ความเห็นของกิจการเกีย่ วกับคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 250-2)
บริษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

หน้ า 4 ข้อ 1.2.2 รายชื่อคณะกรรมการของบริษทั ฯ ที่คาดว่าจะเป็ นภายหลังการทาคาเสนอซื้อ
จากเดิ ม
ด้วยปั จจุบนั มีผถู้ อื หุน้ ตอบรับคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ ทาให้ผทู้ าคาเสนอซือ้ ถือหุน้ รวมเกินกว่าร้อยละ 50 ของหุน้
สามัญทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกิจการ และมีอานาจควบคุมกิจการแล้ว เนื่องจากผูถ้ อื หลักทรัพย์ทต่ี อบรับคาเสนอซือ้
ทัง้ หมดได้แสดงความประสงค์ทจ่ี ะสละสิทธิยกเลิกการแสดงเจตนาขาย จึงได้มกี ารเปลีย่ นแปลงกรรมการ 2 ท่าน ซึง่ เสนอ
ชื่อโดยผูท้ าคาเสนอซือ้ (ลาดับที่ 1 และ 4) โดยคณะกรรมการบริษทั เป็ นดังนี้
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ชื่อ – นามสกุล
นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ
นางสาวพัทธนันท์ อภิรโยธิน
นายมนต์ชยั อรวงศ์ไพศาล
นายฐิตวิ ฒ
ั น์ คูวจิ ติ รสุวรรณ
พลเอกทิวะพร ชะนะพะเนาว์
นายสราวุฒิ ภูมถิ าวร
นายธวัช จิตตรานนท์

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการ
กรรมการและรักษาการประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

ทีม่ า : บริษทั ฯ

กรรมการผูม้ อี านาจลงนามผูกพันกิจการ ได้แก่ นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ นายมนต์ชยั อรวงศ์ไพศาล และ
นายฐิตวิ ฒ
ั น์ คูวจิ ติ รสุวรรณ โดยกรรมการ 2 ใน 3 ท่านนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสาคัญของบริษทั ฯ
แก้ไขเป็ น
ด้วยปั จจุบนั มีผถู้ อื หุน้ ตอบรับคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ ทาให้ผทู้ าคาเสนอซือ้ ถือหุน้ รวมเกินกว่าร้อยละ 50 ของหุน้
สามัญทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกิจการ และมีอานาจควบคุมกิจการแล้ว เนื่องจากผูถ้ อื หลักทรัพย์ทต่ี อบรับคาเสนอซือ้
ทัง้ หมดได้แสดงความประสงค์ทจ่ี ะสละสิทธิยกเลิกการแสดงเจตนาขาย จึงได้มกี ารเปลีย่ นแปลงกรรมการ 2 ท่าน ซึง่ เสนอ
ชื่อโดยผูท้ าคาเสนอซือ้ (ลาดับที่ 1 และ 4) โดยคณะกรรมการบริษทั เป็ นดังนี้
1
2
3
4
5
6
7

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

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการ
กรรมการและรักษาการประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

ทีม่ า : บริษทั ฯ

กรรมการผูม้ อี านาจลงนามผูกพันกิจการ ได้แก่ นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ และนายมนต์ชยั อรวงศ์ไพศาล ลง
ลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสาคัญของบริษทั ฯ

หน้า 1

ความเห็นของกิจการเกีย่ วกับคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 250-2)
บริษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

หน้ า 12 ข้อ 4.1 เหตุผลที่สมควรจะตอบรับ และ/หรือเหตุผลที่สมควรปฏิ เสธคาเสนอซื้อ
จากเดิ ม
คณะกรรมการของกิจการทัง้ 4 ท่าน ซึง่ เป็ นบุคคลทีไ่ ม่มสี ่วนได้เสีย ได้พจิ ารณาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ (แบบ
247-4) รวมถึงฉบับแก้ไขและเพิม่ เติม และความเห็นของที่ปรึกษาของผูถ้ ือหุน้ ได้แก่ บริษัท สีลม แอ๊ดไวเซอรี่ จากัด
(“ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ”) แล้ว มีความเห็นสอดคล้องกับทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระซึง่ ได้ให้ความเห็นว่า คาเสนอซือ้
หลักทรัพย์และราคาเสนอซื้อไม่เหมาะสม จึง ได้มมี ติเป็ นเอกฉันท์ว่าให้เสนอแนะต่ อผู้ถือหุ้นของกิจการให้ ปฏิ เสธคา
เสนอซื้อหลักทรัพย์ดว้ ยเหตุผลดังต่อไปนี้
ราคาเสนอซื้อหุ้นของกิจการที่ 0.07 บาทต่ อหุ้น เป็ นราคาที่ไม่เหมาะสม เนื่องจากเป็ นราคาที่ต่ ากว่ามูลค่า
ยุตธิ รรมของหุน้ สามัญของกิจการ โดยอ้างอิงจากความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระซึง่ ได้ให้ความเห็นว่าราคาเสนอ
ซือ้ ในครัง้ นี้ไม่มคี วามเหมาะสม เนื่องจากมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของกิจการทีค่ านวณโดยทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ
ด้วยวิธปี รับปรุงมูลค่าทางบัญชี ซึง่ เป็ นวิธที เ่ี หมาะสมในการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามั ญของกิจการในครัง้ นี้ ได้
มูลค่าประเมินเท่ากับ 0.35 บาทต่อหุน้ ซึง่ สูงกว่าราคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของกิจการในครัง้ นี้ท่ี 0.07 บาทต่อหุน้
นอกจากนี้ หากพิจารณาจากนโยบายและแผนการบริหารกิจการของผู้ทาค าเสนอซื้อ ที่ผู้ทาคาเสนอซื้อ มี
แผนการทีจ่ ะทาให้กจิ การมีคุณสมบัติตามเกณฑ์การรับหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้หลักทรัพย์ของกิจการ
กลับมาทาการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้อกี ครัง้ โดยมีตารางเวลาดาเนินการโดยประมาณดังนี้
รายการ
เพิ่ม ทุ น จดทะเบีย นอีก ไม่ ต่ า กว่ า 300 ล้ า นบาท
เพื่อให้สว่ นของผูถ้ อื หุน้ เกินกว่า 300 ล้านบาท
ได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทห้องชุดพักอาศัย ที่ดิน
เปล่ า เพื่ อ พั ฒ นาโครงการที่ อ ยู่ อ าศั ย ประเภท
แนวราบ มูลค่าไม่ต่ากว่า 300 ล้านบาท เพื่อให้สว่ น
ของผูถ้ อื หุน้ เกินกว่า 300 ล้านบาท
(ขนาดรายการไม่ ต่ ากว่ า ร้ อ ยละ 83.70 ของ
สินทรัพย์รวม)
จัดตัง้ บริษทั บริหารสินทรัพย์
ได้ ม าซึ่ง อสัง หาริม ทรัพ ย์ร อการขายจากบริษัท
เครดิตฟองซิเอร์ แคปปิ ตอล ลิง้ ค์ จากัด
รับรูร้ ายได้จากสินทรัพย์ใหม่ ทีจ่ ะสร้างกาไรสุทธิปี
ละไม่ต่ ากว่า 30 ล้านบาท ซึง่ เป็ นไปตามเกณฑ์พน้
เหตุแห่งการเพิกถอน
ยื่นคาขอพ้นเหตุเพิกถอนหลักทรัพย์ โดยบริษัทมี
คุณสมบัติตามเกณฑ์รบั หุ้นสามัญของบริษัทเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียน

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

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

ไตรมาสที่ 2 ปี 2563

คณะกรรมการของกิจการมีความเห็นสอดคล้องกับที่ปรึกษาทางการเงินอิสระว่า จากนโยบายและแผนการ
บริหารกิจการของผูท้ าคาเสนอซือ้ ทีผ่ ทู้ าคาเสนอซือ้ มีแผนการที่จะทาให้กจิ การมีคุณสมบัตติ ามเกณฑ์การรับหลักทรัพย์
หน้า 2

ความเห็นของกิจการเกีย่ วกับคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 250-2)
บริษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้างต้น มีความเป็ นไปได้น้อยทีก่ จิ การจะสามารถกลับมาซือ้ -ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้อกี ครัง้
เนื่องจากปั จจุบนั ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ประกาศให้กจิ การเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนโดยมีสาเหตุดงั นี้
- กิจการต้องแก้ไขฐานะทางการเงินและการดาเนินงาน เนื่องจากกิจการมีสว่ นของผูถ้ อื หุน้ น้อยกว่าศูนย์
- กิจ การเข้า ข่า ยเป็ น บริษัท ที่มีสิน ทรัพ ย์ท งั ้ หมดหรือ เกือ บทัง้ หมดในรูป เงิน สด ( Cash Company) ซึ่ง ยัง ไม่
สามารถดาเนินการให้มธี ุรกิจทีม่ คี ุณสมบัตทิ จ่ี ะจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้
- กิจการยังมิได้ดาเนินการให้เป็ นไปตามข้อกาหนดว่าด้วยรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
กรณีการเข้าซือ้ หุน้ ของบริษทั กีธา พร๊อพเพอร์ตส้ี ์ จากัด (“KITHA”)
ซึ่งหากพิจารณาจากสถานะของกิจการ พบว่า ณ วันที่ 9 มีนาคม 2560 กิจการอยู่ในช่วงที่ต้องแก้ไขฐานะ
ทางการเงินและการดาเนินงานระยะที่ 2 (NC ระยะที่ 2) จากทัง้ หมด 3 ระยะ โดยมีระยะเวลาในการแก้ไขสาเหตุดงั กล่าว
ทัง้ สิน้ 3 ปี (ครบกาหนดวันที่ 8 มีนาคม 2562) โดยกิจการสามารถยื่นคาขอขยายเวลาในการอยู่ NC ระยะเดิมได้ 1 ครัง้
เป็ นระยะเวลาไม่ เ กิ น 1 ปี (วั น ที่ 8 มี น าคม 2563) โดยกิ จ การจะต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ้ ว นตามเกณฑ์ ข อง
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
ทัง้ นี้ แม้ว่ากิจการจะสามารถดาเนินการขอขยายเวลาในการอยู่ NC ระยะเดิมได้อกี 1 ปี ก็จะทาให้ระยะเวลาใน
การฟื้ นฟูกจิ การสิน้ สุด ณ วันที่ 8 มีนาคม 2563 ซึง่ ณ วันดังกล่าวหากกิจการไม่สามารถดาเนินการแก้ไขเหตุเพิกถอน
ดังกล่าวได้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก็จะดาเนินการเพิกถอนหลักทรัพย์ของกิจการออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
ดั ง นั ้น หากพิ จ ารณาจากแผนการที่ จ ะท าให้ กิ จ การมี คุ ณ สมบั ติ ต ามเกณฑ์ ก ารรั บ หลั ก ทรั พ ย์ ข อง
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทีผ่ ทู้ าคาเสนอซือ้ คาดว่าจะยื่นคาขอพ้นเหตุเพิกถอนหลักทรัพย์ โดยบริษทั มีคุณสมบัตติ ามเกณฑ์รบั
หุน้ สามัญของบริษทั เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2563 จึงทาให้กจิ การอาจไม่สามารถดาเนินการ
แก้ไขเหตุเพิกถอนดังกล่าวได้ทนั ภายในกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึง่ ส่งผลให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะดาเนินการเพิก
ถอนหลักทรัพย์ของกิจการออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ฯ
ทัง้ นี้ ความเห็นของคณะกรรมการข้างต้น เป็ นเพียงส่วนประกอบในการพิจารณาของผูถ้ อื หุน้ การทีผ่ ถู้ อื หุน้ จะ
ตอบรับหรือปฏิเสธคาเสนอซือ้ นัน้ ผูถ้ อื หุน้ ควรทีจ่ ะวิเคราะห์ขอ้ มูลต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึงพิจารณาจากความเห็นของที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระประกอบด้วย โดยการตัดสินใจสุดท้ายขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของผูถ้ อื หุน้ แต่ละรายเป็ นสาคัญ
แก้ไขเป็ น
คณะกรรมการของกิจการทัง้ 4 ท่าน ซึง่ เป็ นบุคคลทีไ่ ม่มสี ่วนได้เสีย ได้พจิ ารณาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ (แบบ
247-4) รวมถึงฉบับแก้ไขและเพิม่ เติม และความเห็นของที่ปรึกษาของผูถ้ ือหุน้ ได้แก่ บริษัท สีลม แอ๊ดไวเซอรี่ จากัด
(“ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ”) แล้ว มีความเห็นสอดคล้องกับทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระซึง่ ได้ให้ความเห็นว่า คาเสนอซือ้
หลักทรัพย์และราคาเสนอซื้อไม่เหมาะสม จึงได้มมี ติเป็ นเอกฉันท์ว่าให้เสนอแนะต่ อผู้ถือหุ้นของกิจการให้ ปฏิ เสธคา
เสนอซื้อหลักทรัพย์ดว้ ยเหตุผลดังต่อไปนี้
ราคาเสนอซื้อหุ้นของกิจการที่ 0.07 บาทต่ อหุ้น เป็ นราคาที่ไม่เหมาะสม เนื่ องจากเป็ นราคาที่ต่ ากว่ามูลค่า
ยุตธิ รรมของหุน้ สามัญของกิจการ โดยอ้างอิงจากความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระซึง่ ได้ให้ความเห็นว่าราคาเสนอ
ซือ้ ในครัง้ นี้ไม่มคี วามเหมาะสม เนื่องจากมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของกิจการทีค่ านวณโดยทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ
ด้วยวิธปี รับปรุงมูลค่าทางบัญชี ซึง่ เป็ นวิธที เ่ี หมาะสมในการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของกิจการในครัง้ นี้ ได้
มูลค่าประเมินเท่ากับ 0.35 บาทต่อหุน้ ซึง่ สูงกว่าราคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของกิจการในครัง้ นี้ท่ี 0.07 บาทต่อหุน้
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ความเห็นของกิจการเกีย่ วกับคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 250-2)
บริษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

นอกจากนี้ หากพิจารณาจากนโยบายและแผนการบริห ารกิจการของผู้ทาค าเสนอซื้อ ที่ผู้ทาคาเสนอซื้อ มี
แผนการทีจ่ ะทาให้กจิ การมีคุณสมบัตติ ามเกณฑ์การรับหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้หลักทรัพย์ของกิจการ
กลับมาทาการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้อกี ครัง้ โดยมีตารางเวลาดาเนินการโดยประมาณดังนี้
รายการ

ช่วงเวลา

เพิม่ ทุนจดทะเบียนอีกไม่ต่ ากว่า 300 ล้านบาท
เพื่อให้สว่ นของผูถ้ อื หุน้ เกินกว่า 300 ล้านบาท
ได้ ม าซึ่ง สิน ทรัพ ย์ ป ระเภทห้ อ งชุ ด พัก อาศัย
ที่ ดิ น เปล่ า เพื่ อ พั ฒ นาโครงการที่ อ ยู่ อ าศั ย
ประเภทแนวราบ มูลค่าไม่ต่ากว่า 300 ล้านบาท
เพื่อให้สว่ นของผูถ้ อื หุน้ เกินกว่า 300 ล้านบาท
(ขนาดรายการไม่ ต่ า กว่ า ร้ อ ยละ 83.70 ของ
สินทรัพย์รวม)
จัดตัง้ บริษทั บริหารสินทรัพย์

ไตรมาสที่ 2-4 ปี 2561

กาหนดสิ้ นสุดการแก้ไขเหตุ
เพิ กถอน

ไตรมาสที่ 2-4 ปี 2561

เริม่ ดาเนินการ ไตรมาสที่ 4 ปี
2561 คาดว่าแล้วเสร็จ ไตรมาส
ที่ 1 ปี 2562
ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์รอการขายจากบริษัท
ไตรมาสที่ 4 ปี 2561
เครดิตฟองซิเอร์ แคปปิ ตอล ลิง้ ค์ จากัด
วัน สิ้น สุด การแก้ไ ขเหตุ เ พิก ถอน กรณี กิจ การ
เป็ น Cash Company ช่วงที่ 1
รับ รู้ร ายได้จ ากสิน ทรัพ ย์ใ หม่ ที่จ ะสร้า งก าไร ตัง้ แต่ไตรมาสที่ 1 ปี 2562 เป็ น
สุทธิปีละไม่ต่ ากว่า 30 ล้านบาท ซึง่ เป็ นไปตาม
ต้นไป
เกณฑ์พน้ เหตุแห่งการเพิกถอน
วันสิน้ สุดการแก้ไขเหตุเพิกถอนเนื่องจากฐานะ
ทางการเงิน NC ระยะที่ 3
วัน สิ้น สุด การแก้ไ ขเหตุ เ พิก ถอน กรณี กิจ การ
เป็ น Cash Company ช่วงที่ 2
วันสิน้ สุดการขยายระยะเวลาการแก้ไขเหตุเพิก
ถอนเนื่องจากฐานะทางการเงิน NC ระยะที่ 3
ยื่นคาขอพ้นเหตุเพิกถอนหลักทรัพย์ โดยบริษทั
ไตรมาสที่ 2 ปี 2563
มีคุณสมบัติตามเกณฑ์รบั หุ้นสามัญของบริษัท
เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
วันสิน้ สุดการขยายระยะเวลาสาหรับการแก้ไข
เหตุเพิกถอน กรณีกจิ การเป็ น Cash Company

