิ จ การของบริ ษั ททัง้ หมดหรื อ
บางส่วนที่สาํ คัญให้ แก่บคุ คลอื่น เพื่อให้ เป็ นไปตามมาตรา 107 (2) (ก) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.
2535 และที่มีแก้ ไขเพิ่มเติม
ดังนั ้น บริ ษัทฯ จึงมีหน้ าที่จัดทํารายงานและเปิ ดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย และขอ
อนุมัติการเข้ าทํารายการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้ วยคะแนนเสียงไม่ตํ่ากว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั ้งหมดของผู้ถือ
หุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นบั คะแนนเสียงในส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ เสีย
3.3 ขนาดของรายการ
ตารางคํานวณสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ
หน่วย : ล้ านบาท

ข้ อมูลทางการเงิน

บริ ษัทฯ

สินทรัพย์รวม
หัก สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
หัก หนี ้สินรวม
หน้ า 2 จาก10

STR 2

1

240.57

116.99

2.12

0.00

228.02

75.27

หน่วย : ล้ านบาท

ข้ อมูลทางการเงิน

บริ ษัทฯ 1

สินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ (NTA)
กําไรสุทธิสําหรับงวด

STR 2

10.43

41.72

(15.16)

(2.49)

หมายเหตุ: 1 งบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561
2

งบการเงินของ STR สิ ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ปรับปรุ งการลดทุน 120 ล้ านบาท เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561

รายละเอียดการคํานวณขนาดรายการ เป็ นดังนี ้
1. เปรียบเทียบตามเกณฑ์มลู ค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ
ขนาดของรายการ
=

ร้ อยละของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ STR ตามสัดส่วนที่จะจําหน่ายไป
มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริษัทฯ

=

41.72 / 10.43 x 100

=

ร้ อยละ 399.91

2. เปรียบเทียบตามเกณฑ์มลู ค่ารวมของสิง่ ตอบแทน
ขนาดของรายการ
=

มูลค่ารวมสิง่ ตอบแทนทีไ่ ด้ รับ
มูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ

=

129.00 / 240.57 x 100

=

ร้ อยละ 53.62

3. เปรียบเทียบตามเกณฑ์มลู ค่าหุ้นทุนที่ออกเพื่อชําระค่าสินทรัพย์
ไม่ สามารถคํ า นวณขนาดรายการได้ เนื่ อ งจากบริ ษั ท ฯ ไม่ ไ ด้ รับ หลัก ทรั พ ย์ เ พื่ อเป็ นการตอบแทนการ
จําหน่ายไปซึง่ หุ้นสามัญ
4. เปรียบเทียบตามเกณฑ์กําไรสุทธิจากการดําเนินงาน
ไม่สามารถคํานวณได้ เนื่องจากบริษัททั ้งสอง มีผลประกอบการขาดทุน
ตารางสรุปการคํานวณขนาดรายการ
หน่วย : ร้ อยละ

เกณฑ์ การคํานวณ

ขนาดรายการ

1. เกณฑ์มูลค่าของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ

399.91

2. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

53.62
หน้ า 3 จาก10

หน่วย : ร้ อยละ

เกณฑ์ การคํานวณ

ขนาดรายการ

3. เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุน

ไม่สามารถคํานวณได้

4. เกณฑ์กําไรสุทธิจากการดําเนินงาน

ไม่สามารถคํานวณได้

ขนาดรายการสูงสุด

399.91

4. รายละเอียดของสินทรั พย์ ท่ จี ําหน่ ายไป
โครงสร้ างการถือหุ้นของบริษัทฯ ปั จจุบนั
บริษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
100.00%
บริษัท สิทธารมย์ ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด
โครงสร้ างการถือหุ้นของบริ ษัทฯ ภายหลังการรับโอนกิจการทั ้งหมดของ AFH และ การจําหน่ายหุ้นสามัญทั ้งหมด
ของ STR
บริษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)

