SET เลขที่ 07/2561
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561
เรื่อง

แจ้ งการได้ รับสาเนาการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อความในคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ครั ้งที่ 2

เรียน

กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษั ท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ขอแจ้ ง ให้ ทราบว่า บริ ษั ทฯ ได้ รับ สาเนาการแก้ ไ ข
เพิ่มเติมข้ อความในคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ครั ้งที่ 2 ของบริษัทฯ จากนายเกรียงไกร ศิระวณิชการ ในฐานะผู้ทาคา
เสนอซื ้อ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีรายละเอียดตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

(นายมนต์ชัย อรวงศ์ไพศาล)
กรรมการ

ที่ ค.อ. 009/2561
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561
เรื่อง

เปิ ดเผยข้ อมูลเพิ่มเติมในคําเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของ บริษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
ครัง้ ที่ 2

เรียน

เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สําเนาเรียน

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

อ้ างถึง

คําเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริ ษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) (แบบ 247-4)
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 และฉบับแก้ ไขเพิ่มเติมลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561
ตามที่ นายเกรี ย งไกร ศิระวณิ ช การ ได้ ยื่ น คํ าเสนอซื ้อหลัก ทรัพ ย์ ของบริ ษั ท อาดามัส อิ นคอร์ ปอเรชั่น จํ ากัด

(มหาชน) (“ADAM” หรื อ “กิจการ”) เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 โดยมีบริ ษัท แคปปิ ตอล ลิ ้งค์ แอ๊ ดไวเซอรี่ จํากัด เป็ นที่
ปรึกษาทางการเงินในการจัดเตรี ยมคําเสนอซื ้อ (“ผู้จดั เตรี ยมคําเสนอซื ้อ”) และฉบับแก้ ไขเพิ่มเติมลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์
2561 นั ้น ผู้ทําคําเสนอซื ้อและผู้จดั เตรียมคําเสนอซื ้อขอเปิ ดเผยข้ อมูลเพิ่มเติมในคําเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของกิจการ ดังนี ้
1. ส่ วนที่ 2 หน้ า 2 ข้ อ 1.2 (1) บริษัท แคปปิ ตอล ลิง้ ค์ พรอพเพอร์ ตี ้ จํากัด (“CLP”)
จากเดิม
ลักษณะการประกอบธุรกิจบริ ษัท

:

พั ฒ นาอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ลงทุ น ในบริ ษั ท อื่ น ที่ ป ระกอบธุ ร กิ จ พั ฒ นา
อสังหาริ มทรัพย์ และให้ บริษัทย่อยกู้ยืมเงิน
บริ ษัทเข้ าทําสัญญาวางมัดจําซื ้อที่ดินบนถนนสาทรใต้ 1 แปลง ปั จจุบนั
ยั ง ไม่ ถึ ง กํ า หนดการโอนกรรมสิ ท ธิ์ และยั ง ไม่ มี โ ครงการพั ฒ นา
อสังหาริ มทรัพย์บนที่ดินดังกล่าว

เพิ่มเติมเป็ น
ลักษณะการประกอบธุรกิจบริ ษัท

:

พั ฒ นาอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ลงทุ น ในบริ ษั ท อื่ น ที่ ป ระกอบธุ ร กิ จ พั ฒ นา
อสังหาริ มทรัพย์ และให้ บริษัทย่อยกู้ยืมเงิน
บริ ษัทเข้ าทําสัญญาวางมัดจําซื ้อที่ดินบนถนนสาทรใต้ 1 แปลง ปั จจุบนั
ยังไม่ถึงกําหนดการโอนกรรมสิทธิ์ โดยกําหนดการโอนกรรมสิทธิ์ในวันที่
1

27 ธันวาคม 2561 และยังไม่มีโครงการพัฒ นาอสังหาริ มทรัพย์บนที่ดิน
ดังกล่าว
2. ส่ วนที่ 2 หน้ า 5 ข้ อ 6.3 แผนการขายหุ้นของกิจการ
จากเดิม
ผู้ทําคําเสนอซื ้อไม่มีความประสงค์ที่จะขายหลักทรัพย์หรื อโอนหลักทรัพย์ของกิจการที่จะรับซื ้อจากการทําคํา
เสนอซื ้อในครัง้ นี ้ให้ แก่บุคคลอื่นในจํานวนที่มีนยั สําคัญในช่วงระยะเวลา 12 เดือน นับจากวันสิ ้นสุดระยะเวลารับซื ้อ
เว้ นแต่
1)

ขายหลักทรัพย์ หรื อโอนหลักทรัพย์ ของกิ จการให้ แก่ ผ้ ูถื อหุ้นของบริ ษัทในกลุ่มแคปปิ ตอล ลิง้ ค์ หรื อบุคคลที่
เกี่ยวข้ องกันของผู้ทําคําเสนอซื ้อตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 หรือ

2)

ในกรณี ที่ ผ้ ูทํ าคําเสนอซือ้ ขายหลัก ทรัพย์ หรื อโอนหลัก ทรัพ ย์ ของกิ จการเพื่ อให้ เป็ นไปตามกฎระเบี ย บและ
ข้ อบังคับที่เกี่ ยวข้ องของสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรื อ ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยที่มีผลใช้ บังคับอื่น ๆ
ในขณะนัน้ หรือ

3)