31 มกราคม 2562

8 มีนาคม 2562
31 มกราคม 2563
8 มีนาคม 2563

31 มกราคม 2564

คณะกรรมการของกิจการมีความเห็นสอดคล้องกับที่ปรึกษาทางการเงินอิสระว่า จากนโยบายและแผนการ
บริหารกิจการของผูท้ าคาเสนอซือ้ ทีผ่ ทู้ าคาเสนอซือ้ มีแผนการที่จะทาให้กจิ การมีคุณสมบัตติ ามเกณฑ์การรับหลักทรัพย์
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ความเห็นของกิจการเกีย่ วกับคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 250-2)
บริษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้างต้น มีความเป็ นไปได้น้อย เนื่องจากแผนการของผูท้ าคาเสนอซือ้ ทีจ่ ะทาให้กจิ การมีคุณสมบัติ
ตามเกณฑ์ก ารรับ หลัก ทรัพ ย์ข องตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ เพื่อ ให้ห ลัก ทรัพ ย์ข องกิจ การกลับ มาท าการซื้อ ขายในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ได้อกี ครัง้ นัน้ ยังไม่มคี วามชัดเจนถึง สินทรัพย์ท่จี ะได้มาจึงทาให้เกิดความไม่แน่ นอนของผลตอบแทนที่
กิจการจะได้รบั จากสินทรัพย์ดงั กล่าวในอนาคต อีกทัง้ การได้มาซึง่ อสังหาริมทรัพย์รอการขายจากบริษทั เครดิตฟองซิเอร์
แคปปิ ตอล ลิง้ ค์ จากัด ก็มคี วามไม่แน่ นอน เนื่องจากคณะกรรมการของกิจการไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่ าจะมีสนิ ทรัพย์
รอการขายใดเกิดขึน้ ในช่วงเวลาตามทีผ่ ทู้ าคาเสนอซือ้ ระบุ และสินทรัพย์ดงั กล่าวจะสามารถสร้างผลตอบแทนและกาไร
สุทธิได้มากน้อยเพียงไร จึงทาให้กจิ การอาจไม่สามารถแก้ไขเหตุเพิกถอนได้ทนั ตามระยะเวลาที่กาหนด โดยปั จจุบนั
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ประกาศให้กจิ การเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนโดยมีสาเหตุดงั นี้
เนื่องจากปั จจุบนั ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ประกาศให้กจิ การเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนโดยมีสาเหตุดงั นี้
- กิจการต้องแก้ไขฐานะทางการเงินและการดาเนินงาน เนื่องจากกิจการมีส่วนของผูถ้ อื หุน้ น้อยกว่าศูนย์ ซึง่ ณ
วันที่ 9 มีนาคม 2560 กิจการอยู่ในช่วงทีต่ อ้ งแก้ไขฐานะทางการเงินและการดาเนินงานระยะที่ 2 (NC ระยะที่ 2)
จากทัง้ หมด 3 ระยะ โดยมีระยะเวลาในการแก้ไขสาเหตุดงั กล่าวทัง้ สิน้ 3 ปี (ครบกาหนดวันที่ 8 มีนาคม 2562)
โดยกิจการสามารถยื่นคาขอขยายเวลาในการอยู่ NC ระยะเดิมได้ 1 ครัง้ เป็ นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี (วันที่ 8
มี น าคม 2563) โดยกิ จ การจะต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ้ ว นตามเกณฑ์ ข องตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ ซึ่ ง หาก
กิจการสามารถดาเนินการขอขยายเวลาในการอยู่ NC ระยะเดิมได้อกี 1 ปี จะทาให้ระยะเวลาในการฟื้ นฟูกจิ การ
ของกิจการ สิน้ สุด ณ วันที่ 8 มีนาคม 2563 ซึง่ ณ วันดังกล่าวหากกิจการไม่สามารถดาเนินการแก้ไขเหตุเพิก
ถอนดังกล่าวได้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก็จะดาเนินการเพิกถอนหลักทรัพย์ของกิจการออกจากการเป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ฯ
- กิจ การเข้า ข่า ยเป็ น บริษัท ที่มีสิน ทรัพ ย์ท งั ้ หมดหรือ เกือ บทัง้ หมดในรูป เงิน สด (Cash Company) ซึ่ง ยัง ไม่
สามารถดาเนินการให้มธี ุรกิจทีม่ คี ุณสมบัตทิ จ่ี ะจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้
ประกาศให้กจิ การเข้าข่ายเป็ น Cash Company ตัง้ แต่วนั ที่ 18 พฤศจิกายน 2557 และปั จจุบนั กิจการยังไม่
สามารถดาเนินการให้มธี ุรกิจทีม่ คี ุณสมบัตติ ามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าด้วยการรับหุน้ สามัญหรือ
หุ้นบุรมิ สิทธิเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน ซึ่งเป็ นระยะเวลาเกินกว่า 6 เดือนแล้ว เป็ นผลให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ
ประกาศเพิม่ เหตุการณ์เข้าข่ายอาจถูกพิจารณาเพิกถอนจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนเพิม่ เติมตัง้ แต่ว นั ที่ 1
กุ ม ภาพัน ธ์ 2561 โดยมีก าหนดระยะเวลาเป็ น 2 ช่ ว ง ได้แ ก่ 1) ช่ ว งดาเนิ น การให้เ หตุ เ พิก ถอนหมดไป มี
ระยะเวลา 1 ปี (ครบกาหนดวันที่ 31 มกราคม 2562) และ 2) ช่วงดาเนินการให้มคี ุณสมบัตเิ พื่อกลับมาซือ้ ขาย
มีระยะเวลา 1 ปี โดยกิจการสามารถยื่นคาขอขยายระยะเวลาสาหรับช่วงดาเนินการให้มคี ุณสมบัตเิ พื่อกลับมา
ซือ้ ขายได้ 1 ครัง้ เป็ นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ จะพิจารณาเหตุผลและความจาเป็ นในการ
ขอขยายระยะเวลาดังกล่าว ซึง่ ต้องเป็ นไปตามแนวทางดาเนินการทีก่ าหนด หากกิจการไม่สามารถดาเนินการ
ให้เ หตุ เ พิก ถอนดัง กล่ า วหมดไปหรือ มีคุ ณสมบัติเ พื่อ กลับ มาซื้อ ขายได้ภ ายในระยะเวลาที่ก าหนด ตลาด
หลักทรัพย์ฯ ก็จะดาเนินการเพิกถอนหลักทรัพย์ของกิจการออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนของตลาด
หลักทรัพย์ฯ
- กิจการยังมิได้ดาเนินการให้เป็ นไปตามข้อกาหนดว่าด้วยรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
กรณีการเข้าซือ้ หุน้ ของบริษทั กีธา พร๊อพเพอร์ตส้ี ์ จากัด (“KITHA”)
ซึ่งหากพิจารณาจากสถานะของกิจ การพบว่า ณ วันที่ 9 มีนาคม 2560 กิจการอยู่ในช่วงที่ต้องแก้ไขฐานะ
ทางการเงินและการดาเนินงานระยะที่ 2 (NC ระยะที่ 2) จากทัง้ หมด 3 ระยะ โดยมีระยะเวลาในการแก้ไขสาเหตุดงั กล่าว
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ความเห็นของกิจการเกีย่ วกับคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 250-2)
บริษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

ทัง้ สิน้ 3 ปี (ครบกาหนดวันที่ 8 มีนาคม 2562) โดยกิจการสามารถยื่นคาขอขยายเวลาในการอยู่ NC ระยะเดิมได้ 1 ครัง้
เป็ นระยะเวลาไม่ เ กิ น 1 ปี (วั น ที่ 8 มี น าคม 2563) โดยกิ จ การจะต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ้ ว นตามเกณฑ์ ข อง
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
ทัง้ นี้ แม้ว่ากิจการจะสามารถดาเนินการขอขยายเวลาในการอยู่ NC ระยะเดิมได้อกี 1 ปี ก็จะทาให้ระยะเวลาใน
การฟื้ นฟูกจิ การสิน้ สุด ณ วันที่ 8 มีนาคม 2563 ซึง่ ณ วันดังกล่าวหากกิจการไม่สามารถดาเนินการแก้ไขเหตุเพิกถอน
ดังกล่าวได้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก็จะดาเนินการเพิกถอนหลักทรัพย์ของกิจการออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
ซึง่ หากพิจารณาจากเหตุเพิกถอนของกิจการทีม่ กี าหนดระยะเวลาสิน้ สุดทีใ่ กล้ทส่ี ุด สถานะของกิจการ พบว่า ณ
วันที่ 9 มีนาคม 2560 กิจการอยู่ในช่วงทีจ่ ะต้องแก้ไขฐานะทางการเงินและการดาเนินงานระยะที่ 2 (NC ระยะที่ 2) จาก
ทัง้ หมด 3 ระยะ โดยมีระยะเวลาในการแก้ไขสาเหตุดงั กล่าวทัง้ สิน้ 3 ปี (ครบกาหนดวันที่ 8 มีนาคม 2562) ให้มคี ุณสมบัติ
ตามเกณฑ์การรับหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2562 เนื่องจากเข้าข่ายเป็ นบริษัทที่มี
สินทรัพย์ทงั ้ หมดหรือเกือบทัง้ หมดในรูปเงินสด (Cash Company) และภายในวันที่ 8 มีนาคม 2562 ซึง่ เป็ นวันสิน้ สุดการ
แก้ไขเหตุเพิกถอน เนื่องจากฐานะทางการเงิน NC ระยะที่ 2 ในกรณีทไ่ี ม่สามารถยื่นคาขอขยายระยะเวลาได้ ซึง่ กิจการ
จะต้องดาเนินการให้มธี ุรกิจทีม่ คี ุณสมบัตติ ามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าด้วยการรับหุน้ สามัญหรือหุน้ บุรมิ สิทธิ
เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนภายในวันที่ 31 มกราคม 2563 ทัง้ นี้หากกิจการไม่สามารถดาเนินการแก้ไขเหตุเพิกถอน
ดังกล่าวได้ภายในวันทีก่ าหนดข้างต้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก็จะดาเนินการเพิกถอนหลักทรัพย์ของกิจการออกจากการเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ฯ
ดั ง นั ้น หากพิ จ ารณาจากแผนการที่ จ ะท าให้ กิ จ การมี คุ ณ สมบั ติ ต ามเกณฑ์ ก ารรั บ หลั ก ทรั พ ย์ ข อง
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทีผ่ ทู้ าคาเสนอซือ้ คาดว่าจะยื่นคาขอพ้นเหตุเพิกถอนหลักทรัพย์ โดยบริษทั มีคุณสมบัตติ ามเกณฑ์รบั
หุน้ สามัญของบริษทั เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2563 จึงทาให้กจิ การอาจไม่สามารถดาเนินการ
แก้ไขเหตุเพิกถอนดังกล่าวได้ทนั ภายในกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึง่ ส่งผลให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะดาเนินการเพิก
ถอนหลักทรัพย์ของกิจการออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ฯ
ทัง้ นี้ ความเห็นของคณะกรรมการข้างต้น เป็ นเพียงส่วนประกอบในการพิจารณาของผูถ้ อื หุน้ การทีผ่ ถู้ อื หุน้ จะ
ตอบรับหรือปฏิเสธคาเสนอซือ้ นัน้ ผูถ้ อื หุน้ ควรทีจ่ ะวิเคราะห์ขอ้ มูลต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึงพิจารณาจากความเห็นของที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระประกอบด้วย โดยการตัดสินใจสุดท้ายขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของผูถ้ อื หุน้ แต่ละรายเป็ นสาคัญ
หน้ า 13-19 ข้อ 4.3.2 นโยบายและแผนการบริหารกิ จการ
จากเดิ ม
จากการพิจารณานโยบายและแผนการบริหารกิจการทีผ่ ทู้ าคาเสนอซือ้ ได้ทร่ี ะบุไว้ในคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของ
กิจการ (แบบ 247-4) คณะกรรมการของกิจการมีความเห็น สอดคล้องที่ปรึกษาทางการเงินอิสระว่า ผู้ทาคาเสนอซื้อมี
วัต ถุ ป ระสงค์ห ลักที่จะท าให้กิจการกลับ มามีคุ ณสมบัติต ามเกณฑ์ก ารรับ หลัก ทรัพย์ของตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ เพื่อ ให้
หลักทรัพย์ของกิจการกลับมาทาการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้อกี ครัง้ ซึง่ เป็ นวัตถุประสงค์ทด่ี แี ละเป็ นประโยชน์ของ
ต่อกิจการและผูถ้ อื หุน้ เดิมของกิจการ จึงได้จดั ทาแผนการดาเนินการดังกล่าวขึน้ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดงั นี้
1. ผู้ทาคาเสนอซื้อมีแผนจะดาเนินการจาหน่ ายที่ดนิ ทีม่ ไิ ด้ใช้ในการดาเนินงานของกิจการออกไป โดยมีขนาด
รายการเท่ากับ 136.41 ล้านบาท และจะทาการตลาด และจัดรายการส่งเสริมการขายให้ SITTAROM สามารถ
จาหน่ ายบ้านในโครงการสิทธารมย์ พาร์คไลฟ์ ได้ทงั ้ หมดภายในปี 2561 รวมถึงมีแผนกู้ยมื เงินจากสถาบัน
การเงิน หรือผู้ทาคาเสนอซื้อเป็ นวงเงินรวมไม่เกิน 200.00 ล้านบาท โดยกาหนดอัตราดอกเบี้ยไม่เกินกว่า
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ความเห็นของกิจการเกีย่ วกับคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 250-2)
บริษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