96.67%
บริษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด

100.00%
บริษัท รชยาเรียลเอสเตท จํากัด

หน้ า 4 จาก10

ข้ อมูลโดยสรุปของ STR มีดงั นี ้
วันจดทะเบียน: 1 มิถนุ ายน 2550
ที่ตงั ้ : 35 ซอยสาทร 9 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
คณะกรรมการบริ ษัท:
1. นายเกรี ยงไกร ศิระวณิชการ
2. นายวรพจน์ เดชอุดมวิทยา
3. นายสรัล เจษฎาอารักษ์ กลุ
รายชื่อผู้ถอื หุ้นล่ าสุด
รายชื่อผู้ ถอื หุ้น

จํานวนหุ้น

สัดส่ วนการถือหุ้น

39,998

100.00%

2. นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ

1

0.00%

3. นายสรัล เจษฎาอารักษ์ กลุ

1

0.00%

40,000

100.00%

1. บริษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)

รวม
มูลค่ าที่ตราไว้ : หุ้นละ 1,000 บาท

ทุนจดทะเบียน: 40,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ 40,000 หุ้น
ทุนจดทะเบียนชําระแล้ ว: 40,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ 40,000 หุ้น
ลักษณะการประกอบธุรกิจ: พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
งบการเงิน: ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของ STR มีรายละเอียด ดังนี ้
งบแสดงฐานะการเงิน
หน่วย : บาท
รายการ

ปรั บปรุ ง สอบทานแล้ ว
การลดทุน *
30/06/61

ตรวจสอบแล้ ว
31/12/60
31/1259

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

14,825,009

14,825,009

912,820

66,938,076

1,173,909

1,173,909

1,110,751

301,184

-

62,000,000

-

-

ต้ นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

65,082,748

65,082,748

79,711,292

84,210,815

รวมสินทรั พย์ หมุนเวียน

81,081,666 143,081,666

ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่
้ กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
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81,735,500 151,450,075

หน่วย : บาท
รายการ

ปรั บปรุ ง สอบทานแล้ ว
การลดทุน *
30/06/61

ตรวจสอบแล้ ว
31/12/60
31/1259

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน

7,484,296

7,484,296

7,447,486

7,378,751

เงินให้ ก้ ยู ืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวช้ องกัน

-

58,000,000

64,400,000

-

อสังหาริมทรัพย์รอการพัฒนา

-

-

-

19,828,822

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

19,828,822

19,828,822

19,828,822

-

8,506,636

8,506,636

8,103,525

8,533,963

3

3

11,132

18,746

86,050

86,050

510,601

108,100

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรั พย์

35,905,807 93,905,807 100,301,566 35,868,382
116,987,472 236,987,472 182,037,065 187,318,456

หนี ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี ้สินหมุนเวียน
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น

10,272,565

10,272,565

16,759,621

18,427,829

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกําหนดชํ าระ

21,085,674

21,085,674

-

-

31,358,239

31,358,239

16,759,621

18,427,829

42,914,326

42,914,326

-

-

996,307

996,307

1,072,168

557,214

43,910,633
75,268,872

43,910,633
75,268,872

1,072,168
17,831,789

557,214
18,985,043

ภายในหนึง่ ปี
รวมหนีส้ นิ หมุนเวียน
หนี ้สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ประมาณการหนี ้สินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนีส้ นิ ไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ นิ
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ้น
ทุน จดทะเบี ย น หุ้น สามัญ 160,000 หุ้น มู ล ค่ า หุ้น ละ 1,000

- 160,000,000 160,000,000 160,000,000

บาท
ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ 40,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1,000 บาท

40,000,000

ทุนที่ออกและเรี ยกชํ าระแล้ ว หุ้นสามัญ 160,000 หุ้น มูลค่าหุ้น

-

-

-

- 160,000,000 160,000,000 160,000,000

ละ 1,000 บาท
ทุนที่ออกและเรี ยกชํ าระแล้ ว หุ้นสามัญ 40,000 หุ้น มูลค่าหุ้น

40,000,000

-

-

-

4,800,000

4,800,000

4,800,000

4,800,000

ละ 1,000 บาท
กําไร (ขาดทุน)สะสม
จัดสรรแล้ ว
สํารองตามกฎหมาย
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หน่วย : บาท
รายการ

ปรั บปรุ ง สอบทานแล้ ว
การลดทุน *
30/06/61

ยังไม่ได้ จดั สรร

(3,081,400)

รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ นิ และส่ วนของผู้ถือหุ้น

(3,081,400)

ตรวจสอบแล้ ว
31/12/60
31/1259
(594,724)

3,533,413

41,718,600 161,718,600 164,205,276 168,333,413
116,987,472 236,987,472 182,037,065 187,318,456

* STR ลดทุน จดทะเบี ย น จากเดิ ม 160,000,000 บาท (แบ่ง เป็ นหุ้น สามัญ จํ า นวน 160,000 หุ้น มู ล ค่ า หุ้น ละ 1,000 บาท) เป็ น
40,000,000 บาท (แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ จํานวน 40,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1,000 บาท) โดยบริษัทได้ จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิ ชย์
แล้ วเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561

งบกําไรขาดทุน
หน่วย : บาท

รายการ

สอบทานแล้ ว
6 เดือนแรก ปี 2561

ตรวจสอบแล้ ว
ปี 2560
ปี 2559

รายได้
รายได้ จากการขายอสังหาริมทรัพย์

22,440,000

35,770,420

3,552,700

ดอกเบี ้ยรับ

1,772,438

1,036,555

1,205,604

รายได้ อื่น

831,385

287,683

184,521

25,043,823

37,094,658

4,942,825

16,202,827

21,605,738

1,973,581

ค่าใช้ จ่ายในการขาย

3,462,444

6,538,073

1,898,543

ค่าใช้ จ่ายในการบริหาร

6,024,708

12,747,533

9,819,586

ต้ นทุนทางการเงิน

1,840,521

-

-

27,530,500
(2,486,677)

40,891,345
(3,796,687)

13,655,710
(8,712,885)