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

ทั ้งหมด และไม่มีผลกระทบต่ออํานาจควบคุม ซึ่งบุคคลที่จะมาซื ้อหลักทรัพย์จากผู้ทําคําเสนอซื ้อจะต้ องไม่มีเจตนาที่
จะใช้ สิทธิออกเสียงของไปในทิศทางเดียวกันกับผู้ทําคําเสนอซื ้อ เพื่อควบคุมกิจการร่วมกัน (acting in concert)
แก้ ไขเป็ น
ผู้ทําคําเสนอซื ้อไม่มีความประสงค์ที่จะขายหลักทรัพย์หรื อโอนหลักทรัพย์ของกิจการที่จะรับซื ้อจากการทําคํา
เสนอซื ้อในครัง้ นี ้ให้ แก่บุคคลอื่นในจํานวนที่มีนยั สําคัญในช่วงระยะเวลา 12 เดือน นับจากวันสิ ้นสุดระยะเวลารับซื ้อ
เว้ นแต่
1)

ขายหลักทรัพย์ หรื อโอนหลักทรัพย์ ของกิ จการให้ แก่ ผ้ ูถื อหุ้นของบริ ษัทในกลุ่มแคปปิ ตอล ลิง้ ค์ หรื อบุคคลที่
เกี่ยวข้ องกันของผู้ทําคําเสนอซื ้อตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 หรือ

2)

ในกรณี ที่ ผ้ ูทํ าคําเสนอซือ้ ขายหลัก ทรัพย์ หรื อโอนหลัก ทรัพ ย์ ของกิ จการเพื่ อให้ เป็ นไปตามกฎระเบี ย บและ
ข้ อบังคับที่เกี่ ยวข้ องของสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรื อ ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยที่มีผลใช้ บังคับอื่น ๆ
ในขณะนัน้ หรือ
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3)

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

ทั ้งหมด และไม่มีผลกระทบต่ออํานาจควบคุม ซึ่งบุคคลที่จะมาซื ้อหลักทรัพย์จากผู้ทําคําเสนอซื ้อจะต้ องไม่มีเจตนาที่
จะใช้ สิทธิออกเสียงของไปในทิศทางเดียวกันกับผู้ทําคําเสนอซื ้อ เพื่อควบคุมกิจการร่วมกัน (acting in concert)
ภายหลังจากที่กิจการเพิ่มทุนเพื่อซื ้อสินทรัพย์ใหม่เข้ ามาด้ วยวิธีแลกหุ้น (Share Swap) ผู้ทําคําเสนอซื ้ออาจลด
สัดส่วนการถื อหุ้นลงเหลือ 20% - 51% ขึน้ อยู่กับขนาดของสินทรั พย์ ใหม่ที่จะซื ้อเข้ ามา ซึ่งปั จจุบันยังไม่ได้ ข้อสรุ ป
เกี่ยวกับขนาดของสินทรัพย์จึงไม่สามารถแจ้ งสัดส่วนการถือหุ้นที่แน่นอนได้ ผู้ที่เข้ ามาซื ้อหุ้นเพิ่มทุนอาจเป็ นบุคคลที่
กระทําการร่ วมกันกับผู้ทําคําเสนอซื ้อ (Concert party) ซึ่งผู้ทําคําเสนอซื ้ออาจต้ องทําคําเสนอซื ้อหลักทรัพย์ อีกครัง้
อย่างไรก็ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ทําคําเสนอซื ้อและบุคคลที่กระทําการร่ วมกัน จะอยู่ในระดับที่มีอํานาจควบคุม
กิจการได้
3. ส่ วนที่ 3 หน้ า 4 ข้ อ 1.3 สรุ ปฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของกิจการ
เพิ่มเติม ท้ ายตารางสรุปข้ อมูลจากงบการเงินรวม
ผู้ถือหุ้นสามารถหาข้ อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมได้ จาก www.set.or.th และ www.sec.or.th
4. ส่ วนที่ 3 หน้ า 6 ข้ อ 1.5.2 รายชื่อคณะกรรมการหลังการทําคําเสนอซือ้
จากเดิม
1.5.2 รายชื่อคณะกรรมการหลังการทําคําเสนอซื ้อ
ผู้ทําคําเสนอซื ้อจะเสนอชื่อตัวเองเป็ นกรรมการบริ ษัท และในกรณี ที่ระหว่างหรื อภายหลังการทําคํา
เสนอซื ้อครัง้ นี ้ ผู้ทําคําเสนอซื ้อได้ รับหุ้นจนถือหุ้นเกินร้ อยละ 50 ของหุ้นสามัญที่จําหน่ายได้ แล้ วทั ้งหมดของ
กิจการ ผู้ทําคําเสนอซื ้อจะเสนอชื่อกรรมการอีก 4 ท่าน เพื่อแทนกรรมการในปั จจุบนั โดยกรรมการที่ผ้ ูทําคํา
เสนอซื ้อจะเสนอชื่อกรรมการอยู่ระหว่างการสรรหา
ทั ้งนี ้ เมื่อผู้ทําคําเสนอซื ้อได้ รับหุ้นจนถือหุ้นเกินร้ อยละ 50 ของหุ้นสามัญที่จําหน่ายได้ แล้ วทั ้งหมดของ
กิจการ ผู้ทําคําเสนอซื ้อจะแจ้ งไปยังคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อแจ้ งผลสําเร็จของการครอบงํากิจการ และขอเสนอ
ชื่อกรรมการใหม่ภายในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 โดยที่ผ้ ูทําคําเสนอยังไม่มีแผนที่จะลดหรื อ
เพิ่มจํานวนกรรมการบริ ษัท
ในกรณีที่ผ้ ูทําคําเสนอซื ้อได้ รับหุ้นไม่ถึงร้ อยละ 50 ของหุ้นสามัญที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกิ
้
จการ
ผู้ทําคําเสนอซื ้อจะเสนอชื่อกรรมการตามสัดส่วนการถือหุ้น
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เพิ่มเติมเป็ น
1.5.2 รายชื่อคณะกรรมการหลังการทําคําเสนอซื ้อ
ผู้ทําคําเสนอซื ้อจะเสนอชื่อตัวเองเป็ นกรรมการบริ ษัท และในกรณี ที่ระหว่างหรื อภายหลังการทําคํา
เสนอซื ้อครัง้ นี ้ ผู้ทําคําเสนอซื ้อได้ รับหุ้นจนถือหุ้นเกินร้ อยละ 50 ของหุ้นสามัญที่จําหน่ายได้ แล้ วทั ้งหมดของ
กิจการ ผู้ทําคําเสนอซื ้อจะเสนอชื่อกรรมการอีก 6 ท่าน เพื่อแทนกรรมการในปั จจุบนั 5 ท่าน และตําแหน่งที่วา่ ง
1 ท่าน โดยกรรมการที่ผ้ ทู ําคําเสนอซื ้อจะเสนอชื่อกรรมการอยู่ระหว่างการสรรหา
ทั ้งนี ้ เมื่อผู้ทําคําเสนอซื ้อได้ รับหุ้นจนถือหุ้นเกินร้ อยละ 50 ของหุ้นสามัญที่จําหน่ายได้ แล้ วทั ้งหมดของ
กิจการ ผู้ทําคําเสนอซื ้อจะแจ้ งไปยังคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อแจ้ งผลสําเร็จของการครอบงํากิจการ และขอเสนอ
ชื่อกรรมการใหม่ภายในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 โดยที่ผ้ ูทําคําเสนอยังไม่มีแผนที่จะลดหรื อ
เพิ่มจํานวนกรรมการบริ ษัท
ในกรณีที่ผ้ ทู ําคําเสนอซื ้อได้ รับหุ้นไม่ถึงร้ อยละ 50 ของหุ้นสามัญที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกิ
้
จการ
ผู้ทําคําเสนอซื ้อจะเสนอชื่อกรรมการตามสัดส่วนการถือหุ้น
ด้ วยปั จจุบนั มีผ้ ถู ือหุ้นตอบรับคําเสนอซื ้อหลักทรัพย์ ทําให้ ผ้ ทู ําคําเสนอซื ้อถือหุ้นรวมเกินกว่าร้ อยละ 50
ของหุ้นสามัญที่จําหน่ายได้ แล้ วทั ้งหมดของกิจการ และมีอํานาจควบคุมกิจการแล้ ว จึงได้ มีการเปลี่ยนแปลง
กรรมการ 2 ท่าน ซึง่ เสนอชื่อโดยผู้ทําคําเสนอซื ้อ (ลําดับที่ 1 และ 3) โดยคณะกรรมการบริ ษัทเป็ น ดังนี ้
ลําดับ