อัตราดอกเบีย้ MLR ของธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) โดยมีดอกเบีย้ จ่ายจะอยู่ทป่ี ี ละไม่เกิน 12.50 ล้าน
บาท เพื่อนาเงินไปชาระคืนเงินกูย้ มื ทีม่ ตี ่อ Fortune Thailand Investment Fund จานวน 172.00 ล้านบาท ให้
เสร็จสิน้ ภายในปี 2561
2. เนื่องจาก ณ ปั จจุบนั กิจการไม่มโี ครงการอสังหาริมทรัพย์อ่นื นอกจากโครงการโครงการสิทธารมย์ พาร์คไลฟ์
และกิจการเข้าข่ายเป็ นบริษัทที่มีสนิ ทรัพย์ทงั ้ หมดหรือเกือบทัง้ หมดในรูปเงินสด (Cash Company) ซึ่งไม่
สามารถดาเนินการให้มธี ุรกิจที่มคี ุณสมบัติท่จี ะจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ และหาก SITTAROM
สามารถจาหน่ ายบ้านได้ทงั ้ หมดภายในปี 2561 จึงอาจส่งผลให้กจิ การไม่มรี ายได้ให้รบั รูใ้ นปี ต่อมา และจะทา
ให้งบการเงินของกิจการขาดทุนได้ ดังนัน้ เพื่อทาให้กจิ การกลับมามีคุณสมบัตติ ามเกณฑ์การรับหลักทรัพย์
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ผูท้ าคาเสนอซือ้ จึงมีแผนให้กจิ การดาเนินการดังนี้
2.1 เพิม่ ทุนจดทะเบียนอีกไม่ต่ากว่า 300 ล้านบาท เพื่อให้สว่ นของผูถ้ อื หุน้ ของกิจการเกินกว่า 300 ล้าน
บาท ภายในไตรมาสที่ 2-4 ปี 2561
2.2 ดาเนินการให้กจิ การได้มาซึง่ สินทรัพย์ประเภทห้องชุดพักอาศัย ทีด่ นิ เปล่าเพื่อพัฒนาโครงการทีอ่ ยู่
อาศัยประเภทแนวราบ มูลค่าไม่ต่ากว่า 300 ล้านบาท ภายในไตรมาสที่ 2-4 ปี 2561
2.3 ดาเนินการให้กจิ การได้มาซึง่ อสังหาริมทรัพย์รอการขายจากบริษทั เครดิตฟองซิเอร์ แคปปิ ตอล ลิง้ ค์
จากัด (“CLC”) และบริษทั บริหารสินทรัพย์ แคปปิ ตอล ลิง้ ค์ จากัด (“CLM”) โดยมีขนาดรายการไม่
เกินปี ละ 200.00 ล้านบาท ภายในไตรมาสที่ 4 ปี 2561
2.4 จัดตัง้ บริษทั บริหารสินทรัพย์ ซึง่ คาดว่าจะเริม่ ดาเนินการได้ในไตรมาสที่ 1 ปี 2562
การดาเนินการข้างต้น เพื่อให้กจิ การสามารถรับรูร้ ายได้จากสินทรัพย์ใหม่ ทีจ่ ะสร้างกาไรสุทธิปีละไม่ต่ากว่า
30 ล้านบาท ซึง่ เป็ นไปตามเกณฑ์พน้ เหตุแห่งการเพิกถอนได้ตงั ้ แต่ไตรมาสที่ 1 ปี 2562 เป็ นต้นไป
3. ผู้ทาคาเสนอซื้อมีแผนให้ กิจการดาเนินการเช่า สานักงานของบริษัท แคปปิ ตอล ลิ้งค์ เซ้าท์ สาทร จากัด
(“CLS”) ซึง่ ผูท้ าคาเสนอซื้อเป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ เพื่อใช้ในเป็ นทีต่ งั ้ สานักงานของกิจการและบริษทั ย่อย ภายใน
ระยะเวลา 12 เดือน หลังการทาคาเสนอซื้อในครัง้ นี้เสร็จสิน้ เพื่อลดค่าใช้จ่ายของกิจการลง โดยค่าเช่าจะ
อ้างอิงโดยราคาตลาด
4. เนื่ อ งจากผู้ท าค าเสนอซื้อ รวมถึง บุ ค คลตามมาตรา 258 ของผู้ท าค าเสนอซื้อ เป็ น ผู้ถือ หุ้น ใหญ่ ใ นบริษัท
แคปปิ ตอล ลิง้ ค์ พรอพเพอร์ต้ี จากัด (“CLP”), บริษทั แคปปิ ตอล ลิง้ ค์ นอร์ท สาทร จากัด (“CLN”), และ CLS
ซึ่งมีวตั ถุประสงค์การประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เช่นเดียวกับวัตถุประสงค์การประกอบธุรกิจของ
กิจการ ดังนัน้ หากบริษทั ทัง้ 3 แห่งข้างต้น เริม่ ดาเนินการโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ผูท้ าคาเสนอซื้อ
อาจขายหุ้นของบริษัทดังกล่าวหรือขายที่ดินให้ กิจการด้วยวิธีการชาระเงินสด หรือใช้วิธีแลกหุ้น (Share
Swap) ภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังการทาคาเสนอซือ้ ในครัง้ นี้เ สร็จสิน้ เพื่อเป็ นการขจัดความขัดแย้งทาง
ประโยชน์ (Conflict of Interest) ของผูท้ าคาเสนอซือ้ ออกไป
อย่างไรก็ตาม ผูท้ าคาเสนอซือ้ จะไม่ทาการพัฒนาโครงการใดๆ บนพืน้ ทีข่ องทัง้ 3 บริษทั ดังกล่าว นอกจากนี้
ผู้ทาคาเสนอซื้อไม่มีแผนจะให้ 3 บริษัทดังกล่าว ซื้อที่ดินเพิ่มเติ ม หากผู้ทาคาเสนอซื้อจะซื้อที่ดินใหม่จะ
นาเสนอให้คณะกรรมการของกิจการเป็ นผูพ้ จิ ารณาซือ้ ก่อน หากไม่ประสงค์ทจ่ี ะซือ้ ผูท้ าคาเสนอซือ้ อาจจะซือ้
ที่ดนิ ไว้เอง การซื้อที่ดนิ ใดๆ ของผู้ทาคาเสนอซื้อจะเป็ นไปเพื่อการลงทุนส่วนตัว เพื่อมุ่งหวังมูลค่าเพิม่ ใน
อนาคต และรายได้ จ ากค่ า เช่ า มิไ ด้ มีว ัต ถุ ป ระสงค์ ใ นการพัฒ นาแต่ อ ย่ า งใด ในการพัฒ นาโครงการ
อสังหาริมทรัพย์ใด ๆ นอกเหนือจากทีก่ ล่าวมาข้างต้นผูท้ าคาเสนอซือ้ จะทาการพัฒนาโดยกิจการเท่านัน้ โดย
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ความเห็นของกิจการเกีย่ วกับคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 250-2)
บริษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

มาตรการแก้ไขความขัดแย้งทางผลประโยชน์น้ี อาจเปลีย่ นแปลงได้ขน้ึ อยู่กบั หลักเกณฑ์การขอพ้นเหตุแห่ง
การเพิกถอน เพื่อขอกลับมาซือ้ ขาย ซึง่ จะต้องผ่านการพิจารณาจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ก่อน
5. ผูท้ าคาเสนอซือ้ มีแผนให้กจิ การยื่นคาขอพ้นเหตุเพิกถอนหลักทรัพย์ โดยให้บริษทั มีคุณสมบัตติ ามเกณฑ์รบั
หุน้ สามัญของบริษทั เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน ในไตรมาสที่ 2 ปี 2563

1
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6

7

8
9

ตารางสรุปการดาเนิ นการเบือ้ งต้นของผูท้ าคาเสนอซื้อ
รายการ
เพิม่ ทุนจดทะเบียนอีกไม่ต่ ากว่า 300 ล้านบาท เพื่อให้ส่วนของผู้ถือหุ้นเกินกว่า
300 ล้านบาท
ได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทห้องชุดพักอาศัย ที่ดินเปล่าเพื่อพัฒนาโครงการที่อยู่
อาศัยประเภทแนวราบ มูลค่าไม่ต่ากว่า 300 ล้านบาท เพื่อให้สว่ นของผูถ้ อื หุน้ เกิน
กว่า 300 ล้านบาท
(ขนาดรายการไม่ต่ากว่าร้อยละ 83.70 ของสินทรัพย์รวม)
ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์รอการขายจากบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ แคปปิ ตอล ลิ้งค์
จากัด (“CLC”) และบริษทั บริหารสินทรัพย์ แคปปิ ตอล ลิง้ ค์ จากัด (“CLM”) โดยมี
ขนาดรายการไม่เกินปี ละ 200.00 ล้านบาท
ได้ม าซึ่ง ที่ดิน รอการพัฒ นาจากบริษัท แคปปิ ต อล ลิ้ง ค์ พรอพเพอร์ต้ี จ ากัด
(“CLP”), บริษทั แคปปิ ตอล ลิง้ ค์ นอร์ท สาทร จากัด(“CLN”) และบริษทั แคปปิ ตอล
ลิง้ ค์ เซ้าท์ สาทร จากัด (“CLS”) ด้วยวิธกี ารชาระเงินสด หรือใช้วธิ แี ลกหุน้
กูย้ มื เงินจากผูท้ าคาเสนอซื้อเป็ นวงเงินรวมไม่เกิน 200.00 ล้านบาท โดยกาหนด
อัต ราดอกเบี้ย ไม่ เ กิน กว่ า อัต ราดอกเบี้ย MLR ของธนาคารกรุ ง เทพ จ ากัด
(มหาชน) โดยมีด อกเบี้ย จ่ า ยจะอยู่ท่ีปี ล ะไม่ เ กิน 12.50 ล้า นบาท ซึ่ง รายการ
ดังกล่าวต้องได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั
เช่าสานักงานของ บริษทั แคปปิ ตอล ลิง้ ค์ เซ้าท์ สาทร จากัด ซึง่ ผูท้ าคาเสนอซื้อ
เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ เพื่อใช้ในเป็ นที่ตงั ้ สานักงานของกิจการและบริษัทย่อย เพื่อลด
ค่าใช้จ่ายของกิจการลง โดยค่าเช่าจะอ้างอิงโดยราคาตลาด
จัดตัง้ บริษทั บริหารสินทรัพย์

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

ไตรมาสที่ 4 ปี 2561

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

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

จากการพิจารณาแผนการดาเนินการข้างต้นของผูท้ าคาเสนอซือ้ คณะกรรมการของกิจการจึงขอสรุปความเห็น
โดยแบ่งออกเป็ นประเด็นซึง่ มีรายละเอียดดังนี้
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ความเห็นของกิจการเกีย่ วกับคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 250-2)
บริษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

ความเป็ นไปได้ของแผนการทาให้กิจการสามารถกลับมาซื้อ-ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้อีกครัง้
จากนโยบายและแผนการบริหารกิจการของผู้ทาคาเสนอซื้อ ที่ผู้ทาคาเสนอซื้อมีแผนการที่จะทาให้กจิ การมี
คุณสมบัตติ ามเกณฑ์การรับหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้างต้น มีความเป็ นไปได้น้อยทีก่ จิ การจะสามารถกลับมา
ซือ้ -ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้อกี ครัง้ เนื่องจากปั จจุบนั ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ประกาศให้กจิ การเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน
โดยมีสาเหตุดงั นี้
- กิจการต้องแก้ไขฐานะทางการเงินและการดาเนินงาน เนื่องจากกิจการมีสว่ นของผูถ้ อื หุน้ น้อยกว่าศูนย์
- กิจ การเข้า ข่า ยเป็ น บริษัท ที่มีสิน ทรัพ ย์ท งั ้ หมดหรือ เกือ บทัง้ หมดในรูป เงิน สด (Cash Company) ซึ่ง ยัง ไม่
สามารถดาเนินการให้มธี ุรกิจทีม่ คี ุณสมบัตทิ จ่ี ะจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้
- กิจการยังมิได้ดาเนินการให้เป็ นไปตามข้อกาหนดว่าด้วยรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
กรณีการเข้าซือ้ หุน้ ของบริษทั กีธา พร๊อพเพอร์ตส้ี ์ จากัด (“KITHA”)
1.

ซึ่งหากพิจารณาจากสถานะของกิจการ พบว่า ณ วันที่ 9 มีนาคม 2560 กิจการอยู่ในช่วงที่ต้องแก้ไขฐานะ
ทางการเงินและการดาเนินงานระยะที่ 2 (NC ระยะที่ 2) จากทัง้ หมด 3 ระยะ โดยมีระยะเวลาในการแก้ไขสาเหตุดงั กล่าว
ทัง้ สิน้ 3 ปี (ครบกาหนดวันที่ 8 มีนาคม 2562) โดยกิจการสามารถยื่นคาขอขยายเวลาในการอยู่ NC ระยะเดิมได้ 1 ครัง้
เป็ นระยะเวลาไม่ เ กิ น 1 ปี (วั น ที่ 8 มี น าคม 2563) โดยกิ จ การจะต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ้ ว นตามเกณฑ์ ข อง
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
ทัง้ นี้ แม้ว่ากิจการจะสามารถดาเนินการขอขยายเวลาในการอยู่ NC ระยะเดิมได้อกี 1 ปี ก็จะทาให้ระยะเวลาใน
การฟื้ นฟูกจิ การสิน้ สุด ณ วันที่ 8 มีนาคม 2563 ซึง่ ณ วันดังกล่าวหากกิจการไม่สามารถดาเนินการแก้ไขเหตุเพิกถอน
ดังกล่าวได้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก็จะดาเนินการเพิกถอนหลักทรัพย์ของกิจการออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
ดั ง นั ้น หากพิ จ ารณาจากแผนการที่ จ ะท าให้ กิ จ การมี คุ ณ สมบั ติ ต ามเกณฑ์ ก ารรั บ หลั ก ทรั พ ย์ ข อง
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้างต้น ทีผ่ ทู้ าคาเสนอซือ้ คาดว่าจะยื่นคาขอพ้นเหตุเพิกถอนหลักทรัพย์ โดยบริษทั มีคุณสมบัตติ าม
เกณฑ์รบั หุน้ สามัญของบริษทั เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2563 จึงทาให้กจิ การอาจไม่สามารถ
ดาเนินการแก้ไขเหตุเพิกถอนดังกล่าวได้ทนั ภายในกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งส่งผลให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะ
ดาเนินการเพิกถอนหลักทรัพย์ของกิจการออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ฯ
2.

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผูท้ าคาเสนอซื้อที่จะเกิ ดขึ้น
เนื่องจากผู้ทาคาเสนอซื้อรวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทาคาเสนอซื้อเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน CLM, CLP,
CLN, และ CLS และหากพิจารณาจากแผนจะขยายการประกอบธุรกิจเพิม่ เติมของกิจการจากการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ไปสู่การดาเนินธุรกิจซือ้ อสังหาริมทรัพย์จากสถาบันการเงิน เพื่อนามาปรับปรุง พัฒนา เพื่อขายหรือให้เช่า โดยจะจัดตัง้
บริษัทบริหารสินทรัพย์ ตามพระราชกาหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541 โดยธุรกิจดังกล่าวมีวตั ถุประสงค์การ
ดาเนินธุรกิจเช่นเดียวกับ CLM แม้ว่าผูท้ าคาเสนอซือ้ จะชีแ้ จงว่า
“CLM กับบริษทั บริหารสินทรัพย์ทจี ่ ะจัดตัง้ ขึ้นเป็ นบริษทั ย่อยของกิจการ มีการทาธุรกรรมทีแ่ ตกต่างกันก็ตาม
โดย CLM จะซื้อหนี้ทไี ่ ม่ก่อให้เกิดรายได้ของสถาบันการเงิน (NPL) มาบริหารจัดการ ส่วนบริษัทบริหารสินทรัพย์ของ
กิจการจะซื้อสินทรัพย์ทไี ่ ม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPA) ประเภทอสังหาริมทรัพย์ทสี ่ ถาบันการเงินเป็ นเจ้าของ ซึง่ ได้รบั มาจาก
การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของลูกค้า”
นอกจากนี้ ผู้ทาคาเสนอซื้อยังมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกิจการกับ CLP, CLN, และ CLS ที่มี
วัตถุประสงค์การประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เช่นเดียวกับวัตถุประสงค์การประกอบธุรกิจของกิจการ ซึ่งหาก
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ความเห็นของกิจการเกีย่ วกับคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 250-2)
บริษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

พิจารณาจากแผนการแก้ไขความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกิจการกับ CLP, CLN, และ CLS ของผูท้ าคาเสนอซือ้
แต่คณะกรรมการของกิจการมีความเห็นว่า แผนการดาเนินการของผูท้ าคาเสนอซือ้ ยังไม่สามารถแก้ไขความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ระหว่างกิจการกับ CLP, CLN, และ CLS ได้ เนื่องจากผูท้ าคาเสนอซื้อยังไม่มกี ารระบุแนวทางทีช่ ดั เจนใน
การแก้ไขความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ซึ่งความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใน 2 ประเด็นดังกล่าว อาจก่อให้เกิดขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการดาเนิน
ธุรกิจของกิจการภายใต้การบริหารจัดการของผูท้ าคาเสนอซือ้ ซึง่ ผูท้ าคาเสนอซือ้ มิได้ระบุรายละเอียดการแก้ไขประเด็น
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ให้ชดั เจนแต่อย่างใดในแบบทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ
(แบบ247-4) เนื่องจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดงั กล่าวอาจส่งผลต่อการพิจารณาคุณสมบัตขิ องกิจการตามเกณฑ์
การรับหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมาย ประกาศ และ/หรือข้อบังคับของสานักงาน ก.ล.ต. ซึง่ อาจทาให้
กิจการไม่สามารถดาเนินการแก้ไขเหตุเพิกถอนดังกล่าวได้ทนั ภายในกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ฯ และส่งผลให้ตลาด
หลักทรัพย์ฯ ดาเนินการเพิกถอนหลักทรัพย์ของกิจการออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้
ดังนัน้ ผู้ทาคาเสนอซื้อจะต้องปฎิบตั ิต ามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และ/หรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพ ย์ฯ ,
สานักงาน ก.ล.ต., และ/หรือระเบียบของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง อย่างเคร่งครัด โดยพิจารณาถึงประโยชน์ของกิจการและผู้
ถือหุน้ ทุกรายเป็ นสาคัญ เพื่อป้ องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการเข้าทารายการระหว่างกันของกิจการกับ
บริษทั ย่อย/บริษทั ร่วม/บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง/บุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง ก่อนทีก่ จิ การจะขยายการประกอบธุรกิจเพิม่ เติมไปสู่
ธุรกิจซื้ออสังหาริมทรัพย์จากสถาบันการเงินเพื่อนามาปรับปรุง พัฒนา เพื่อขายหรือให้เช่า โดยจัดตัง้ บริษัทบริหาร
สินทรัพย์ ตามพระราชกาหนดบริษทั บริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541
3.

ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาไรและสิ ทธิ ในการออกเสียงของผูถ้ ือหุ้นเดิ ม
หากพิจ ารณาแผนการดาเนิ น การของผู้ท าค าเสนอซื้อ ในเรื่อ งการได้ม าซึ่ง สิน ทรัพ ย์ข อง กิจ การเบื้อ งต้น
คณะกรรมการของกิจการคาดว่ากิจการอาจมีการทารายการได้มาซึง่ สินทรัพย์ของกิจการ ทัง้ สิน้ 3 รายการ ได้แก่
รายการ
ช่วงเวลา
1
ได้มาซึง่ สินทรัพย์ประเภทห้องชุดพักอาศัย ทีด่ นิ เปล่าเพื่อพัฒนา
ไตรมาสที่ 2-4 ปี 2561
โครงการที่อยู่อาศัยประเภทแนวราบ มูลค่าไม่ต่ ากว่า 300 ล้าน
บาท เพื่อให้สว่ นของผูถ้ อื หุน้ เกินกว่า 300 ล้านบาท
(ขนาดรายการไม่ต่ากว่าร้อยละ 83.70 ของสินทรัพย์รวม)
2
ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์รอการขายจากบริษัทเครดิตฟองซิเอร์
ไตรมาสที่ 4 ปี 2561
แคปปิ ต อล ลิ้ง ค์ จ ากัด (“CLC”) และบริษัท บริห ารสิน ทรัพ ย์
แคปปิ ตอล ลิ้งค์ จากัด (“CLM”) โดยมีขนาดรายการไม่เกิน ปี ละ
200.00 ล้านบาท
3
ได้ม าซึ่ง ที่ดิน รอการพัฒนาจากบริษัท แคปปิ ต อล ลิ้ง ค์ พรอพ ภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังการ
เพอร์ต้ี จากัด (“CLP”), บริษทั แคปปิ ตอล ลิง้ ค์ นอร์ท สาทร จากัด
ทาคาเสนอซือ้ ในครัง้ นี้เสร็จสิน้
(“CLN”) และบริษัท แคปปิ ตอล ลิ้งค์ เซ้าท์ สาทร จากัด (“CLS”)
ด้วยวิธกี ารชาระเงินสด หรือใช้วธิ แี ลกหุน้
ทีม่ า : คาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของกิจการโดยผูท้ าคาเสนอซือ้
ซึง่ หากพิจารณาจากงบการเงินรวมของกิจการ สาหรับงวด 9 เดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2560 จะเห็นได้ว่า
กิจการมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพียง 6.13 ล้านบาท ดังนัน้ ภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังการทาคาเสนอ
ซือ้ ในครัง้ นี้เสร็จสิน้ กิจการจะมีการดาเนินการเพิม่ ทุนของกิจการอย่างแน่ นอน เพื่อดาเนินการได้มาซึง่ สินทรัพย์ขา้ งต้น
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ความเห็นของกิจการเกีย่ วกับคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 250-2)
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ภายในระยะเวลาตามทีร่ ะบุในคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ ซึง่ จะส่งผลกระทบต่อผูถ้ อื หุน้ เดิมของกิจการจาเป็ นต้องใช้เงินสดใน
การเพิม่ ทุน หรือหากเป็ นการออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของกิจการเพื่อแลกหุน้ สามัญ (Share swap) ของสินทรัพย์ทก่ี จิ การ
ได้มานัน้ ก็จะส่งผลกระทบต่ อส่วนแบ่งกาไร (Earnings Dilution) และสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control
Dilution) ของผู้ถือหุ้นเดิมจากการทา Share Swap อย่างมีนัยสาคัญ โดยไม่กระทบต่อผู้ทาคาเสนอซื้อ เนื่องจากส่วน
ใหญ่จะเป็ นรายการระหว่างกันของกิจการกับบริษทั ทีผ่ ทู้ าคาเสนอซือ้ รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 เป็ นผูม้ อี านาจควบคุม
กิจการ ซึง่ จะเป็ นประโยชน์กบั กิจการอย่างแท้จริงหรือไม่นนั ้ คณะกรรมการของกิจการไม่สามารถให้ความเห็นในประเด็น
ดัง กล่ า วได้ เนื่ อ งจากผู้ท าค าเสนอซื้อ มิได้ร ะบุ รายละเอียดที่ชดั เจนในค าเสนอซื้อ หลัก ทรัพย์ว่ า กิจ การจะได้มาซึ่ง
สินทรัพย์ใด ดังนัน้ คณะกรรมการของกิจการจึงไม่สามารถให้ความเห็นในประเด็นดังกล่าวอย่างชัดเจนได้
แต่อย่างไรก็ตาม การออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของกิจการเพื่อแลกหุน้ สามัญ (Share swap) ของสินทรัพย์ทก่ี จิ การ
จะได้มา โดยอาจจะเป็ นหุน้ หรือทรัพย์สนิ ของบุคคลใดก็ตาม ผูท้ าคาเสนอซือ้ ควรจะมีการพิจารณาและศึกษารายละเอียด
ของหุน้ หรือทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้มา ณ ช่วงเวลานัน้ รวมถึงผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาไร (Earnings Dilution) และสิทธิในการออก
เสียงของผูถ้ อื หุน้ เดิม (Control Dilution) ของผูถ้ อื หุน้ เดิม โดยละเอียดรอบคอบ และยึดถือผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ เดิม
เป็ นหลัก เพื่อให้แน่ใจว่าการเข้าทารายการดังกล่าวสามารถเพิม่ ความสามารถในการแข่งขันและผลการดาเนินงานทีด่ ขี น้ึ
ให้กบั กิจการได้ เนื่องจากการออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของกิจการเพื่อแลกหุน้ สามัญ (Share swap) ของสินทรัพย์ทก่ี จิ การ
ได้มานัน้ จะส่งผลกระทบโดยตรงกับผูถ้ อื หุน้ เดิมของกิจการ ซึง่ ผูถ้ อื หุน้ เดิมของกิจการควรติดตามและศึกษารายละเอียด
การเข้าทารายการในประเภทดังกล่าวอย่างใกล้ชดิ
นอกจากนี้ หากเป็ นการได้มาซึง่ หุน้ หรือทรัพย์สนิ ของผูท้ าคาเสนอซือ้ รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 หรือบริษทั
ทีผ่ ทู้ าคาเสนอซือ้ รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 เป็ นผูม้ อี านาจควบคุมกิจการ กิจการก็จะมีหน้าทีด่ าเนินธุรกรรมให้เป็ นไป
ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน ลงวันที่ 31
สิงหาคม พ.ศ. 2551 (รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง
การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั กิ ารของบริษทั จดทะเบียนในรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2546 (รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม) (“ประกาศรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันฯ”) ซึง่ กิจการมีหน้าทีต่ ้องจัดการประชุมผูถ้ อื
หุน้ เพื่อขออนุ มตั กิ ารทาเข้ารายการดังกล่าว ทัง้ นี้ ผูท้ าคาเสนอซือ้ จะไม่มสี ทิ ธิออกเสียงในทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั
และผูถ้ อื หุน้ รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ของผูท้ าคาเสนอซือ้ จะไม่มสี ทิ ธิออกเสียงในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เนื่องจากผูท้ าคา
เสนอซือ้ รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 เป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ว่ นได้เสียจากการเข้าทารายการดังกล่าว
4.

ผลการดาเนิ นงานและฐานะทางการเงิ นของกิ จการ
จากนโยบายและแผนการบริหารกิจการของผู้ทาคาเสนอซื้อ ที่ผู้ทาคาเสนอซื้อมีแผนการดาเนินการ ทาให้
กิจการสามารถกลับมาซื้อ -ขายในตลาดหลัก ทรัพย์ฯ ได้อีกครัง้ เนื่องจากปั จจุบนั ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ประกาศให้
กิจการเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนโดยมีสาเหตุตามที่ได้กล่าวไปแล้วในข้อที่ 1 ความเป็ นไปได้ของแผนการทาให้กจิ การ
สามารถกลับมาซือ้ -ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้อกี ครัง้ ทาให้ผทู้ าคาเสนอซือ้ ต้องรีบดาเนินการซือ้ ทรัพย์สนิ ทีม่ ศี กั ยภาพ
เพื่อสร้างรายได้และผลกาไรให้แก่กจิ การ เพื่อทาให้กจิ การมีคุณสมบัตติ ามเกณฑ์การรับหลักทรัพย์โดยเร็วทีส่ ดุ
ดังนัน้ จึงส่งผลให้ผถู้ อื หุน้ เดิมของกิจการได้รบั ประโยชน์จากแผนการดาเนินการดังกล่าวของผูท้ าคาเสนอซือ้ ที่
จะทาให้กจิ การมีผลการดาเนินงานและฐานะทางการเงินทีด่ ขี น้ึ เนื่องจากผูท้ าคาเสนอซือ้ มีแผนทีจ่ ะทาให้ฐานะทางการ
เงินของกิจการกลับมามีส่วนของผู้ถือหุน้ เกินกว่า 300 ล้านบาท และมีผลการดาเนินงานเป็ นกาไรสุทธิในระยะเวลา 2
หรือ 3 ปี ล่าสุดรวมกันไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท และปี ล่าสุดไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาท และมีกาไรสุทธิในงวดสะสมก่อนยืน่
คาขอพ้นเหตุเพิกถอนหลักทรัพย์ เพื่อให้บริษทั มีคุณสมบัตติ ามเกณฑ์รบั หุน้ สามัญของบริษทั เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
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ความเห็นของกิจการเกีย่ วกับคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 250-2)
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การจาหน่ ายที่ดินที่มิได้ใช้ในการดาเนิ นงาน
แม้ว่าการจาหน่ายทีด่ นิ ทีม่ ไิ ด้ใช้ในการดาเนินงานของบริษทั ย่อยออกไปให้กบั บุคคลภายนอก หรือผูท้ าคาเสนอ
ซือ้ หรือบริษทั ทีผ่ ทู้ าคาเสนอซือ้ เป็ นผูม้ อี านาจควบคุม เพื่อนาเงินมาชาระหนี้สนิ ของกิจการ เป็ นการทารายการทีจ่ าเป็ น
มีประโยชน์ และส่งผลดีต่อกิจการ โดยกิจการควรจาหน่ายทีด่ นิ ดังกล่าวออกไปทีร่ าคาขัน้ ต่าเท่ากับราคายุตธิ รรมทีไ่ ด้จาก
การประเมินโดยผูป้ ระเมินอิสระ แต่หากกิจการดาเนินการขายทีด่ นิ ทีม่ ไิ ด้ใช้ในการดาเนินงานออกไปในราคาทีม่ สี ่วนลด
ไม่ เ กิน ร้อ ยละ 15 ของราคาประเมิน โดยผู้ป ระเมิน อิสระ ซึ่ง ราคาดัง กล่ า วอาจจะต่ ากว่ า มูลค่ า ทางบัญชีข องกิจการ
คณะกรรมการของกิจการมีความเห็นว่า การทารายการดังกล่าวจะเป็ นการทารายการทีไ่ ม่เหมาะสม แต่ทงั ้ นี้ อาจต้อง
พิจารณาเหตุผลประกอบว่าเหตุใดกิจการจึงมีความจาเป็ นต้องขายทีด่ นิ ดังกล่าวออกไปในราคาทีม่ สี ่วนลดไม่เกินร้อยละ
15 ของราคาประเมินโดยผูป้ ระเมินอิสระ ทัง้ นี้ หากผูท้ าคาเสนอซือ้ เสนอให้กจิ การจาหน่ายทีด่ นิ ทีม่ ไิ ด้ใช้ในการดาเนินงาน
ของบริษทั ย่อยออกไป กิจการก็จะมีหน้าทีด่ าเนินธุรกรรมให้เป็ นไปตามประกาศได้มาหรือจาหน่ายไปฯ
5.

6.

การลดสัดส่วนของผูท้ าคาเสนอซื้อภายหลังจากกิ จกาจได้มาซึ่งสิ นทรัพย์
เนื่องจาก ผู้ทาคาเสนอซือ้ จะเสนอให้กจิ การดาเนินการได้มาซึง่ สินทรัพย์ประเภทห้องชุดพักอาศัย ที่ดนิ เปล่า
เพื่อพัฒนาโครงการทีอ่ ยู่อาศัยประเภทแนวราบ มูลค่าไม่ต่ากว่า 300 ล้านบาท เพื่อให้สว่ นของผูถ้ อื หุน้ เกินกว่า 300 ล้าน
บาท (ขนาดรายการไม่ต่ ากว่าร้อยละ 83.70 ของสินทรัพย์รวม) โดยอาจจะเป็ นหุ้นหรือทรัพย์สนิ ของบุคคลใดก็ตาม
กิจการก็จะมีหน้ าที่ดาเนินธุรกรรมให้เป็ นไปตามประกาศได้มาหรือจาหน่ ายไปฯ ซึ่งหากพิจารณาจากขนาดรายการ
ดังกล่าว กิจการก็จะมีหน้าทีต่ อ้ งจัดการประชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อขออนุมตั กิ ารทาเข้ารายการดังกล่าว
ซึ่ ง ภายหลั ง การได้ ม าซึ่ ง สิ น ทรั พ ย์ ข องกิ จ การ ผู้ ท าค าเสนอซื้ อ อาจลดสั ด ส่ ว นการถื อ หุ้ น ลงเหลื อ
ร้อยละ 20 - 51 ขึน้ อยู่กบั ขนาดของสินทรัพย์ใหม่ท่จี ะซื้อเข้ามา โดยคณะกรรมการของกิจการมีความเห็นว่า การลด
สัดส่วนดังกล่าวของผูท้ าคาเสนอซือ้ นัน้ จะไม่ส่งผลกระทบต่อการดาเนินธุ รกิจของกิจการ เนื่องจากผูท้ เ่ี ข้ามาซือ้ หุน้ เพิม่
ทุนจะเป็ นบุคคลทีก่ ระทาการร่วมกันกับผูท้ าคาเสนอซือ้ (Concert party) โดยสัดส่วนการถือหุน้ ของผูท้ าคาเสนอซือ้ และ
บุคคลที่กระทาการร่วมกัน จะอยู่ในระดับที่มอี านาจควบคุมกิจการได้ คือไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75 ของสิทธิออกเสียงของ
กิจการ
แก้ไขเป็ น
จากการพิจารณานโยบายและแผนการบริหารกิจการทีผ่ ทู้ าคาเสนอซือ้ ได้ทร่ี ะบุไว้ในคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของ
กิจการ (แบบ 247-4) คณะกรรมการของกิจการมีความเห็นสอดคล้องที่ปรึกษาทางการเงินอิสระว่า ผู้ทาคาเสนอซื้อมี
วัต ถุ ป ระสงค์ห ลักที่จะท าให้กิจการกลับ มามีคุ ณสมบัติต ามเกณฑ์ก ารรับ หลัก ทรัพย์ของตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ เพื่อ ให้
หลักทรัพย์ของกิจการกลับมาทาการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้อกี ครัง้ ซึง่ เป็ นวัตถุประสงค์ทด่ี แี ละเป็ นประโยชน์ของ
ต่อกิจการและผูถ้ อื หุน้ เดิมของกิจการ จึงได้จดั ทาแผนการดาเนินการดังกล่าวขึน้ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดงั นี้
1. ผู้ทาคาเสนอซื้อมีแผนจะดาเนินการจาหน่ ายที่ดนิ ทีม่ ไิ ด้ใช้ในการดาเนินงานของกิจการออกไป โดยมีขนาด
รายการเท่ากับ 136.41 ล้านบาท และจะทาการตลาด และจัดรายการส่งเสริมการขายให้ SITTAROM สามารถ
จาหน่ ายบ้านในโครงการสิทธารมย์ พาร์คไลฟ์ ได้ทงั ้ หมดภายในปี 2561 รวมถึงมีแผนกู้ยมื เงินจากสถาบัน
การเงิน หรือผู้ทาคาเสนอซื้อเป็ นวงเงินรวมไม่เกิน 200.00 ล้านบาท โดยกาหนดอัตราดอกเบี้ยไม่เกินกว่า
อัตราดอกเบีย้ MLR ของธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) โดยมีดอกเบีย้ จ่ายจะอยู่ทป่ี ี ละไม่เกิน 12.50 ล้าน
บาท เพื่อนาเงินไปชาระคืนเงินกูย้ มื ทีม่ ตี ่อ Fortune Thailand Investment Fund จานวน 172.00 ล้านบาท ให้
เสร็จสิน้ ภายในปี 2561
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ความเห็นของกิจการเกีย่ วกับคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 250-2)
บริษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