รวมรายได้
ค่าใช้ จ่าย
ต้ นทุนขายอสังหาริมทรัพย์

รวมค่ าใช้ จ่าย
กําไร (ขาดทุน) สําหรั บปี

สินทรัพย์หลักของ STR มีอยู่ 3 ส่วน ประกอบด้ วย
(1) บ้ านเดี่ยว บ้ านแฝด ก่อสร้ างแล้ วเสร็ จ 100% ในโครงการสิทธารมย์ พาร์ ค ไลฟ์ ซอยบ้ านม่วงสามัค คี ถนน
ประชาสันติ ตําบลหมากแข้ ง อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ปั จจุบนั คงเหลือ 23 หลัง จากจํานวนทั ้งหมด
ของโครงการที่ 42 หลัง โดยมียอดโอนกรรมสิทธิ์เพียง 19 หลัง คิดเป็ นร้ อยละ 45
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โครงการสิทธารมย์ พาร์ ค ไลฟ์ ได้ ดําเนินการมาแล้ วกว่า 2 ปี แต่ด้วยต้ นทุนที่สงู ทําให้ บริษัทฯ ตั ้งราคาขายไว้ สงู
ตาม ขณะที่ทําเลที่ตั ้งที่ไม่โดดเด่น ไม่มีสโมสรส่วนกลางให้ บริ การ และด้ วยขนาดโครงการที่เล็ก ทําให้ ต้องเรี ยก
เก็บค่าใช้ จ่ายส่วนกลางสูง เป็ นผลให้ การขาย เป็ นไปด้ วยความล่าช้ า
(2) ที่ดินเปล่า 12-2-41 ไร่ ติดถนนติดถนนสายเลีย่ งเมืองอุดรธานี (ทล.216) บริเวณกิโลเมตรที่ 25+300
ด้ วยราคาที่ดินที่สงู เนื่องจากติดถนนใหญ่ เดิมบริษัทฯ มีโครงการจัดทําเป็ นที่อยู่อาศัยระดับหรูหรา แต่เนื่องด้ วย
ตลาดระดับบนของจังหวัดอุดรธานี มีผ้ ปู ระกอบการรายใหญ่จากกรุงเทพฯ เข้ าไปเปิ ดโครงการหลายแห่ง ทําให้
การแข่งขันสูง บริ ษัทฯ จึงได้ ล้มเลิกโครงการไป ปั จจุบัน บริ ษัทฯ มีแผนที่จะขายหรื อให้ เช่าที่ดินแปลงนี ้ เพื่อ
ประกอบกิจการเชิงพาณิชย์
(3) อาคารสํานักงานและคลับเฮ้ าส์ สูง 2 ชั ้น พร้ อมสระว่ายนํ ้า เลขที่ 343 หมู่บ้านสิทธารมย์ ถนนสายเลี่ยงเมือง
อุด รธานี ตํ า บลหมากแข้ ง อํ า เภอเมื องอุดรธานี จัง หวัด อุด รธานี พื น้ ที่ ดิ น 0-3-40.7 ไร่ พื น้ ที่ ใ ช้ สอย 750.84
ตารางเมตร ซึ่งโครงการดัง กล่า วได้ จํา หน่ า ยได้ แ ล้ ว 100% แต่บริ ษัทฯ ยังคงมีหน้ า ที่ใ ห้ บ ริ ก ารคลับเฮ้ า ส์ แ ก่
ลูกบ้ านอยู่ ซึง่ ในส่วนคลับเฮ้ าส์นี ้มีสภาพทรุ ดโทรม ต้ องลงทุนปรับปรุ งใหม่ในเร็ ว ๆ นี ้ เพื่ออํานวยความสะดวก
แก่ลกู บ้ าน ในส่วนงานนี ้มีรายได้ ตํ่ากว่ารายจ่ายมาตลอดระยะเวลาหลายปี
5. มูลค่ ารวมของสิ่งตอบแทน
129,000,000 บาท โดยชําระเป็ นเงินสด 49,000,000 บาท และหักกลบหนี ้ทีน่ ายเกรี ยงไกร ศิระวณิชการ เป็ นเจ้ าหนี ้
บริษัทฯ อยู่ 80,000,000 บาท
6. มูลค่ าของสินทรั พย์ ท่ ีจาํ หน่ ายไป
หุ้นสามัญจํานวน 39,998 หุ้น คิดเป็ นสัดส่วนการถือหุ้นร้ อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของ STR คิดเป็ นจํานวนเงิน
รวม 129,000,000 บาท เงินลงทุนดังกล่าวมีมลู ค่าทางบัญชีตามงบเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2561 จํานวน
231,657,849 บาท ภายหลังการลดทุน 120,000,000 บาท มูลค่าทางบัญชีจะปรับลดลงเป็ น 111,657,849 บาท
7. เกณฑ์ ท่ ีใช้ ในการกําหนดมูลค่ าสิ่งตอบแทน
อ้ างอิงจากราคาประเมินราคาทรัพย์สนิ ของผู้ประเมินราคาอิสระ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ อ้ างอิงราคาขายจาก
1) รายงานประเมินมูลค่ากิจการ บริษัท สิทธารมย์ ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด ลงวันที่ 29 มกราคม 2561 โดย บริษัท
เจวี เ อส ที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น จํ า กัด ซึ่ง เป็ นที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น ที่ ไ ด้ รั บ ความเห็ น ชอบจากสํา นั ก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) และ
2) รายงานประเมินมูลค่าทรัพย์ สิน เลขที่ VR79/2018 ลงวันที่ 29 มิถนุ ายน 2561โดย บริ ษัท เอ็ดมันด์ ไต แอนด์
คอมพานี (ประเทศไทย) จํากัด และ
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3) รายงานประเมิน มูลค่ าทรั พย์ สิน เลขที่ CV4157/2561/GE ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2561 โดย บริ ษัท ชาเตอร์
แวลูเอชั่น แอนด์ คอนซัลแตนท์ จํากัด ซึง่ ทั ้งสองเป็ นบริ ษัทประเมินมูลค่าทรัพย์ สินที่ได้ รับความเห็นชอบจาก
สํานักงาน ก.ล.ต.
8. ผลประโยชน์ ท่ ีคาดว่ าบริ ษัทจะได้ รับจากการจําหน่ ายไปซึ่งสินทรั พย์
(1) ไม่ต้องรับรู้ผลขาดทุนจาก STR อีกต่อไป
(2) มีเงินทุนเพียงพอรองรับการชําระหนี ้สินของบริษัทฯ ที่จะถึงกําหนดชําระในช่วงต้ นเดือนมกราคม 2562 จํานวน
48,000,000 บาท และเงินกู้ยืมจากกรรมการอีกจํานวน 80,000,000 บาท
(3) ไม่ต้องจัดหาเงินทุนสําหรับการชําระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินของ STR ซึง่ จะต้ องเริ่ มชําระคืนเงินต้ นใน
เดือนพฤศจิกายน 2561 โดยหนี ้สินที่มีต่อสถาบันการเงินมีจํานวนรวม 52,000,000 บาท
(4) ลดภาระค่าใช้ จ่ายที่จะเกิดขึ ้นในการดําเนินกิจการในอนาคต
9. แผนการใช้ เงินที่ได้ รับจากการจําหน่ ายสินทรั พย์
บริษัทฯ จะนําเงินที่ได้ จากการจําหน่ายเงินลงทุนทั ้งหมดไปใช้ เป็ นเงินชําระหนี ้สินของบริษัทฯ
10. เงื่อนไขในการเข้ าทํารายการ
(1) การเข้ าทํารายการดังกล่าวต้ องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้ วยคะแนนเสียงไม่ตํ่ากว่า 3 ใน 4
ของจํานวนเสียงทั ้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มี
ส่วนได้ เสีย
(2) ก่อนวันที่ 25 ธันวาคม 2561 หากมีบุคคลอื่นใดที่ประสงค์ จะซื ้อหุ้น ของ STR ด้ วยการติดต่อเข้ ามาผ่า นทาง
บริษัทฯ และเสนอราคาที่ดีกว่าหรือเท่ากับที่นายเกรี ยงไกร ศิระวณิชการ เสนอ คณะกรรมการบริษัทจะขายหุ้น
ให้ แก่บคุ คลดังกล่าว
(3) ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นอนุมตั ิการรับโอนกิจการทั ้งหมดของ บริ ษัท แอสเซท ไฟว์ โฮลดิ ้ง จํากัด และการโอน
กิจการเป็ นผลสําเร็จ
(4) STR จะว่าจ้ างให้ บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย เป็ นผู้ดําเนินการขายบ้ านที่เหลืออยู่ในโครงการ โดยได้ รับค่าตอบแทน
ร้ อยละ 6 ของราคาขายบ้ าน
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11. รายชื่อกรรมการที่มีส่วนได้ เสียและไม่ มีสิทธิออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
ชื่อ