ชื่อ – นามสกุล

ตําแหน่ง

1

นายเกรี ยงไกร ศิระวณิชการ

ประธานกรรมการ

2

นายมนต์ชยั อรวงศ์ไพศาล

กรรมการบริษัท

3

นายฐิ ติวฒ
ั น์ คูวิจิตรสุวรรณ

กรรมการบริษัท

4

นางสาวพัทธนันท์ อภิรโยธิน

กรรมการบริษัทและรักษาการประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

5

พลเอกทิวะพร ชะนะพะเนาว์

กรรมการอิสระ

6

นายสราวุฒิ ภูมิถาวร

กรรมการอิสระ

7

นายธวัช จิตตรานนท์

กรรมการอิสระ

ข้ อมูล ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561

ภายหลังการทําคําเสนอซื ้อหลักทรัพย์สิ ้นสุดลงผู้ทําคําเสนอซื ้อหลักทรัพย์จะเสนอชื่อกรรมการเข้ าแทน
กรรมการที่ไม่ได้ เสนอชื่อโดยผู้ทําคําเสนอซื ้อทังหมด
้
ซึง่ ปั จจุบนั อยู่ระหว่างการสรรหากรรมการใหม่
ในส่วนผู้บริ หารจะมีการปรับเปลี่ยนตําแหน่งประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร และผู้บริ หารบางตําแหน่งให้
สอดคล้ องกับแผนงานของผู้ทําคําเสนอซื ้อหลักทรัพย์
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5. ส่ วนที่ 3 หน้ า 6 ข้ อ 1.6 ราคาหุ้นสามัญสูงสุดและตํ่าสุดของ ADAM แต่ ละไตรมาสในช่ วงเวลาย้ อนหลัง 3 ปี
จากเดิม
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ห้ ามซื ้อขายหลักทรัพย์ของ ADAM ตังแต่
้ วนั ที่ 26 กันยายน 2557 จนถึงปั จจุบนั โดยมีการ
ซื ้อขายสุดท้ าย ณ วันที่ 25 กันยายน 2557 ที่ราคา 14.00 บาทต่อหุ้น
เพิ่มเติมเป็ น
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ห้ ามซื ้อขายหลักทรัพย์ของ ADAM ตังแต่
้ วนั ที่ 26 กันยายน 2557 จนถึงปั จจุบนั โดยมีการ
ซื ้อขายสุดท้ าย ณ วันที่ 25 กันยายน 2557 ที่ราคาปิ ด 14.00 บาทต่อหุ้น
6. ส่ วนที่ 3 หน้ า 7 ข้ อ 2.2 นโยบายและแผนการบริหารกิจการ
จากเดิม
(1)