2. เนื่องจาก ณ ปั จจุบนั กิจการไม่มโี ครงการอสังหาริมทรัพย์อ่นื นอกจากโครงการโครงการสิทธารมย์ พาร์คไลฟ์
และกิจการเข้าข่ายเป็ นบริษัทที่มีสนิ ทรัพย์ทงั ้ หมดหรือเกือบทัง้ หมดในรูปเงินสด (Cash Company) ซึ่งไม่
สามารถดาเนินการให้มธี ุรกิจที่มคี ุณสมบัติท่จี ะจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ และหาก SITTAROM
สามารถจาหน่ ายบ้านได้ทงั ้ หมดภายในปี 2561 จึงอาจส่งผลให้กจิ การไม่มรี ายได้ให้รบั รูใ้ นปี ต่อมา และจะทา
ให้งบการเงินของกิจการขาดทุนได้ ดังนัน้ เพื่อทาให้กจิ การกลับมามีคุณสมบัตติ ามเกณฑ์การรับหลักทรัพย์
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ผูท้ าคาเสนอซือ้ จึงมีแผนให้กจิ การดาเนินการดังนี้
2.1 เพิม่ ทุนจดทะเบียนอีกไม่ต่ากว่า 300 ล้านบาท เพื่อให้สว่ นของผูถ้ อื หุน้ ของกิจการเกินกว่า 300 ล้าน
บาท ภายในไตรมาสที่ 2-4 ปี 2561
2.2 ดาเนินการให้กจิ การได้มาซึง่ สินทรัพย์ประเภทห้องชุดพักอาศัย ทีด่ นิ เปล่าเพื่อพัฒนาโครงการทีอ่ ยู่
อาศัยประเภทแนวราบ มูลค่าไม่ต่ากว่า 300 ล้านบาท ภายในไตรมาสที่ 2-4 ปี 2561
2.3 ดาเนินการให้กจิ การได้มาซึง่ อสังหาริมทรัพย์รอการขายจากบริษทั เครดิตฟองซิเอร์ แคปปิ ตอล ลิง้ ค์
จากัด (“CLC”) และบริษทั บริหารสินทรัพย์ แคปปิ ตอล ลิง้ ค์ จากัด (“CLM”) โดยมีขนาดรายการไม่
เกินปี ละ 200.00 ล้านบาท ภายในไตรมาสที่ 4 ปี 2561
2.4 จัดตัง้ บริษทั บริหารสินทรัพย์ ซึง่ คาดว่าจะเริม่ ดาเนินการได้ในไตรมาสที่ 1 ปี 2562
การดาเนินการข้างต้น เพื่อให้กจิ การสามารถรับรูร้ ายได้จากสินทรัพย์ใหม่ ทีจ่ ะสร้างกาไรสุทธิปีละไม่ต่ากว่า
30 ล้านบาท ซึง่ เป็ นไปตามเกณฑ์พน้ เหตุแห่งการเพิกถอนได้ตงั ้ แต่ไตรมาสที่ 1 ปี 2562 เป็ นต้นไป
3. ผู้ทาคาเสนอซื้อมีแผนให้กิจการดาเนินการเช่า สานักงานของบริษัท แคปปิ ตอล ลิ้งค์ เซ้าท์ สาทร จากัด
(“CLS”) ซึง่ ผูท้ าคาเสนอซื้อเป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ เพื่อใช้ในเป็ นทีต่ งั ้ สานักงานของกิจการและบริษทั ย่อย ภายใน
ระยะเวลา 12 เดือน หลังการทาคาเสนอซื้อในครัง้ นี้เสร็จสิน้ เพื่ อลดค่าใช้จ่ายของกิจการลง โดยค่าเช่าจะ
อ้างอิงโดยราคาตลาด
4. เนื่ อ งจากผู้ท าค าเสนอซื้อ รวมถึง บุ ค คลตามมาตรา 258 ของผู้ท าค าเสนอซื้อ เป็ น ผู้ถือ หุ้น ใหญ่ ใ นบริษัท
แคปปิ ตอล ลิง้ ค์ พรอพเพอร์ต้ี จากัด (“CLP”), บริษทั แคปปิ ตอล ลิง้ ค์ นอร์ท สาทร จากัด (“CLN”), และ CLS
ซึ่งมีวตั ถุประสงค์การประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เช่นเดียวกับวัตถุประสงค์การประกอบธุรกิจของ
กิจการ ดังนัน้ หากบริษทั ทัง้ 3 แห่งข้างต้น เริม่ ดาเนินการโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ผูท้ าคาเสนอซื้อ
อาจขายหุ้นของบริษัทดังกล่าวหรือขายที่ดินให้กิจการด้วยวิธีการชาระเงินสด หรือใช้วิธีแลกหุ้น (Share
Swap) ภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังการทาคาเสนอซือ้ ในครัง้ นี้เสร็จสิน้ เพื่อเป็ นการขจัดความขัดแย้งทาง
ประโยชน์ (Conflict of Interest) ของผูท้ าคาเสนอซือ้ ออกไป
อย่างไรก็ตาม ผูท้ าคาเสนอซือ้ จะไม่ทาการพัฒนาโครงการใดๆ บนพืน้ ทีข่ องทัง้ 3 บริษทั ดังกล่าว นอกจากนี้
ผู้ทาคาเสนอซื้อไม่มีแผนจะให้ 3 บริษัทดังกล่าว ซื้อที่ดินเพิ่มเติม หากผู้ทาคาเสนอซื้อจะซื้อที่ดินใหม่จะ
นาเสนอให้คณะกรรมการของกิจการเป็ นผูพ้ จิ ารณาซือ้ ก่อน หากไม่ประสงค์ทจ่ี ะซือ้ ผูท้ าคาเสนอซือ้ อาจจะซือ้
ที่ดนิ ไว้เอง การซื้อที่ดนิ ใดๆ ของผู้ทาคาเสนอซื้อจะเป็ นไปเพื่อการลงทุนส่วนตัว เพื่อมุ่งหวังมูลค่าเพิม่ ใน
อนาคต และรายได้ จ ากค่ า เช่ า มิไ ด้ มีว ัต ถุ ป ระสงค์ ใ นการพัฒ นาแต่ อ ย่ า งใด ในการพัฒ นาโครงการ
อสังหาริมทรัพย์ใด ๆ นอกเหนือจากทีก่ ล่าวมาข้างต้นผูท้ าคาเสนอซือ้ จะทาการพัฒนาโดยกิจการเท่านัน้ โดย
มาตรการแก้ไขความขัดแย้งทางผลประโยชน์น้ี อาจเปลีย่ นแปลงได้ขน้ึ อยู่กบั หลักเกณฑ์การขอพ้นเหตุแห่ง
การเพิกถอน เพื่อขอกลับมาซือ้ ขาย ซึง่ จะต้องผ่านการพิจารณาจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ก่อน
5. ผูท้ าคาเสนอซือ้ มีแผนให้กจิ การยื่นคาขอพ้นเหตุเพิกถอนหลักทรัพย์ โดยให้บริษทั มีคุณสมบัตติ ามเกณฑ์รบั
หุน้ สามัญของบริษทั เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน ในไตรมาสที่ 2 ปี 2563
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ตารางสรุปการดาเนิ นการเบือ้ งต้นของผูท้ าคาเสนอซื้อ
รายการ
ช่วงเวลา
เพิม่ ทุนจดทะเบียนอีกไม่ต่ ากว่า 300 ล้านบาท เพื่อให้ส่วนของผู้
ไตรมาสที่ 2-4 ปี 2561
ถือหุน้ เกินกว่า 300 ล้านบาท
ได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทห้องชุดพักอาศัย ที่ดนิ เปล่าเพื่อพัฒนา
ไตรมาสที่ 2-4 ปี 2561
โครงการที่อยู่อาศัยประเภทแนวราบ มูลค่าไม่ต่ ากว่า 300 ล้าน
บาท เพื่อให้สว่ นของผูถ้ อื หุน้ เกินกว่า 300 ล้านบาท
(ขนาดรายการไม่ต่ากว่าร้อยละ 83.70 ของสินทรัพย์รวม)
ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์รอการขายจากบริษัทเครดิตฟองซิเอร์
ไตรมาสที่ 4 ปี 2561
แคปปิ ตอล ลิ้ง ค์ จ ากัด (“CLC”) และบริษั ท บริห ารสิน ทรัพ ย์
แคปปิ ตอล ลิ้งค์ จากัด (“CLM”) โดยมีขนาดรายการไม่เกินปี ละ
200.00 ล้านบาท
อาจได้มาซึง่ ทีด่ นิ รอการพัฒนาจากบริษทั แคปปิ ตอล ลิ้งค์ พรอพ ภายหลังระยะเวลา 12 เดือน หลังการทา
เพอร์ต้ี จากัด (“CLP”), บริษทั แคปปิ ตอล ลิง้ ค์ นอร์ท สาทร จากัด
คาเสนอซือ้ ในครัง้ นี้เสร็จสิน้ หากการ
(“CLN”) และบริษัท แคปปิ ตอล ลิ้งค์ เซ้าท์ สาทร จากัด (“CLS”) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์บนทีด่ นิ ของทัง้ 3
ด้วยวิธกี ารชาระเงินสด หรือใช้วธิ แี ลกหุน้
บริษทั ดังกล่าวก่อให้เกิดความขัดเย้งทาง
ผลประโยชน์
กู้ยืมเงินจากผู้ทาคาเสนอซื้อเป็ นวงเงินรวมไม่เกิน 200.00 ล้าน ภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังการทา
บาท โดยกาหนดอัตราดอกเบี้ย ไม่เ กิน กว่า อัต ราดอกเบี้ย MLR
คาเสนอซือ้ ในครัง้ นี้เสร็จสิน้
ของธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) โดยมีดอกเบีย้ จ่ ายจะอยู่ทป่ี ี
ละไม่เกิน 12.50 ล้านบาท ซึง่ รายการดังกล่าวต้องได้รบั อนุมตั จิ าก
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั
เช่าสานักงานของ บริษทั แคปปิ ตอล ลิง้ ค์ เซ้าท์ สาทร จากัด ซึง่ ภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังการทา
ผูท้ าคาเสนอซือ้ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ เพื่อใช้ในเป็ นทีต่ งั ้ สานักงานของ
คาเสนอซือ้ ในครัง้ นี้เสร็จสิน้
กิจการและบริษทั ย่อย เพื่อลดค่าใช้จ่ายของกิจการลง โดยค่าเช่า
จะอ้างอิงโดยราคาตลาด
จัดตัง้ บริษทั บริหารสินทรัพย์
เริม่ ดาเนินการ ไตรมาสที่ 4 ปี 2561 คาด
ว่าแล้วเสร็จ ไตรมาสที่ 1 ปี 2562
รับรูร้ ายได้จากสินทรัพย์ใหม่ ทีจ่ ะสร้างกาไรสุทธิปีละไม่ต่ากว่า 30 ตัง้ แต่ไตรมาสที่ 1 ปี 2562 เป็ นต้นไป
ล้านบาท ซึง่ เป็ นไปตามเกณฑ์พน้ เหตุแห่งการเพิกถอน
ยื่นคาขอพ้นเหตุเพิกถอนหลักทรัพย์ โดยให้บริษทั มีคุณสมบัตติ าม
ไตรมาสที่ 2 ปี 2563
เกณฑ์รบั หุน้ สามัญของบริษทั เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน

จากการพิจารณาแผนการดาเนินการข้างต้นของผูท้ าคาเสนอซือ้ คณะกรรมการของกิจการจึงขอสรุปความเห็น
โดยแบ่งออกเป็ นประเด็นซึง่ มีรายละเอียดดังนี้
ความเป็ นไปได้ของแผนการทาให้กิจการสามารถกลับมาซื้อ-ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้อีกครัง้
จากนโยบายและแผนการบริหารกิจการของผู้ทาคาเสนอซื้อ ที่ผู้ทาคาเสนอซื้อมีแผนการที่ จะทาให้กจิ การมี
คุณสมบัตติ ามเกณฑ์การรับหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้างต้น มีความเป็ นไปได้น้อยทีก่ จิ การจะสามารถกลับมา
1.
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ซือ้ -ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้อกี ครัง้ เนื่องจากแผนการของผูท้ าคาเสนอซือ้ ที่จะทาให้กจิ การมีคุณสมบัตติ ามเกณฑ์
การรับหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้หลักทรัพย์ของกิจการกลับมาทาการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้อกี
ครัง้ นัน้ ยังไม่มคี วามชัดเจนถึง สินทรัพย์ท่จี ะได้มาจึงทาให้เกิดความไม่แน่ นอนของผลตอบแทนที่ กจิ การจะได้รบั จาก
สินทรัพย์ดงั กล่าวในอนาคต อีกทัง้ การได้มาซึง่ อสังหาริมทรัพย์รอการขายจากบริษทั เครดิตฟองซิเอร์ แคปปิ ตอล ลิง้ ค์
จากัด ก็มคี วามไม่แน่ นอน เนื่องจากคณะกรรมการของกิจการไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะมีสนิ ทรัพย์รอการขายใด
เกิดขึน้ ในช่วงเวลาตามทีผ่ ทู้ าคาเสนอซือ้ ระบุ และสินทรัพย์ดงั กล่าวจะสามารถสร้างผลตอบแทนและกาไรสุทธิได้มากน้อย
เพียงไร จึงทาให้กจิ การอาจไม่สามารถแก้ไขเหตุเพิกถอนได้ทนั ตามระยะเวลาทีก่ าหนด โดยปั จจุบนั ตลาดหลักทรั พย์ฯ
ได้ประกาศให้กจิ การเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนโดยมีสาเหตุดงั นี้
เนื่องจากปั จจุบนั ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ประกาศให้กจิ การเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนโดยมีสาเหตุดงั นี้
- กิจการต้องแก้ไขฐานะทางการเงินและการดาเนินงาน เนื่องจากกิจการมีส่วนของผูถ้ อื หุน้ น้อยกว่าศูนย์ ซึง่ ณ
วันที่ 9 มีนาคม 2560 กิจการอยู่ในช่วงทีต่ อ้ งแก้ไขฐานะทางการเงินและการดาเนินงานระยะที่ 2 (NC ระยะที่ 2)
จากทัง้ หมด 3 ระยะ โดยมีระยะเวลาในการแก้ไขสาเหตุดงั กล่าวทัง้ สิน้ 3 ปี (ครบกาหนดวันที่ 8 มีนาคม 2562)
โดยกิจการสามารถยื่นคาขอขยายเวลาในการอยู่ NC ระยะเดิมได้ 1 ครัง้ เป็ นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี (วันที่ 8
มี น าคม 2563) โดยกิ จ การจะต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ้ ว นตามเกณฑ์ ข องตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ ซึ่ ง หาก
กิจการสามารถดาเนินการขอขยายเวลาในการอยู่ NC ระยะเดิมได้อกี 1 ปี จะทาให้ระยะเวลาในการฟื้ นฟูกจิ การ
ของกิจการ สิน้ สุด ณ วันที่ 8 มีนาคม 2563 ซึง่ ณ วันดังกล่าวหากกิจการไม่สามารถดาเนินการแก้ไขเหตุเพิก
ถอนดังกล่าวได้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก็จะดาเนินการเพิกถอนหลักทรัพย์ของกิจการออกจากการเป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ฯ
- กิจ การเข้า ข่า ยเป็ น บริษัท ที่มีสิน ทรัพ ย์ท งั ้ หมดหรือ เกือ บทัง้ หมดในรูป เงิน สด ( Cash Company) ซึ่ง ยัง ไม่
สามารถดาเนินการให้มธี ุรกิจทีม่ คี ุณสมบัตทิ จ่ี ะจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้
ประกาศให้กจิ การเข้าข่ายเป็ น Cash Company ตัง้ แต่วนั ที่ 18 พฤศจิกายน 2557 และปั จจุบนั กิจการยังไม่
สามารถดาเนินการให้มธี ุรกิจทีม่ คี ุณสมบัตติ ามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าด้วยการรับหุน้ สามัญหรือ
หุ้นบุรมิ สิทธิเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน ซึ่งเป็ นระยะเวลาเกินกว่า 6 เดือนแล้ว เป็ นผลให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ
ประกาศเพิม่ เหตุการณ์เข้าข่ายอาจถูกพิจารณาเพิกถอนจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนเพิม่ เติมตัง้ แต่วนั ที่ 1
กุ ม ภาพัน ธ์ 2561 โดยมีก าหนดระยะเวลาเป็ น 2 ช่ ว ง ได้แ ก่ 1) ช่ ว งดาเนิ น การให้เ หตุ เ พิก ถอนหมดไป มี
ระยะเวลา 1 ปี (ครบกาหนดวันที่ 31 มกราคม 2562) และ 2) ช่วงดาเนินการให้มคี ุณสมบัตเิ พื่อ กลับมาซือ้ ขาย
มีระยะเวลา 1 ปี โดยกิจการสามารถยื่นคาขอขยายระยะเวลาสาหรับช่วงดาเนินการให้มคี ุณสมบัตเิ พื่อกลับมา
ซือ้ ขายได้ 1 ครัง้ เป็ นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ จะพิจารณาเหตุผลและความจาเป็ นในการ
ขอขยายระยะเวลาดังกล่าว ซึง่ ต้องเป็ นไปตามแนวทางดาเนิ นการทีก่ าหนด หากกิจการไม่สามารถดาเนินการ
ให้เ หตุ เ พิก ถอนดัง กล่ า วหมดไปหรือ มีคุ ณสมบัติเ พื่อ กลับ มาซื้อ ขายได้ภ ายในระยะเวลาที่ก าหนด ตลาด
หลักทรัพย์ฯ ก็จะดาเนินการเพิกถอนหลักทรัพย์ของกิจการออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนของตลาด
หลักทรัพย์ฯ
- กิจการยังมิได้ดาเนินการให้เป็ นไปตามข้อกาหนดว่าด้วยรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
กรณีการเข้าซือ้ หุน้ ของบริษทั กีธา พร๊อพเพอร์ตส้ี ์ จากัด (“KITHA”)
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ซึ่งหากพิจารณาจากสถานะของกิจการ พบว่า ณ วันที่ 9 มีนาคม 2560 กิจการอยู่ในช่วงที่ต้องแก้ไขฐานะ
ทางการเงินและการดาเนินงานระยะที่ 2 (NC ระยะที่ 2) จากทัง้ หมด 3 ระยะ โดยมีระยะเวลาในการแก้ไขสาเหตุดงั กล่าว
ทัง้ สิน้ 3 ปี (ครบกาหนดวันที่ 8 มีนาคม 2562) โดยกิจการสามารถยื่นคาขอขยายเวลาในการอยู่ NC ระยะเดิมได้ 1 ครัง้
เป็ นระยะเวลาไม่ เ กิ น 1 ปี (วั น ที่ 8 มี น าคม 2563) โดยกิ จ การจะต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ้ ว นตามเกณฑ์ ข อง
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
ทัง้ นี้ แม้ว่ากิจการจะสามารถดาเนินการขอขยายเวลาในการอยู่ NC ระยะเดิมได้อกี 1 ปี ก็จะทาให้ระยะเวลาใน
การฟื้ นฟูกจิ การสิน้ สุด ณ วันที่ 8 มีนาคม 2563 ซึง่ ณ วันดังกล่าวหากกิจการไม่สามารถดาเนินการแก้ไขเหตุเพิกถอน
ดังกล่าวได้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก็จะดาเนินการเพิกถอนหลักทรัพย์ของกิจการออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
ซึง่ หากพิจารณาจากเหตุเพิกถอนของกิจการทีม่ กี าหนดระยะเวลาสิน้ สุดทีใ่ กล้ทส่ี ุด สถานะของกิจการ พบว่า ณ
วันที่ 9 มีนาคม 2560 กิจการอยู่ในช่วงทีจ่ ะต้องแก้ไขฐานะทางการเงินและการดาเนินงานระยะที่ 2 (NC ระยะที่ 2) จาก
ทัง้ หมด 3 ระยะ โดยมีระยะเวลาในการแก้ไขสาเหตุดงั กล่าวทัง้ สิน้ 3 ปี (ครบกาหนดวันที่ 8 มีนาคม 2562) ให้มคี ุณสมบัติ
ตามเกณฑ์การรับหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2562 เนื่องจากเข้าข่ายเป็ นบริษัทที่มี
สินทรัพย์ทงั ้ หมดหรือเกือบทัง้ หมดในรูปเงินสด (Cash Company) และภายในวันที่ 8 มีนาคม 2562 ซึง่ เป็ นวันสิน้ สุดการ
แก้ไขเหตุเพิกถอนเนื่องจากฐานะทางการเงิน NC ระยะที่ 2 ในกรณีทไ่ี ม่สามารถยื่นคาขอขยายระยะเวลาได้ ซึง่ กิจการ
จะต้องดาเนินการให้มธี ุรกิจทีม่ คี ุณสมบัตติ ามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าด้วยการรับหุน้ สามัญหรือหุน้ บุรมิ สิทธิ
เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนภายในวันที่ 31 มกราคม 2563 ทัง้ นี้หากกิจการไม่สามารถดาเนินการแก้ไขเหตุเพิกถอน
ดังกล่าวได้ภายในวันทีก่ าหนดข้างต้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก็จะดาเนินการเพิกถอนหลักทรัพย์ของกิจการออกจากการเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ฯ
ดั ง นั ้น หากพิ จ ารณาจากแผนการที่ จ ะท าให้ กิ จ การมี คุ ณ สมบั ติ ต ามเกณฑ์ ก ารรั บ หลั ก ทรั พ ย์ ข อง
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้างต้น ทีผ่ ทู้ าคาเสนอซือ้ คาดว่าจะยื่นคาขอพ้นเหตุเพิกถอนหลักทรัพย์ โดยบริษทั มีคุณสมบัตติ าม
เกณฑ์รบั หุน้ สามัญของบริษทั เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2563 จึงทาให้กจิ การอาจไม่สามารถ
ดาเนินการแก้ไขเหตุเพิกถอนดังกล่าวได้ทนั ภายในกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งส่งผลให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะ
ดาเนินการเพิกถอนหลักทรัพย์ของกิจการออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ฯ
2.

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผูท้ าคาเสนอซื้อที่จะเกิ ดขึ้น
เนื่องจากผู้ทาคาเสนอซื้อรวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทาคาเสนอซื้อเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน CLM, CLP,
CLN, และ CLS และหากพิจารณาจากแผนจะขยายการประกอบธุรกิจเพิม่ เติมของกิจการจากการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ไปสู่การดาเนินธุรกิจซือ้ อสังหาริมทรัพย์จากสถาบันการเงิน เพื่อนามาปรับปรุง พัฒนา เพื่อขายหรือให้เช่า โดยจะจัดตัง้
บริษัทบริหารสินทรัพย์ ตามพระราชกาหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541 โดยธุรกิจดังกล่าวมีวตั ถุประสงค์การ
ดาเนินธุรกิจเช่นเดียวกับ CLM แม้ว่าผูท้ าคาเสนอซือ้ จะชีแ้ จงว่า
“CLM กับบริษทั บริหารสินทรัพย์ทจี ่ ะจัดตัง้ ขึ้นเป็ นบริษทั ย่อยของกิจการ มีการทาธุรกรรมทีแ่ ตกต่างกันก็ตาม
โดย CLM จะซื้อหนี้ทไี ่ ม่ก่อให้เกิดรายได้ของสถาบัน การเงิน (NPL) มาบริหารจัดการ ส่วนบริษัทบริหารสินทรัพย์ของ
กิจการจะซื้อสินทรัพย์ทไี ่ ม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPA) ประเภทอสังหาริมทรัพย์ทสี ่ ถาบันการเงินเป็ นเจ้าของ ซึง่ ได้รบั มาจาก
การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของลูกค้า”
นอกจากนี้ ผู้ทาคาเสนอซื้อยังมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกิจการกับ CLP, CLN, และ CLS ที่มี
วัตถุประสงค์การประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เช่นเดียวกับวัตถุประสงค์การประกอบธุรกิจของกิจการ ซึ่งหาก
พิจารณาจากแผนการแก้ไขความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกิจการกับ CLP, CLN, และ CLS ของผูท้ าคาเสนอซือ้
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ทีร่ ะบุว่าจะขายทีด่ นิ ดังกล่าวให้กบั กิจการหรือใช้วธิ แี ลกหุน้ (Share Swap) หากทีด่ นิ ดังกล่าวมีการพัฒนาและทาให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ แต่คณะกรรมการของกิจการมีความเห็นว่า แผนการดาเนินการของผูท้ าคาเสนอซือ้ ยังไม่
สามารถแก้ไขความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกิจการกับ CLP, CLN, และ CLS ได้ เนื่องจากผูท้ าคาเสนอซือ้ ยังไม่มี
การระบุแนวทางทีช่ ดั เจนในการแก้ไขความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึง่ คณะกรรมการของกิจการมองว่าแผนการดังกล่าว
ยังไม่สามารถขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์เชิงโครงสร้างได้ เนื่องจากแม้จะขายทีด่ นิ ดังกล่าวด้วยเงิ นสดหรือใช้วธิ ี
แลกหุน้ (Share Swap) แต่ไม่มคี วามชัดเจนของสัดส่วนการแลกนัน้ ผูท้ าคาเสนอซือ้ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของกิจการและเป็ น
กรรมการผู้มอี านาจควบคุมกิจการยังคงเป็ นผู้ท่มี คี วามขัดแย้งทางผลประโยชน์เนื่องจากการทาธุรกิจที่เหมือนกันกับ
กิจการและแม้ว่าผูท้ าคาเสนอซื้อระบุว่าจะไม่ทาการพัฒนาโครงการใดๆ บนพื้นที่ของทัง้ 3 บริษัทดังกล่าว ในช่วง 12
เดือนหรืออาจมีการพัฒนาโครงการในภายหลัง 12 เดือนนับจากการเสนอซื้อหลักทรัพย์สน้ิ สุดลงก็ไม่เป็ นเหตุให้ความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์หมดไป
และหากพิจารณาจากแผนของผูท้ าคาเสนอซือ้ ซึง่ ระบุว่า อาจมีการซือ้ ทีด่ นิ เพิม่ เติมของผูท้ าคาเสนอซือ้ โดยการ
ซือ้ ทีด่ นิ ใดๆ ของผูท้ าคาเสนอซือ้ เป็ นไปซึง่ การลงทุนส่วนตัวเพื่อหวังมูลค่าเพิม่ ในอนาคตและรายได้จากค่าเช่า ซึง่ มิได้มี
วัตถุประสงค์ในการพัฒนาที่ดนิ จึงอาจทาให้เกิดปั ญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) และแม้ว่า
ผู้ ท าค าเสนอซื้อ จะน าเสนอที่ดิน ดัง กล่ า วให้ค ณะกรรมการของกิจ การเป็ นผู้ พิจ ารณาซื้อ ก่ อ น โดยหากมติข อง
คณะกรรมการของกิจการไม่ประสงค์ทจ่ี ะซือ้ ผูท้ าคาเสนอซือ้ จึงค่อยซือ้ ทีด่ นิ ดังกล่าวเอง คณะกรรมการของกิจการยังคง
เห็นว่าวิธกี ารดังกล่าวยังไม่สามารถแก้ไขปั ญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ได้เนื่องจาก ผูท้ าคา
เสนอซื้อเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ของกิจการและเป็ นกรรมการผู้มอี านาจควบคุมกิจการจึงยังคงไม่อาจขจัดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ในเชิงโครงสร้างได้ อีกทัง้ ในทางปฏิบตั นิ นั ้ ก็อาจไม่สามารถดาเนินการได้ตามแนวทาง
ของผูท้ าคาเสนอซือ้ อย่างเป็ นรูปธรรม
ซึ่งความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ใน 2ประเด็นดังกล่าวข้างต้น อาจก่อให้เกิดขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการ
ดาเนินธุรกิจของกิจการภายใต้การบริหารจัดการของผูท้ าคาเสนอซือ้ ซึง่ ผูท้ าคาเสนอซือ้ มิได้ระบุรายละเอียดการแก้ไข
ประเด็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ให้หมดไปอย่างชัดเจนแต่อย่างใดในแบบทาคาเสนอซื้อ
หลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ247-4) เนื่องจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดงั กล่าวอาจส่งผลต่อการพิจารณาคุณสมบัติ
ของกิจการตามเกณฑ์การรับหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมาย ประกาศ และ/หรือข้อบังคับของสานักงาน
ก.ล.ต. ซึง่ อาจทาให้กจิ การไม่สามารถดาเนินการแก้ไขเหตุเพิกถอนดังกล่าวได้ทนั ภายในกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
และส่งผลให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ดาเนินการเพิกถอนหลักทรัพย์ของกิจการออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้
ดังนัน้ ผู้ทาคาเสนอซื้อจะต้องปฎิบตั ิต ามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และ/หรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพ ย์ฯ ,
สานักงาน ก.ล.ต., และ/หรือระเบียบของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง อย่างเคร่งครัด โดยพิจารณาถึงประโยชน์ของกิจการและผู้
ถือหุน้ ทุกรายเป็ นสาคัญ เพื่อป้ องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการเข้าทารายการระหว่างกันของกิจการกับ
บริษทั ย่อย/บริษทั ร่วม/บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง/บุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง ก่อนทีก่ จิ การจะขยายการประกอบธุรกิจเพิม่ เติมไปสู่
ธุรกิจซื้ออสังหาริมทรัพย์จากสถาบันการเงินเพื่อนามาปรับปรุง พัฒนา เพื่อขายหรือให้เช่า โดยจัดตัง้ บริษัทบริหาร
สินทรัพย์ ตามพระราชกาหนดบริษทั บริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541
3.

ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาไรและสิ ทธิ ในการออกเสียงของผูถ้ ือหุ้นเดิ ม
หากพิจ ารณาแผนการดาเนิ น การของผู้ท าค าเสนอซื้อ ในเรื่อ งการได้ม าซึ่ง สิน ทรัพ ย์ข องกิจ การ เบื้อ งต้น
คณะกรรมการของกิจการคาดว่ากิจการอาจมีการทารายการได้มาซึง่ สินทรัพย์ของกิจการ ทัง้ สิน้ 3 รายการ ได้แก่
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ความเห็นของกิจการเกีย่ วกับคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 250-2)
บริษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