ตําแหน่ ง

นายเกรี ยงไกร ศิระวณิชการ

ประธานกรรมการบริษัท

ทั ้งนี ้ การประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 ในวาระการพิจารณาเรื่ องการเข้ า
ทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ ซึง่ เป็ นกรรมการบริษัทที่มีสว่ นได้ เสียไม่ได้ เข้ าร่ วมประชุม และ
ไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
12. ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัทเกี่ยวกับการเข้ าทํารายการ
คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีสว่ นได้ เสียกับการเข้ าทํารายการ) มีความเห็นว่าเนื่องจาก บริษัทย่อยมีผล
ประกอบการขาดทุน ตัง้ แต่ปี 2559 ถึงปั จจุบัน และการดํ าเนิ นโครงการสิทธารมย์ พาร์ คไลฟ์ ต่อจะส่งผลให้ เกิ ด
ค่าใช้ จ่ายและผลขาดทุนเพิ่มขึ ้น อีกทั ้งบริษัทฯ ต้ องการระดมเงินเพื่อชําระหนี ้สินของบริษัทฯ ที่จะครบกําหนด ดังนั ้น
การจําหน่ายหุ้นสามัญของ STR มีความสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
13. ความเห็ น ของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรื อ กรรมการของบริ ษั ท ที่ แตกต่ างจากความเห็ น ของ
คณะกรรมการบริ ษัทตามข้ อ 12 ข้ างต้ น
ไม่มี
บริษัทฯ รับรองว่าข้ อมูลสารสนเทศในแบบรายงานนี ้มีความถูกต้ องและครบถ้ วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ
บริ ษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

ลงชื่อ

_______________________________________
(นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ)
ประธานกรรมการบริษัท
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