แผนจําหน่ายที่ดินที่มิได้ ใช้ ในการดําเนินงาน
ภายในปี 2561 ผู้ทํ าคําเสนอซือ้ อาจจํ าหน่ ายที่ ดิน ที่ มิได้ ใช้ ในการดําเนิ น งานของบริ ษั ท ย่ อยออกไป ให้ กับ
บุคคลภายนอก หรื อ ผู้ทําคําเสนอซื ้อหรื อบริ ษัทที่ผ้ ทู ําคําเสนอซื ้อเป็ นผู้มีอํานาจควบคุมกิจการ เพื่อนําเงินมา
ชําระหนี ้สินของบริษัท

(2)

แผนได้ มาซึง่ สินทรัพย์ของกิจการ
ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ ้นสุดระยะเวลาการทําคําเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของกิจการ ผู้ทําคําเสนอ
ซื ้ออาจพิจารณาให้ กิจการซื ้อสินทรัพย์ด้วยวิธีการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อแลกกับหุ้นสามัญ (Share Swap)
ของสินทรัพย์ที่กิจการได้ มา อาจจะเป็ นหุ้นหรื อทรัพย์สินของผู้ทําคําเสนอซื ้อหรื อบริ ษัทที่ผ้ ทู ําคําเสนอซื ้อเป็ นผู้
มีอํานาจควบคุมกิจการ หรื อ หุ้นหรื อทรัพย์สินของบุคคลหรื อบริ ษัทอื่น โดยคํานึงถึงประโยชน์สงู สุดต่อกิจการ
และผู้ถือหุ้นเป็ นสําคัญ
ในกรณีได้ มาซึ่งสินทรัพย์จากบุคคลที่เกี่ยวโยง บริษัทฯ จะดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาด
ทุ น ที่ ทจ. 21/2551 เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ ใ นการทํ า รายการที่ เกี่ ย วโยงกั น และจะดํ า เนิ น การตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ ในการทํารายการที่มีนัยสําคัญที่เข้ าข่ายเป็ น
การได้ มาหรือจําหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สิน และประกาศที่เกี่ยวข้ องต่าง ๆ

(6)

แผนการทําให้ กิจการมีคณ
ุ สมบัติตามเกณฑ์การรับหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
ในกรณี ที่ผ้ ูทําคําเสนอซื ้อได้ หลักทรัพย์ ของกิจการจนมีอํานาจควบคุม ผู้ทําคําเสนอซื ้อจะรี บดํ าเนิ นการซือ้
ทรัพย์สินที่มีศกั ยภาพ เพื่อสร้ างรายได้ และผลกํ าไร เพื่อให้ กิจการมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ การรับหลักทรัพย์
โดยเร็วที่สดุ เพื่อให้ หลักทรัพย์ของกิจการกลับมาทําการซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ อีกครัง้
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เพิ่มเติมเป็ น
(1)

แผนจําหน่ายที่ดินที่มิได้ ใช้ ในการดําเนินงาน
ภายในปี 2561 ผู้ทํ าคําเสนอซือ้ อาจจํ าหน่ ายที่ ดิน ที่ มิได้ ใช้ ในการดําเนิ น งานของบริ ษั ท ย่ อยออกไป ให้ กับ
บุคคลภายนอก หรื อ ผู้ทําคําเสนอซื ้อ หรื อบริ ษัทที่ผ้ ูทําคําเสนอซื ้อเป็ นผู้มีอํานาจควบคุมกิจการ ด้ วยวิธีการ
เสนอราคา หากมีผ้ เู สนอราคาหลายราย จะดําเนินการขายให้ แก่ผ้ ทู ี่เสนอราคาสูงสุด แต่ราคาขายจะต้ องไม่ตํ่า
กว่าราคาขันตํ
้ ่าที่กําหนด หากไม่มีผ้ ใู ดเสนอซื ้อสูงกว่าหรื อเท่ากับราคาขั ้นตํ่า ผู้ทําคําเสนอซื ้ออาจเสนอซื ้อที่ดิน
แปลงดังกล่าวในราคาขันตํ
้ ่า เพื่อนําเงินมาชําระหนี ้สินของกิจการที่มีต่อ Fortune Thailand Investment Fund
จํานวน 172,000,000 บาท
หากผู้ทําคําเสนอซื ้อเป็ นผู้ซื ้อที่ดินแปลงดังกล่าวเอง จะเข้ าข่ายเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยมีขนาดรายการ
เท่ากับ 136.41 ล้ านบาท (คํานวณจากมูลค่าทางบัญชีของกิจการ) ซึง่ เกินกว่าร้ อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตวั ตน
สุทธิของกิจการ ดังนันจะต้
้ องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ

(2)