รายการ
ช่วงเวลา
1
ได้มาซึง่ สินทรัพย์ประเภทห้องชุดพักอาศัย ทีด่ นิ เปล่าเพื่อพัฒนา
ไตรมาสที่ 2-4 ปี 2561
โครงการที่อยู่อาศัยประเภทแนวราบ มูลค่าไม่ต่ ากว่า 300 ล้าน
บาท เพื่อให้สว่ นของผูถ้ อื หุน้ เกินกว่า 300 ล้านบาท
(ขนาดรายการไม่ต่ากว่าร้อยละ 83.70 ของสินทรัพย์รวม)
2
ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์รอการขายจากบริษัทเครดิตฟองซิเอร์
ไตรมาสที่ 4 ปี 2561
แคปปิ ต อล ลิ้ง ค์ จ ากัด (“CLC”) และบริษัท บริห ารสิน ทรัพ ย์
แคปปิ ตอล ลิ้งค์ จากัด (“CLM”) โดยมีขนาดรายการไม่เกิน ปี ละ
200.00 ล้านบาท
3
อาจได้มาซึง่ ทีด่ นิ รอการพัฒนาจากบริษทั แคปปิ ตอล ลิ้งค์ พรอพ ภายหลังระยะเวลา 12 เดือน หลังการ
เพอร์ต้ี จากัด (“CLP”), บริษทั แคปปิ ตอล ลิง้ ค์ นอร์ท สาทร จากัด ทาคาเสนอซือ้ ในครัง้ นี้เสร็จสิน้ หาก
(“CLN”) และบริษัท แคปปิ ตอล ลิ้งค์ เซ้าท์ สาทร จากัด (“CLS”) การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์บนทีด่ นิ
ด้วยวิธกี ารชาระเงินสด หรือใช้วธิ แี ลกหุน้
ของทัง้ 3 บริษทั ดังกล่าวก่อให้เกิด
ความขัดเย้งทางผลประโยชน์
ทีม่ า : คาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของกิจการโดยผูท้ าคาเสนอซื้อ
ซึง่ หากพิจารณาจากงบการเงินรวมของกิจการ สาหรับงวด 9 เดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2560 จะเห็นได้ว่า
กิจการมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพียง 6.13 ล้านบาท ดังนัน้ ภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังการทาคาเสนอ
ซือ้ ในครัง้ นี้เสร็จสิน้ กิจการจะมีการดาเนินการเพิม่ ทุนของกิจการอย่างแน่ นอน เพื่อดาเนินการได้มาซึง่ สินทรัพย์ขา้ งต้น
ภายในระยะเวลาตามทีร่ ะบุในคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ ซึง่ จะส่งผลกระทบต่อผูถ้ อื หุน้ เดิมของกิจการจาเป็ นต้องใช้เงินสดใน
การเพิม่ ทุน หรือหากเป็ นการออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของกิจการเพื่อแลกหุน้ สามัญ (Share swap) ของสินทรัพย์ทก่ี จิ การ
ได้มานัน้ ก็จะส่งผลกระทบต่ อส่วนแบ่งกาไร (Earnings Dilution) และสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control
Dilution) ของผู้ถือหุ้นเดิมจากการทา Share Swap อย่างมีนัยสาคัญ โดยไม่กระทบต่อผู้ทาคาเสนอซื้อ เนื่องจากส่วน
ใหญ่จะเป็ นรายการระหว่างกันของกิจการกับบริษทั ทีผ่ ทู้ าคาเสนอซือ้ รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 เป็ นผูม้ อี านาจควบคุม
กิจการ ซึง่ จะเป็ นประโยชน์กบั กิจการอย่างแท้จริงหรือไม่นนั ้ คณะกรรมการของกิจการไม่สามารถให้ความเห็นในประเด็น
ดัง กล่ า วได้ เนื่ อ งจากผู้ท าค าเสนอซื้อ มิได้ร ะบุ รายละเอียดที่ชดั เจนในค าเสนอซื้อ หลัก ทรัพย์ว่ า กิจ การจะได้มาซึ่ง
สินทรัพย์ใด ดังนัน้ คณะกรรมการของกิจการจึงไม่สามารถให้ความเห็นในประเด็นดังกล่าวอย่างชัดเจนได้
แต่อย่างไรก็ตาม การออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของกิจการเพื่อแลกหุน้ สามัญ (Share swap) ของสินทรัพย์ทก่ี จิ การ
จะได้มา โดยอาจจะเป็ นหุน้ หรือทรัพย์สนิ ของบุคคลใดก็ตาม ผูท้ าคาเสนอซือ้ ควรจะมีการพิจารณาและศึกษารายละเอียด
ของหุน้ หรือทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้มา ณ ช่วงเวลานัน้ รวมถึงผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาไร (Earnings Dilution) และสิทธิในการออก
เสียงของผูถ้ อื หุน้ เดิม (Control Dilution) ของผูถ้ อื หุน้ เดิม โดยละเอียดรอบคอบ และยึดถือผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ เดิม
เป็ นหลัก เพื่อให้แน่ใจว่าการเข้าทารายการดังกล่าวสามารถเพิม่ ความสามารถในการแข่งขันและผลการดาเนินงานทีด่ ขี น้ึ
ให้กบั กิจการได้ เนื่องจากการออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของกิจการเพื่อแลกหุน้ สามัญ (Share swap) ของสินทรัพย์ทก่ี จิ การ
ได้มานัน้ จะส่งผลกระทบโดยตรงกับผูถ้ อื หุน้ เดิมของกิจการ ซึง่ ผูถ้ อื หุน้ เดิมของกิจการควรติดตามและศึกษารายละเอียด
การเข้าทารายการในประเภทดังกล่าวอย่างใกล้ชดิ
นอกจากนี้ หากเป็ นการได้มาซึง่ หุน้ หรือทรัพย์สนิ ของผูท้ าคาเสนอซือ้ รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 หรือบริษทั
ทีผ่ ทู้ าคาเสนอซือ้ รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 เป็ นผูม้ อี านาจควบคุมกิจการ กิจการก็จะมีหน้าทีด่ าเนินธุรกรรมให้เป็ นไป
ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน ลงวันที่ 31
สิงหาคม พ.ศ. 2551 (รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง
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การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั กิ ารของบริษทั จดทะเบียนในรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2546 (รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม) (“ประกาศรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันฯ”) ซึง่ กิจการมีหน้าทีต่ ้องจัดการประชุมผูถ้ อื
หุน้ เพื่อขออนุ มตั กิ ารทาเข้ารายการดังกล่าว ทัง้ นี้ ผูท้ าคาเสนอซือ้ จะไม่มสี ทิ ธิออกเสียงในทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั
และผูถ้ อื หุน้ รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ของผูท้ าคาเสนอซือ้ จะไม่มสี ทิ ธิออกเสียงในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เนื่องจากผูท้ าคา
เสนอซือ้ รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 เป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ว่ นได้เสียจากการเข้าทารายการดังกล่าว
4.

ผลการดาเนิ นงานและฐานะทางการเงิ นของกิ จการ
จากนโยบายและแผนการบริหารกิจการของผู้ทาคาเสนอซื้อ ที่ผู้ทาคาเสนอซื้อมีแผนการดาเนินการ ทาให้
กิจการสามารถกลับมาซื้อ -ขายในตลาดหลัก ทรัพย์ฯ ได้อีกครัง้ เนื่องจากปั จจุบนั ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ประกาศให้
กิจการเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนโดยมีสาเหตุตามที่ได้กล่าวไปแล้วในข้อที่ 1 ความเป็ นไปได้ของแผนการทาให้กจิ การ
สามารถกลับมาซือ้ -ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้อกี ครัง้ ทาให้ผทู้ าคาเสนอซือ้ ต้องรีบดาเนินการซือ้ ทรัพย์สนิ ทีม่ ศี กั ยภาพ
เพื่อสร้างรายได้และผลกาไรให้แก่กจิ การ เพื่อทาให้กจิ การมีคุณสมบัตติ ามเกณฑ์การรับหลักทรัพย์โดยเร็วทีส่ ดุ
ดังนัน้ จึงส่งผลให้ผถู้ อื หุน้ เดิมของกิจการได้รบั ประโยชน์จากแผนการดาเนินการดังกล่าวของผูท้ าคาเสนอซือ้ ที่
จะทาให้กจิ การมีผลการดาเนินงานและฐานะทางการเงินทีด่ ขี น้ึ เนื่องจากผูท้ าคาเสนอซือ้ มีแผนทีจ่ ะทาให้ฐานะทางการ
เงินของกิจการกลับมามีส่วนของผู้ถือหุน้ เกินกว่า 300 ล้านบาท และมีผลการดาเนินงานเป็ นกาไรสุทธิในระยะเวลา 2
หรือ 3 ปี ล่าสุดรวมกันไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท และปี ล่าสุดไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาท และมีกาไรสุทธิในงวดสะสมก่อนยืน่
คาขอพ้นเหตุเพิกถอนหลักทรัพย์ เพื่อให้บริษทั มีคุณสมบัตติ ามเกณฑ์รบั หุน้ สามัญของบริษทั เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
การจาหน่ ายที่ดินที่มิได้ใช้ในการดาเนิ นงาน
แม้ว่าการจาหน่ายทีด่ นิ ทีม่ ไิ ด้ใช้ในการดาเนินงานของบริษทั ย่อยออกไปให้กบั บุคคลภายนอก หรือผูท้ าคาเสนอ
ซือ้ หรือบริษทั ทีผ่ ทู้ าคาเสนอซือ้ เป็ นผูม้ อี านาจควบคุม เพื่อนาเงินมาชาระหนี้สนิ ของกิจการ เป็ นการทารายการทีจ่ าเป็ น
มีประโยชน์ และส่งผลดีต่อกิจการ โดยกิจการควรจาหน่ายทีด่ นิ ดังกล่าวออกไปทีร่ าคาขัน้ ต่าเท่ากับราคายุตธิ รรมทีไ่ ด้จาก
การประเมินโดยผูป้ ระเมินอิสระ แต่หากกิจการดาเนินการขายทีด่ นิ ทีม่ ไิ ด้ใช้ในการดาเนินงานออกไปในราคาทีม่ สี ่วนลด
ไม่ เ กิน ร้อ ยละ 15 ของราคาประเมิน โดยผู้ป ระเมิน อิสระ ซึ่ง ราคาดัง กล่ า วอาจจะต่ ากว่ า มูลค่ า ทางบัญชีข องกิจการ
คณะกรรมการของกิจการมีความเห็นว่า การทารายการดังกล่าวจะเป็ นการทารายการทีไ่ ม่เหมาะสม แต่ทงั ้ นี้ อาจต้อง
พิจารณาเหตุผลประกอบว่าเหตุใดกิจการจึงมีความจาเป็ นต้องขายทีด่ นิ ดังกล่าวออกไปในราคาทีม่ สี ่วนลดไม่เกินร้อยละ
15 ของราคาประเมินโดยผูป้ ระเมินอิสระ ทัง้ นี้ หากผูท้ าคาเสนอซือ้ เสนอให้กจิ การจาหน่ายทีด่ นิ ทีม่ ไิ ด้ใช้ในการดาเนินงาน
ของบริษทั ย่อยออกไป กิจการก็จะมีหน้าทีด่ าเนินธุรกรรมให้เป็ นไปตามประกาศได้มาหรือจาหน่ายไปฯ
5.

6.

การลดสัดส่วนของผูท้ าคาเสนอซื้อภายหลังจากกิ จกาจได้มาซึ่งสิ นทรัพย์
เนื่องจาก ผู้ทาคาเสนอซือ้ จะเสนอให้กจิ การดาเนินการได้มาซึง่ สินทรัพย์ประเภทห้องชุดพักอาศัย ที่ดนิ เปล่า
เพื่อพัฒนาโครงการทีอ่ ยู่อาศัยประเภทแนวราบ มูลค่าไม่ต่ากว่า 300 ล้านบาท เพื่อให้สว่ นของผูถ้ อื หุน้ เกินกว่า 300 ล้าน
บาท (ขนาดรายการไม่ต่ ากว่าร้อยละ 83.70 ของสินทรัพย์รวม) โดยอาจจะเป็ นหุ้นหรือทรัพย์สนิ ของบุคคลใดก็ตาม
กิจการก็จะมีหน้ าที่ดาเนินธุรกรรมให้เป็ นไปตามประกาศได้มาหรือจาหน่ ายไปฯ ซึ่งหากพิจารณาจากขนาดรายการ
ดังกล่าว กิจการก็จะมีหน้าทีต่ อ้ งจัดการประชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อขออนุมตั กิ ารทาเข้ารายการดังกล่าว
ซึ่ ง ภายหลั ง การได้ ม าซึ่ ง สิ น ทรั พ ย์ ข องกิ จ การ ผู้ ท าค าเสนอซื้ อ อาจลดสั ด ส่ ว นการถื อ หุ้ น ลงเหลื อ
ร้อยละ 20 - 51 ขึน้ อยู่กบั ขนาดของสินทรัพย์ใหม่ท่จี ะซื้อเข้ามา โดยคณะกรรมการของกิจการมีความเห็นว่า การลด
สัดส่วนดังกล่าวของผูท้ าคาเสนอซือ้ นัน้ จะไม่ส่งผลกระทบต่อการดาเนินธุ รกิจของกิจการ เนื่องจากผูท้ เ่ี ข้ามาซือ้ หุน้ เพิม่
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ความเห็นของกิจการเกีย่ วกับคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 250-2)
บริษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

ทุนจะเป็ นบุคคลทีก่ ระทาการร่วมกันกับผูท้ าคาเสนอซือ้ (Concert party) โดยสัดส่วนการถือหุน้ ของผูท้ าคาเสนอซือ้ และ
บุคคลที่กระทาการร่วมกัน จะอยู่ในระดับที่มอี านาจควบคุมกิจการได้ คือไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75 ของสิทธิออกเสียงของ
กิจการ
หน้ า 19-22 ข้อ 4.3.3 รายการระหว่างกัน
จากเดิ ม
จากการพิจ ารณารายการะหว่ า งกัน ที่ผู้ ท าค าเสนอซื้อ ได้ ท่ีร ะบุ ไ ว้ใ น ค าเสนอซื้อ หลัก ทรัพ ย์ข องกิจ การ
(แบบ 247-4) คณะกรรมการของกิจการสามารถสรุปรายการระหว่างกันของผู้ทาคาเสนอซื้อและกิจการ ที่คาดว่าจะ
เกิดขึน้ ภายหลังการทาคาเสนอซือ้ ในครัง้ นี้เสร็จสิน้ ได้ดงั นี้
1

2

3

4

รายการ
ช่วงเวลา
ได้มาซึง่ อสังหาริมทรัพย์รอการขายจากบริษทั เครดิตฟองซิเอร์ แคปปิ ตอล
ไตรมาสที่ 4 ปี 2561
ลิ้งค์ จากัด (“CLC”) และบริษัท บริหารสินทรัพย์ แคปปิ ตอล ลิ้งค์ จากัด
(“CLM”) โดยมีขนาดรายการไม่เกินปี ละ 200.00 ล้านบาท
อาจได้มาซึ่งที่ดนิ รอการพัฒนาจากบริษทั แคปปิ ตอล ลิ้งค์ พรอพเพอร์ต้ี ภายในระยะเวลา 12 เดือน
จากัด (“CLP”), บริษัท แคปปิ ตอล ลิ้งค์ นอร์ท สาทร จากัด(“CLN”) และ หลังการทาคาเสนอซือ้ ในครัง้
บริษทั แคปปิ ตอล ลิง้ ค์ เซ้าท์ สาทร จากัด (“CLS”) ด้วยวิธกี ารชาระเงินสด
นี้เสร็จสิน้
หรือใช้วธิ แี ลกหุน้
กู้ยมื เงินจากผูท้ าคาเสนอซือ้ เป็ นวงเงินรวมไม่เกิน 200.00 ล้านบาท โดย ภายในระยะเวลา 12 เดือน
กาหนดอัตราดอกเบีย้ ไม่เกินกว่าอัตราดอกเบีย้ MLR ของธนาคารกรุงเทพ หลังการทาคาเสนอซือ้ ในครัง้
จากัด (มหาชน) โดยมีดอกเบีย้ จ่ายจะอยู่ทป่ี ี ละไม่เกิน 12.50 ล้านบาท ซึง่
นี้เสร็จสิน้
รายการดังกล่าวต้องได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั
เช่าสานักงานของ บริษัท แคปปิ ตอล ลิ้งค์ เซ้าท์ สาทร จากัด ซึ่งผู้ทาคา ภายในระยะเวลา 12 เดือน
เสนอซื้อ เป็ น ผู้ถือ หุ้น ใหญ่ เพื่อ ใช้ใ นเป็ น ที่ตัง้ สานัก งานของกิจการและ หลังการทาคาเสนอซือ้ ในครัง้
บริษัทย่อย เพื่อลดค่าใช้จ่ายของกิจการลง โดยค่าเช่าจะอ้างอิงโดยราคา
นี้เสร็จสิน้
ตลาด

