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เรื่อง การขอรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกจําหน่ายปี 2557 เป็ นหลักทรัพย์ จดทะเบียนเพิ่มเติม
เรียน กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2557 บริษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้ เสนอขายหุ้น สามัญ
เพิ่มทุนให้ แก่ Fortune Thailand Investment Fund จํานวน 90,000,000 หุ้น ที่ราคาหุ้นละ 1.71 บาท แต่ตลาดหลักทรัพย์
แห่ ง ประเทศไทย (“ตลาดหลัก ทรั พ ย์ ฯ ”) ไม่ รับ หุ้น สามัญเพิ่ ม ทุน จํ า นวนดัง กล่า วเป็ นหลัก ทรั พ ย์ จ ดทะเบี ย นเพิ่ ม เติม
เนื่องจากขณะนั ้นบริ ษัทฯ ยังไม่ได้ ชี ้แจงและดําเนินการให้ เป็ นไปตามข้ อกํา หนดของตลาดหลัก ทรัพ ย์ ฯ และสํานักงาน
ก.ล.ต. ว่ า ด้ ว ยการได้ ม าซึ่ง สิน ทรั พ ย์ แ ละรายการที่เ กี่ ยวโยงกัน กรณี บ ริ ษั ท ฯ เพิ่ ม วาระการประชุม ผู้ถื อหุ้น ในวันที่ 25
กันยายน 2557 โดยไม่ได้ แจ้ งให้ ผ้ ูถือหุ้นทราบล่วงหน้ า เกี่ยวกับการซื ้อหุ้นสามัญทั ้งหมดของ บริ ษัท กีธา พร๊ อพเพอร์ ตีส์
จํากัด (“KITHA”) จาก บริษัท ที แลนด์ ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (“TLAND”)
วันที่ 3 ตุลาคม 2557 สํานักงาน ก.ล.ต. ได้ มีหนังสือให้ คณะกรรมการบริษัทฯ ชี ้แจงเกี่ยวกับการซื ้อหุ้น KITHA ตาม
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั ้งบทบาทการดําเนินการของกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้นในวาระดังกล่าว โดยขอความเห็น
และข้ อมูลของกรรมการเป็ นรายบุคคล เพื่อนํามาใช้ พิจารณาการปฏิบตั ิหน้ าที่ของกรรมการแต่ละรายตาม พรบ.หลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ต่อไป อย่างไรก็ตามเอกสารชี ้แจงดังกล่าวกรรมการแต่ละท่านได้ ส่งตรงไปยังสํานักงาน
ก.ล.ต. ไม่ได้ สาํ เนาเก็บไว้ ที่บริษัทฯ แต่อย่างใด
วันที่ 15 ธันวาคม 2557 บริ ษัทฯ ได้ ชี ้แจงข้ อมูลตามที่ตลาดหลักทรั พย์ ฯ สอบถามมาเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว แต่ยัง
ไม่ได้ ดําเนินการให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ ฯ และสํานักงาน ก.ล.ต. ว่าด้ วยการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ และ
รายการที่เกี่ยวโยงกัน
วันที่ 28 เมษายน 2559 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ มีมติอนุมตั ิจําหน่ายเงินลงทุนทั ้งหมดใน บริษัท กีธา พร๊ อพ
เพอร์ ตีส์ จํากัด ให้ แก่ บริ ษัท เอ. ที. แลนด์ แอนด์ เดเวล็อปเม้ นท์ จํากัด (“ATLAND”) และได้ จําหน่ายเงินลงทุนแล้ ว เมื่อ
วันที่ 17 พฤษภาคม 2559 เพื่อแก้ ไขการไม่ดําเนินการตามเกณฑ์ การได้ มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เ กี่ยว
โยงกัน ซึง่ เดิม TLAND ในฐานะผู้ขาย KITHA ให้ แก่บริษัทฯ มีผ้ ถู ือหุ้น ได้ แก่
(1) ไลอ้ อนทรัสต์ (สิงคโปร์ ) ลิมิตเต็ด ร้ อยละ 49.00 (ผู้ถือหุ้น คือ ACE Precision Investment Limited*)
(2) นายยุทธพงษ์ เสรี ดีเลิศ
(3) นายพีรศักดิ์ ไชยกุลงามดี

ร้ อยละ 49.99
ร้ อยละ 1.00
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(4) นายอนุตม์ กรกําแหง

ร้ อยละ 0.01

หมายเหตุ: * ACE Precision Investment Limited ถือหุ้นโดย Mr. Chen Yong Chang
โดย ATLAND ในฐานะผู้จะซื ้อ KITHA จากบริษัทฯ มีผ้ ถู ือหุ้น ได้ แก่
(1) ACE Precision Investment Limited ร้ อยละ 50.00 (ผู้ถือหุ้น คือ Mr. Chen Yong Chang)
(2) นางสมใจ ศรประสิทธ์

ร้ อยละ 50.00

(ทีม่ า: รายงานความเห็นของทีป่ รึ กษาทางการเงิ นอิ สระ เกี ่ยวกับ รายการจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์ สิน ของบริ ษัท อาดามัส อิ นคอร์ ปอเรชัน่ จํากัด
(มหาชน) จัดทําโดย บริ ษัทหลักทรัพย์ ไอวี โกลบอล จํากัด (มหาชน) วันที ่ 7 เมษายน 2559)

วันที่ 24 มกราคม 2561 นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ ได้ ยื่นคําเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทั ้งหมดของบริษัทฯ โดยรับซื ้อช่วง
วันที่ 25 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งในช่วงเวลาดัง กล่า ว Fortune Thailand Investment Fund ใน
นามของ MAYBANK KIM ENG SECURITIES PTE. LTD ได้ ตอบรับคําเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทั ้งจํานวน 90,000,000 หุ้น ทํา
ให้ กรรมสิทธิ์ในหุ้นจํานวนดังกล่าวเป็ นของนายเกรียงไกร ศิระวณิชการ
ภายหลังจากมี ก ารเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างการถือหุ้น ใหม่ใ นปี 2561 คณะกรรมการบริ ษัท ชุดเดิม ได้ ลาออกไป
ทั ้งหมด โดยคณะกรรมการบริ ษัทชุดปั จจุบันเพิ่งได้ รับการแต่งตั ้งเข้ ามาใหม่ในปี 2561 ซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้ องกับปั ญหาที่
เกิดขึ ้นในช่วงปี 2557 – 2559 ที่ผ่านมา จึงขอให้ ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยพิจารณารับหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนเพิ่มเติม
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ
บริ ษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

ลงชื่อ

_______________________________________
(นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ)
ประธานกรรมการบริษัท

2