แผนได้ มาซึง่ สินทรัพย์ของกิจการ
ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ ้นสุดระยะเวลาการทําคําเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของกิจการ ผู้ทําคําเสนอ
ซื ้ออาจพิจารณาให้ กิจการซื ้อสินทรัพย์ด้วยวิธีการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อแลกกับหุ้นสามัญ (Share Swap)
ของสินทรัพย์ที่กิจการได้ มา อาจจะเป็ นหุ้นหรื อทรัพย์สินของผู้ทําคําเสนอซื ้อหรื อบริ ษัทที่ผ้ ทู ําคําเสนอซื ้อเป็ นผู้
มีอํานาจควบคุมกิจการ หรื อ หุ้นหรื อทรัพย์สินของบุคคลหรื อบริ ษัทอื่น โดยคํานึงถึงประโยชน์สงู สุดต่อกิจการ
และผู้ถือหุ้นเป็ นสําคัญ
ในกรณีได้ มาซึ่งสินทรัพย์จากบุคคลที่เกี่ยวโยง บริษัทฯ จะดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาด
ทุ น ที่ ทจ. 21/2551 เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ ใ นการทํ า รายการที่ เกี่ ย วโยงกั น และจะดํ า เนิ น การตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ ในการทํารายการที่มีนัยสําคัญที่เข้ าข่ายเป็ น
การได้ มาหรื อ จํ า หน่ า ยไปซึ่ ง ทรั พ ย์ สิ น และประกาศที่ เ กี่ ย วข้ องต่ า ง ๆ รวมถึ ง มาตรา 107 (2) ข แห่ ง
พระราชบั ญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหาชนจํ า กั ด พ.ศ.2535 ที่ ร ะบุ ว่ า การซื อ้ หรื อ รั บ โอนกิ จ การของบริ ษั ท อื่ น หรื อ
บริ ษัทเอกชนมาเป็ นของบริ ษัท ต้ องได้ รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
จํานวนเสียงทั ้งหมดของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(6)

แผนการทําให้ กิจการมีคณ
ุ สมบัติตามเกณฑ์การรับหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
ในกรณี ที่ผ้ ูทําคําเสนอซื ้อได้ หลักทรัพย์ ของกิจการจนมีอํานาจควบคุม ผู้ทําคําเสนอซื ้อจะรี บดํ าเนิ นการซือ้
ทรัพย์สินที่มีศกั ยภาพ เพื่อสร้ างรายได้ และผลกํ าไร เพื่อให้ กิจการมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ การรับหลักทรัพย์
โดยเร็วที่สดุ เพื่อให้ หลักทรัพย์ของกิจการกลับมาทําการซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ อีกครัง้
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โดยมีตารางเวลาโดยประมาณดังนี ้
รายการ

ช่วงเวลา

เพิ่มทุน และได้ มาซึง่ สินทรัพย์ เพื่อให้ สว่ นของผู้ถือหุ้นเกินกว่า

ไตรมาสที่ 2-4 ปี 2561

300 ล้ านบาท
รั บ รู้ รายได้ จ ากสิ น ทรั พย์ ใหม่ ประเภทห้ องชุด พัก อาศัย ที่ ดิ น ตั ้งแต่ไตรมาสที่ 1 ปี 2562 เป็ นต้ นไป
เปล่าเพื่อพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยประเภทแนวราบ ที่จะสร้ าง
กําไรสุทธิปีละไม่ตํ่ากว่า 30 ล้ านบาท
ยื่นคําขอพ้ นเหตุเพิกถอนหลักทรัพย์ โดยกิจการมีคณ
ุ สมบัติตาม ไตรมาสที่ 2 ปี 2563
เกณฑ์รับหุ้นสามัญของกิจการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
โดยเกณฑ์คณ
ุ สมบัติที่สําคัญของการรับหุ้นสามัญเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน มีดงั นี ้
1. ส่วนของผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่า 300 ล้ านบาท
ผู้ทําคําเสนอซื ้อจะดําเนินการเพิ่มทุนให้ ส่วนของผู้ถือหุ้นมากกว่าระดับดังกล่าว
2. ทุนชําระแล้ ว ไม่น้อยกว่า 300 ล้ านบาท
ปั จจุบนั อยู่ที่ 370 ล้ านบาท

ถือว่าผ่านเกณฑ์

3. ผู้ถือหุ้นรายย่อยถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า ร้ อยละ 25 ของทุนชําระแล้ ว
ปั จ จุบัน กิ จ การมี ผ้ ู ถื อ หุ้ นรายย่ อ ยถื อ หุ้ นรวมกัน ร้ อยละ 53.09 แต่ ภ ายหลัง จากการทํ า คํ า เสนอซื อ้
หลักทรัพย์สิ ้นสุดลง และภายหลังจากการเพิ่มทุนเพื่อซื ้อสินทรัพย์ใหม่เข้ ามา สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือ
หุ้นรายย่อยอาจลดลงตํ่ากว่าเกณฑ์ดงั กล่าว อย่างไรก็ตามผู้ทําคําเสนอซื ้อจะดําเนินการกระจายหุ้นให้
เป็ นไปตามเกณฑ์การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยดังกล่าว
4. กําไรสุทธิ ในระยะเวลา 2 หรื อ 3 ปี ล่าสุดรวมกันไม่น้อยกว่า 50 ล้ านบาท และปี ล่าสุดไม่น้อยกว่า 30
ล้ านบาท และมีกําไรสุทธิในงวดสะสมก่อนยื่นคําขอ
ผู้ทําคําเสนอซื ้อจะดําเนินการซื ้อสินทรัพย์ใหม่ เพือ่ ให้ กิจการมีกําไรสุทธิเป็ นไปตามเกณฑ์ดงั กล่าว
(7)

แผนการบริ หารจัดการ โครงการสิทธารมย์ พาร์ คไลฟ์
ดําเนินการโครงการโดย บริ ษัท สิทธารมย์ ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยของกิจการ ปั จจุบนั บ้ านทั ้ง
42 หลัง ได้ ก่อสร้ างเกือบเสร็ จสมบูรณ์ คงเหลืองานตกแต่งภายในอีกเล็กน้ อย ได้ โอนกรรมสิทธิ์ไปให้ ผ้ ซู ื ้อแล้ ว
14 หลัง ปั จจุบันคงเหลือจํานวน 28 หลัง ผู้ทํ าคํ าเสนอซือ้ จะทํ าการตลาด และจัดรายการส่งเสริ มการขาย
เพื่อให้ จําหน่ายได้ ทั ้งหมดภายในปี 2561
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(8)

แผนการชําระคืนเงินกู้
ผู้ ทํ า คํ า เสนอซื อ้ จะให้ กิ จ การชํ า ระคื น เงิ น กู้ ยื ม ที่ มี ต่ อ Fortune Thailand Investment Fund จํ า นวน
172,000,000 บาท โดยวิ ธี ดัง ต่ อ ไปนี ้ 1. กู้ ยื ม เงิ น จากสถาบัน การเงิ น 2. กู้ ยื ม เงิ น จากผู้ทํ า คํ า เสนอซื อ้ 3.
จําหน่ายที่ดินที่มิได้ ใช้ ในการดําเนินงาน 4. กระแสเงินสดของกิจการ

7. ส่ วนที่ 3 หน้ า 8 ข้ อ 2.3 รายการระหว่ างกัน
จากเดิม
ปั จจุบนั ผู้ทําคําเสนอซื ้อกับกิจการ (รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทําคําเสนอซื ้อ) ไม่มีการทํารายการ
ระหว่างกัน ภายหลังการทําคําเสนอซื ้อแล้ วเสร็จ กิจการอาจมีการทํารายการระหว่างกัน ดังนี ้
(1)

รายการกับบริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์ แคปปิ ตอล ลิ ้งค์ จํากัด และบริ ษัท บริ หารสินทรัพย์ แคปปิ ตอล ลิ ้งค์
จํากัด (ซึ่งปั จจุบัน ผู้ทําคําเสนอซือ้ รวมถึ งบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทําคําเสนอซื ้อ เป็ นผู้ถือหุ้น
ใหญ่ ) เนื่องจากปั จจุบัน บริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์ แคปปิ ตอล ลิง้ ค์ จํากัด และบริ ษัท บริ หารสินทรัพย์
แคปปิ ตอล ลิ ้งค์ จํากัด มีอสังหาริ มทรัพย์รอการขายอยู่ โดยกิจการอาจจะซื ้ออสังหาริ มทรัพย์ รอการ
ขายจากบริ ษัทดังกล่าว เพื่อนํามาพัฒนา ปรับปรุง และขาย ผู้ทําคําเสนอซื ้อมีนโยบายการทํารายการ
เสมือนกับการทํารายการกับบุคคลภายนอก (arm’s length basis) ปริ มาณของรายการจะขึ ้นอยู่กับ
ความพร้ อมของกิจการ และสภาวะตลาด ณ ขณะนั ้น ๆ หรื อกิจการอาจมีการทํารายการระหว่างกันกับ
บริ ษั ท อื่ น ของผู้ ทํ า คํ า เสนอซื อ้ ทั ง้ นี ห้ ากมี ร ายการดัง กล่ า วเกิ ด ขึ น้ ผู้ ทํ า คํ า เสนอซื อ้ จะพิ จ ารณา
ดําเนินการตามกฏหมาย ประกาศ และ/หรื อ ข้ อบังคับของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ฯ
และ/หรื อ ระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง

(2)

รายการกับบริ ษัท แคปปิ ตอล ลิ ้งค์ พรอพเพอร์ ตี ้ จํากัด บริ ษัท แคปปิ ตอล ลิ ้งค์ นอร์ ท สาทร จํากัด และ
บริ ษั ท แคปปิ ตอล ลิ ง้ ค์ เซ้ าท์ สาทร จํากัด แม้ ว่าบริ ษั ทดังกล่าวมี วัตถุประสงค์ ดําเนิน ธุรกิ จพัฒ นา
อสังหาริ ม ทรั พ ย์ แต่ ปั จ จุบัน ไม่ มี โครงการพัฒ นาอสัง หาริ ม ทรัพ ย์ ที่ อ ยู่ระหว่า งดํ า เนิ น งาน มี เพี ย ง
ทรัพย์ สิน เป็ นที่ ดินรอการพัฒ นา ในกรณี ที่บ ริ ษั ททัง้ 3 แห่งดังกล่าวข้ างต้ น เริ่ ม ดํ าเนิ นการโครงการ
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ผู้ทําคําเสนอซื ้ออาจขายหุ้นของบริ ษัทดังกล่าว หรื อ ขายที่ดินให้ กิจการ ด้ วย
วิธี การชํา ระเงิน สด หรื อใช้ วิธีแลกหุ้น (Share Swap) หากการพัฒ นาที่ ดิ น ดัง กล่าวทํ า ให้ เกิ ด ความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ โดยผู้ทําคําเสนอซื ้อจะพิจารณาดําเนินการตามกฎหมาย ประกาศ และ/หรื อ
ข้ อบังคับของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือ ระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
นอกจากนีก้ ารกํ าหนดเงื่อนไขต่าง ๆ จะเป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้ าปกติ และ/หรื อราคาตลาดซึ่ง
สามารถอ้ างอิงหรื อเปรียบเทียบได้ กบั ราคาที่เกิดขึ ้นกับบุคคลภายนอก
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(3)

รายการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากผู้ทําคําเสนอซื ้อ เนื่องด้ วยกิจการมีเงินสดคงเหลือไม่มาก
ขณะที่มีหนีส้ ินทางการค้ าที่ต้องชําระจํานวนหนึ่ง ประกอบกับมีเงินกู้ยืมจากผู้ถือหุ้นใหญ่ ที่ จะครบ
กําหนดชําระในปี 2561 นี ้ กิจการอาจกู้ยืมเงินจากผู้ทําคําเสนอซื ้อเท่าที่จําเป็ น เพื่อชําระหนี ้สินดังกล่าว
และใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ โดยกําหนดอัตราดอกเบี ้ยไม่เกินกว่า อัตราดอกเบี ้ยเงินกู้ลกู ค้ า
รายใหญ่ ชัน้ ดี ประเภทเงิ น กู้แ บบมี ระยะเวลา (Minimum Loan Rate) ของธนาคารกรุ งเทพ จํ า กั ด
(มหาชน)

แก้ ไขเป็ นดังนี ้
ปั จจุบันผู้ทําคําเสนอซื ้อกับกิ จการ มีการทํารายการระหว่างกัน 1 รายการ เป็ นรายการรับความช่วยเหลือทาง
การเงินจากผู้ทําคําเสนอซื ้อ จํานวน 5,700,000 บาท อัตราดอกเบีย้ ร้ อยละ 3.00 ต่อปี ระยะเวลา 6 เดือน คิด
เป็ นขนาดรายการ 85,500 บาท เท่ากับร้ อยละ 0.18 ของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของกิจการ
ภายหลังการทําคําเสนอซื ้อแล้ วเสร็จ กิจการอาจมีการทํารายการระหว่างกัน ดังนี ้
(1)

รายการกับบริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์ แคปปิ ตอล ลิ ้งค์ จํากัด และบริ ษัท บริ หารสินทรัพย์ แคปปิ ตอล ลิ ้งค์
จํากัด (ซึ่งปั จจุบัน ผู้ทําคําเสนอซือ้ รวมถึ งบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทําคําเสนอซื ้อ เป็ นผู้ถือหุ้น
ใหญ่ ) เนื่องจากปั จจุบัน บริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์ แคปปิ ตอล ลิง้ ค์ จํากัด และบริ ษัท บริ หารสินทรัพย์
แคปปิ ตอล ลิ ้งค์ จํากัด มีอสังหาริ มทรัพย์รอการขายอยู่ โดยกิจการอาจจะซื ้ออสังหาริ มทรัพย์ รอการ
ขายจากบริ ษัทดังกล่าว เพื่อนํามาพัฒนา ปรับปรุง และขาย ผู้ทําคําเสนอซื ้อมีนโยบายการทํารายการ
เสมือนกับการทํารายการกับบุคคลภายนอก (arm’s length basis) ปริ มาณของรายการจะขึ ้นอยู่กับ
ความพร้ อมของกิจการ และสภาวะตลาด ณ ขณะนั ้น ๆ หรื อกิจการอาจมีการทํารายการระหว่างกันกับ
บริ ษัทอื่นของผู้ทําคําเสนอซื ้อ
ความแตกต่างของธุรกรรม บริ ษัท บริหารสินทรัพย์ แคปปิ ตอล ลิ ้งค์ จํากัด กับ บริ ษัทบริ หารสินทรัพย์ที่
จะจัดตังขึ
้ ้นเป็ นบริษัทย่อยของกิจการ คือ บริ ษัท บริหารสินทรัพย์ แคปปิ ตอล ลิ ้งค์ จํากัด จะซื ้อหนี ้ที่ไม่
ก่อให้ เกิ ดรายได้ ของสถาบันการเงิน (NPL) มาบริ หารจัดการ ในส่วนของบริ ษัทบริ หารสินทรัพย์ ของ
กิ จการ จะซือ้ สิ นทรั พย์ ที่ ไม่ ก่ อให้ เกิ ดรายได้ (NPA) ประเภทอสังหาริ ม ทรั พย์ ที่ ส ถาบัน การเงิน เป็ น
เจ้ าของ ซึง่ ได้ รับมาจากการโอนทรัพย์ชําระหนี ้ของลูกค้ า
ทั ้งนี ้หากมีรายการดังกล่าวเกิดขึ ้น ผู้ทําคําเสนอซื ้อจะพิจารณาดําเนินการตามกฏหมาย ประกาศ และ/
หรื อ ข้ อบังคับของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือ ระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง

(2)

รายการกับบริ ษัท แคปปิ ตอล ลิ ้งค์ พรอพเพอร์ ตี ้ จํากัด บริ ษัท แคปปิ ตอล ลิ ้งค์ นอร์ ท สาทร จํากัด และ
บริ ษั ท แคปปิ ตอล ลิ ง้ ค์ เซ้ าท์ สาทร จํากัด แม้ ว่าบริ ษั ทดังกล่าวมี วัตถุประสงค์ ดําเนิน ธุรกิ จพัฒ นา
อสังหาริ ม ทรั พ ย์ แต่ ปั จ จุบัน ไม่ มี โครงการพัฒ นาอสัง หาริ ม ทรัพ ย์ ที่ อ ยู่ระหว่า งดํ า เนิ น งาน มี เพี ย ง
ทรัพย์ สิน เป็ นที่ ดินรอการพัฒ นา ในกรณี ที่บ ริ ษั ททัง้ 3 แห่งดังกล่าวข้ างต้ น เริ่ ม ดํ าเนิ นการโครงการ
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พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ผู้ทําคําเสนอซื ้ออาจขายหุ้นของบริ ษัทดังกล่าว หรื อ ขายที่ดินให้ กิจการ ด้ วย
วิธี การชํา ระเงิน สด หรื อใช้ วิธีแลกหุ้น (Share Swap) หากการพัฒ นาที่ ดิน ดัง กล่าวทํ า ให้ เกิ ด ความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์
โดยผู้ทําคําเสนอซื ้อจะพิจารณาดําเนินการตามกฎหมาย ประกาศ และ/หรื อ ข้ อบังคับของสํานักงาน
ก.ล.ต. และตลาดหลัก ทรัพย์ ฯ และ/หรื อ ระเบี ย บของหน่ วยงานที่ เกี่ ย วข้ อง นอกจากนี ก้ ารกํ าหนด
เงื่อ นไขต่า ง ๆ จะเป็ นไปตามเงื่ อนไขทางการค้ า ปกติ และ/หรื อ ราคาตลาดซึ่ง สามารถอ้ า งอิ งหรื อ
เปรี ยบเทียบได้ กบั ราคาที่เกิดขึ ้นกับบุคคลภายนอก
ที่ดินของ บริ ษัท แคปปิ ตอล ลิ ้งค์ นอร์ ท สาทร จํากัด ที่ตั ้งอยู่บนถนนสาทรเหนือ มีแผนนํามาสร้ างเป็ น
สํานักงานใหญ่ของกลุม่ บริ ษัทแคปปิ ตอล ลิ ้งค์ ในอนาคต โดยจะไม่พฒ
ั นาโครงการเพื่อขาย
ที่ดินของ บริ ษัท แคปปิ ตอล ลิ ้งค์ พรอพเพอร์ ตี ้ จํากัด ที่ตั ้งอยู่บนถนนสาทรใต้ ปั จจุบันเป็ นที่ตัง้ ของ
โรงเรี ยนอนุบาล ซึง่ สัญญาเช่าของโรงเรี ยนอนุบาลสิ ้นสุดเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ในระหว่างนี ้จึงยังมิได้
พัฒ นาโครงการ อย่างไรก็ ตามเมื่อสิน้ สุดระยะเวลาตามสัญ ญาเช่า ผู้ทําคําเสนอซื ้ออาจพัฒ นาเป็ น
โรงแรม หรื ออาคารเชิงพาณิชย์ เพื่อให้ เช่า ผู้ทําคําเสนอซื ้อไม่มีแผนที่จะขายหรื อพัฒนาโครงการเพื่อ
ขายในที่ดินแปลงดังกล่าว
ที่ ดินของ บริ ษั ท แคปปิ ตอล ลิง้ ค์ เซ้ าท์ สาทร จํากัด ที่ตัง้ อยู่บนถนนสาทรใต้ ติดกับที่ ดิน ของบริ ษั ท
แคปปิ ตอล ลิ ้งค์ พรอพเพอร์ ตี ้ จํากัด ปั จจุบนั ใช้ เป็ นสํานักงานของกลุ่มบริ ษัท และที่จอดรถให้ เช่า ผู้ทํา
คําเสนอซื ้อจะดําเนินการเช่นเดียวกันกับที่ดินของ บริ ษัท แคปปิ ตอล ลิ ้งค์ พรอพเพอร์ ตี ้ จํากัด
ผู้ทําคําเสนอซื ้อไม่มีแผนที่จะให้ 3 บริ ษัทดังกล่าว ซื ้อที่ดินเพิ่มเติม และหากผู้ทําคําเสนอซื ้อจะซื ้อที่ดิน
ใหม่ จะนําเสนอให้ คณะกรรมการของกิจการ เป็ นผู้พิจารณาซื ้อก่อน หากไม่ประสงค์ที่จะซื ้อ ผู้ทําคํา
เสนอซื ้ออาจจะซื ้อที่ดินไว้ เอง ในการพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์ ใด ๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมา
ข้ างต้ นผู้ทําคําเสนอซื ้อจะทําการพัฒนาโดยกิจการเท่านัน้
(3)

รายการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากผู้ทําคําเสนอซื ้อ เนื่องด้ วยกิจการมีเงินสดคงเหลือไม่มาก
ขณะที่มีหนีส้ ินทางการค้ าที่ต้องชําระจํานวนหนึ่ง ประกอบกับมีเงินกู้ยืมจากผู้ถือหุ้นใหญ่ ที่ จะครบ
กําหนดชําระในปี 2561 นี ้ กิจการอาจกู้ยืมเงินจากผู้ทําคําเสนอซื ้อเท่าที่จําเป็ น เพื่อชําระหนี ้สินดังกล่าว
และใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ เป็ นวงเงินรวมไม่เกิน 200 ล้ านบาท โดยกําหนดอัตราดอกเบี ้ย
ไม่เกินกว่า อัตราดอกเบีย้ เงินกู้ลูกค้ ารายใหญ่ ชัน้ ดี ประเภทเงินกู้แบบมี ระยะเวลา (Minimum Loan
Rate) ของธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) เมื่อคํานวณขนาดรายการที่เกี่ยวโยงกัน ดอกเบี ้ยจ่ายจะ
อยู่ที่ปีละไม่เกิน 12,500,000 บาท ซึง่ จะต้ องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
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