โดยแผนการทารายการระหว่างกันข้างต้นของผูท้ าคาเสนอซือ้ นัน้ เป็ นการดาเนินการทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อ กิจการ
ในการทาให้กจิ การสามารถกลับมามีคุณสมบัตติ ามเกณฑ์การรับหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้หลักทรัพย์ของ
กิจการกลับมาทาการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้อกี ครัง้
อย่างไรก็ดี การทารายการระหว่างกันข้างต้นก็มปี ระเด็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
ของผู้ทาคาเสนอซื้อ เนื่องจากผู้ทาคาเสนอซื้อมีแผนจะขยายการประกอบธุรกิจ เพิ่มเติมของ กิจการจากการพัฒ นา
อสังหาริมทรัพย์ในปั จจุบนั ไปสู่การดาเนินธุรกิจซือ้ อสังหาริมทรัพย์จากสถาบันการเงิน เพื่อนามาปรับปรุง พัฒนา เพื่อ
ขายหรือให้เช่า โดยจะจัดตัง้ บริษัทบริหารสินทรัพย์ ตามพระราชกาหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541 โดยธุรกิจ
ดังกล่าวมีวตั ถุประสงค์การดาเนินธุรกิจเช่นเดียวกับ CLM ซึง่ เป็ นบริษทั ทีผ่ ทู้ าคาเสนอซือ้ รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258
ของผูท้ าคาเสนอซือ้ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ แม้ว่าผูท้ าคาเสนอซือ้ จะชีแ้ จงว่า CLM กับบริษทั บริหารสินทรัพย์ทจ่ี ะจัดตัง้ ขึน้ เป็ น
บริษทั ย่อยของกิจการ มีการทาธุรกรรมทีแ่ ตกต่างกันก็ตาม โดย CLM จะซือ้ หนี้ทไ่ี ม่ก่อให้เกิดรายได้ของสถาบันการเงิน
(NPL) มาบริหารจัดการ ส่วนบริษัทบริหารสินทรัพย์ของกิจการจะซื้อสินทรัพย์ท่ไี ม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPA) ประเภท
อสังหาริมทรัพย์ท่สี ถาบันการเงินเป็ นเจ้าของ ซึ่งได้รบั มาจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของลูกค้า จึงอาจก่อให้เกิด
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ความเห็นของกิจการเกีย่ วกับคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 250-2)
บริษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการดาเนินธุรกิจของกิจการภายใต้การบริหารจัดการของผูท้ าคาเสนอซือ้ ซึง่ ผูท้ าคาเสนอซือ้
มิได้ระบุรายละเอียดการแก้ไขประเด็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) แต่อย่างใดในแบบทาคาเสนอ
ซือ้ หลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ247-4)
อีกทัง้ ผูท้ าคาเสนอซือ้ ยังมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกิจการกับบริษทั แคปปิ ตอล ลิง้ ค์ พรอพเพอร์
ตี้ จากัด (“CLP”), บริษัท แคปปิ ตอล ลิ้งค์ นอร์ท สาทร จากัด (“CLN”) และบริษัท แคปปิ ตอล ลิ้งค์ เซ้าท์ สาทร จากัด
(“CLS”) ซึ่ง เป็ น บริษัท ที่ผู้ท าค าเสนอซื้อ รวมถึง บุ ค คลตามมาตรา 258 ของผู้ท าค าเสนอซื้อ เป็ น ผู้ถือ หุ้น ใหญ่ ที่มี
วัตถุประสงค์ดาเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ซง่ึ คล้ายกับวัตถุประสงค์การดาเนินธุรกิจของกิจการ ซึง่ หากพิจารณา
จากแผนการแก้ไ ขความขัด แย้ง ทางผลประโยชน์ ร ะหว่ า งกิจ การกับ CLP, CLN, และ CLS ของผู้ท าค าเสนอซื้อ
คณะกรรมการของกิจการมีความเห็นว่า ยังไม่สามารถแก้ไขความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกิจการกับ CLP, CLN,
และ CLS ได้ เนื่องจากผูท้ าคาเสนอซือ้ ยังไม่มกี ารระบุแนวทางทีช่ ดั เจนในการแก้ไขความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ซึ่งความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดงั กล่าวอาจส่งผลต่ อการพิจารณาคุณสมบัติของกิจการตามเกณฑ์การรับ
หลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมาย ประกาศ และ/หรือข้อบังคับของสานักงาน ก.ล.ต. ซึง่ อาจทาให้กจิ การไม่
สามารถดาเนินการแก้ไขเหตุเพิกถอนดังกล่าวได้ทนั ภายในกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และส่งผลให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ
ดาเนินการเพิกถอนหลักทรัพย์ของกิจการออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้
ดังนัน้ ผู้ทาคาเสนอซื้อจะต้องปฎิบตั ิต ามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และ/หรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพ ย์ฯ ,
สานักงาน ก.ล.ต., และ/หรือระเบียบของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง อย่างเคร่งครัด โดยพิจารณาถึงประโยชน์ของกิจการและผู้
ถือหุน้ ทุกรายเป็ นสาคัญ เพื่อป้ องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการเข้าทารายการระหว่างกันของกิจการกับ
บริษทั ย่อย/บริษทั ร่วม/บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง/บุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง ก่อนที่กจิ การจะขยายการประกอบธุรกิจเพิม่ เติมไปสู่
ธุรกิจซื้ออสังหาริมทรัพย์จากสถาบันการเงินเพื่อนามาปรับปรุง พัฒนา เพื่อขายหรือให้เช่า โดยจัดตัง้ บริษัทบริหาร
สินทรัพย์ ตามพระราชกาหนดบริษทั บริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541
ส่วนการกูย้ มื เงินของกิจการจากผูท้ าคาเสนอซือ้ เท่าทีจ่ าเป็ น ในวงเงินรวมไม่เกิน 200.00 ล้านบาท โดยกาหนด
อัตราดอกเบีย้ ไม่เกินกว่าอัตราดอกเบีย้ MLR ของธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) โดยมีดอกเบีย้ จ่ายจะอยู่ทป่ี ี ละไม่เกิน
12.50 ล้านบาท ซึ่งรายการดังกล่าวต้องได้รบั อนุ มตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการของกิจการมี
ความเห็นว่า รายการดังกล่าวอาจมีความจาเป็ นต่อ กิจการ ในกรณีทก่ี จิ การมีเงินไม่เพียงพอต่อการชาระคืนเงินกูย้ มื ทีม่ ี
ต่อ Fortune Thailand Investment Fund จานวน 172.00 ล้านบาท ซึง่ กิจการมีภาระหน้าทีจ่ ะต้องชาระให้เสร็จสิน้ ภายใน
ปี 2561 เนื่องจากการกู้ยืมเงินจากผู้ทาคาเสนอซื้อนัน้ สามารถดาเนินการได้อย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับทางเลือกอื่น
อย่างไรก็ตาม ผูท้ าคาเสนอซือ้ ควรระบุระยะเวลาการชาระคืนเงินกูย้ มื ดังกล่าวให้เห็นชัดในแบบทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
ของกิจการ (แบบ 247-4)
และในส่วนรายการเช่าสานักงานของ CLS ซึง่ ผูท้ าคาเสนอซือ้ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ เพื่อใช้ในเป็ นทีต่ งั ้ สานักงานของ
กิจการและบริษทั ย่อย เพื่อลดค่าใช้จ่ายของกิจการลง โดยค่าเช่าจะอ้างอิงโดยราคาตลาด คณะกรรมการของกิจการมี
ความเห็นว่า ผูท้ าคาเสนอซือ้ มิได้ระบุรายละเอียดอัตราค่าเช่าทีช่ ดั เจนในแบบทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ
247-4) คณะกรรมการของกิจการจึงมิอาจให้ความเห็นต่อการทารายการดังกล่าว เนื่องจากหากกิจการและบริษทั ย่อยมี
ความประสงค์ทจ่ี ะลดค่าใช้จ่ายค่าเช่าสานักงานของกิจการลง กิจการอาจดาเนินการหาข้อมูลอาคารให้เช่าสานักงานจาก
ผูใ้ ห้เช่ารายอื่นเพิม่ เติมได้ ซึง่ อาจทาให้กจิ การได้เงื่อนไขทีด่ กี ว่าการเช่าสานักงานจาก CLS ก็เป็ นได้
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกิจการเป็ นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงทาให้ กิจการมีการกาหนด
นโยบายและระเบียบปฏิบตั ิ รวมถึงขัน้ ตอนการอนุ มตั ริ ายการระหว่างกัน เพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และ/
หรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ, สานักงาน ก.ล.ต., และ/หรือระเบียบของหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง อย่างเคร่งครัด โดย
พิจารณาถึงประโยชน์ของกิจการและผูถ้ อื หุน้ ทุกรายเป็ นสาคัญ เพื่อป้ องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการ
เข้าทารายการระหว่างกันของกิจการกับบริษทั ย่อย/บริษทั ร่วม/บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง/บุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
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ความเห็นของกิจการเกีย่ วกับคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 250-2)
บริษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

และเนื่องจากกิจการมีฐานะเป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนัน้ การทารายการระหว่างกันแม้ว่าจะ
เป็ นการทารายการที่เป็ นประโยชน์ ต่อ กิจการก็ตาม ผู้ทาคาเสนอซื้อจะต้องดาเนินการให้ กิจการปฏิบ ตั ิตามเงื่อนไข
ทางการค้าปกติ และ/หรือสอดคล้องกับฐานะทางการเงินของกิจการ โดยคานึงถึงความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของ
รายการเป็ นสาคัญ และกิจการมีหน้าทีด่ าเนินธุรกรรมให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551
เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทารายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2551 (รวมทัง้ ที่มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม) และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริษัท จด
ทะเบีย นในรายการที่เ กี่ย วโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวัน ที่ 19 พฤศจิก ายน พ.ศ. 2546 (รวมทัง้ ที่มีก ารแก้ไ ขเพิ่มเติม)
(“ประกาศรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันฯ”) ซึง่ ต้องขออนุ มตั จิ ากฝ่ ายจัดการ คณะกรรมการของกิจการ และ/หรือ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื
หุน้ ของกิจการแล้วแต่กรณีต่อไป ทัง้ นี้หากต้องได้รบั อนุ มตั จิ ากที่ประชุมคณะกรรมการหรือผูถ้ ือหุน้ ของกิจการ ผูท้ าคา
เสนอซือ้ จะไม่มสี ทิ ธิออกเสียงในทีป่ ระชุมคณะกรรมการและผูถ้ อื หุน้ รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ของผูท้ าคาเสนอซือ้ จะ
ไม่มสี ทิ ธิออกเสียงในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เนื่องจากผูท้ าคาเสนอซือ้ รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 เป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ว่ นได้เสีย
จากการเข้าทารายการดังกล่าว
แก้ไขเป็ น
จากการพิจ ารณารายการะหว่ า งกัน ที่ผู้ ท าค าเสนอซื้อ ได้ ท่ีร ะบุ ไ ว้ใ น ค าเสนอซื้อ หลัก ทรัพ ย์ข องกิจ การ
(แบบ 247-4) คณะกรรมการของกิจการสามารถสรุปรายการระหว่างกันของผู้ทาคาเสนอซื้อและกิจการ ที่คาดว่าจะ
เกิดขึน้ ภายหลังการทาคาเสนอซือ้ ในครัง้ นี้เสร็จสิน้ ได้ดงั นี้
1

2

3

4

รายการ
ช่วงเวลา
ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์รอการขายจากบริษัทเครดิตฟองซิเอร์
ไตรมาสที่ 4 ปี 2561
แคปปิ ตอล ลิ้ง ค์ จ ากัด (“CLC”) และบริษั ท บริห ารสิน ทรัพ ย์
แคปปิ ตอล ลิ้งค์ จากัด (“CLM”) โดยมีขนาดรายการไม่เกินปี ละ
200.00 ล้านบาท
อาจได้มาซึง่ ทีด่ นิ รอการพัฒนาจากบริษทั แคปปิ ตอล ลิง้ ค์ พรอพ ภายหลังระยะเวลา 12 เดือน หลังการ
เพอร์ต้ี จากัด (“CLP”), บริษทั แคปปิ ตอล ลิง้ ค์ นอร์ท สาทร จากัด ทาคาเสนอซือ้ ในครัง้ นี้เสร็จสิน้ หาก
(“CLN”) และบริษัท แคปปิ ตอล ลิ้งค์ เซ้าท์ สาทร จากัด (“CLS”) การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์บนทีด่ นิ
ด้วยวิธกี ารชาระเงินสด หรือใช้วธิ แี ลกหุน้
ของทัง้ 3 บริษทั ดังกล่าวก่อให้เกิด
ความขัดเย้งทางผลประโยชน์
กู้ยืมเงินจากผู้ทาคาเสนอซื้อเป็ นวงเงินรวมไม่เกิน 200.00 ล้าน ภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังการ
บาท โดยกาหนดอัตราดอกเบี้ยไม่เกินกว่าอัตราดอกเบี้ย MLR
ทาคาเสนอซือ้ ในครัง้ นี้เสร็จสิน้
ของธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) โดยมีดอกเบีย้ จ่ายจะอยู่ทป่ี ี
ละไม่เกิน 12.50 ล้านบาท ซึง่ รายการดังกล่าวต้องได้รบั อนุมตั จิ าก
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั
เช่าสานักงานของ บริษทั แคปปิ ตอล ลิง้ ค์ เซ้า ท์ สาทร จากัด ซึง่ ภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังการ
ผูท้ าคาเสนอซือ้ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ เพื่อใช้ในเป็ นทีต่ งั ้ สานักงานของ
ทาคาเสนอซือ้ ในครัง้ นี้เสร็จสิน้
กิจการและบริษทั ย่อย เพื่อลดค่าใช้จ่ายของกิจการลง โดยค่าเช่า
จะอ้างอิงโดยราคาตลาด
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โดยแผนการทารายการระหว่างกันข้างต้นของผูท้ าคาเสนอซือ้ นัน้ เป็ นการดาเนินการทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อกิจการ
ในการทาให้กจิ การสามารถกลับมามีคุณสมบัตติ ามเกณฑ์การรับหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้หลักทรัพย์ของ
กิจการกลับมาทาการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้อกี ครัง้
อย่างไรก็ดี การทารายการระหว่างกันข้างต้นก็มปี ระเด็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
ของผู้ทาคาเสนอซื้อ เนื่องจากผู้ทาคาเสนอซื้อมีแผนจะขยายการประกอบธุรกิจ เพิ่มเติมของกิจการจากการพัฒ นา
อสังหาริมทรัพย์ในปั จจุบนั ไปสู่การดาเนินธุรกิจซือ้ อสังหาริมทรัพย์จากสถาบันการเงิน เพื่อนามาปรับปรุง พัฒนา เพื่อ
ขายหรือให้เช่า โดยจะจัดตัง้ บริษัทบริหารสินทรัพย์ ตามพระราชกาหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541 โดยธุรกิจ
ดังกล่าวมีวตั ถุประสงค์การดาเนินธุรกิจเช่นเดียวกับ CLM ซึง่ เป็ นบริษทั ทีผ่ ทู้ าคาเสนอซือ้ รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258
ของผูท้ าคาเสนอซือ้ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ แม้ว่าผูท้ าคาเสนอซือ้ จะชีแ้ จงว่า CLM กับบริษทั บริหารสินทรัพย์ทจ่ี ะจัดตัง้ ขึน้ เป็ น
บริษทั ย่อยของกิจการ มีการทาธุรกรรมทีแ่ ตกต่างกันก็ตาม โดย CLM จะซือ้ หนี้ทไ่ี ม่ก่อให้เกิดรายได้ของสถาบันการเงิน
(NPL) มาบริหารจัดการ ส่วนบริษัทบริหารสินทรัพย์ของกิจการจะซื้อสินทรัพย์ท่ไี ม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPA) ประเภท
อสังหาริมทรัพย์ท่สี ถาบันการเงินเป็ นเจ้าของ ซึ่งได้รบั มาจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของลูกค้า จึงอาจก่อให้เกิด
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการดาเนินธุรกิจของกิจการภายใต้การบริหารจัดการของผู้ ทาคาเสนอซือ้ ซึง่ ผูท้ าคาเสนอซือ้
มิได้ระบุรายละเอียดการแก้ไขประเด็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) แต่อย่างใดในแบบทาคาเสนอ
ซือ้ หลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ247-4)
อีกทัง้ ผูท้ าคาเสนอซือ้ ยังมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกิจการกับบริษทั แคปปิ ตอล ลิง้ ค์ พรอพเพอร์
ตี้ จากัด (“CLP”), บริษัท แคปปิ ตอล ลิ้งค์ นอร์ท สาทร จากัด (“CLN”) และบริษัท แคปปิ ตอล ลิ้งค์ เซ้าท์ สาทร จากัด
(“CLS”) ซึ่ง เป็ น บริษัท ที่ผู้ท าค าเสนอซื้อ รวมถึง บุ ค คลตามมาตรา 258 ของผู้ท าค าเสนอซื้อ เป็ น ผู้ถือ หุ้น ใหญ่ ที่มี
วัตถุประสงค์ดาเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ซง่ึ คล้ายกับวัตถุประสงค์การดาเนินธุรกิจของกิจการ ซึง่ หากพิจารณา
จากแผนการแก้ไ ขความขัด แย้ง ทางผลประโยชน์ ร ะหว่ า งกิจ การกับ CLP, CLN, และ CLS ของผู้ท าค าเสนอซื้อ
คณะกรรมการของกิจการมีความเห็นว่า ยังไม่สามารถแก้ไขความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกิจการกับ CLP, CLN,
และ CLS ได้ เนื่องจากผูท้ าคาเสนอซือ้ ยังไม่มกี ารระบุแนวทางทีช่ ดั เจนในการแก้ไขความขัดแย้งทางผลประโยชน์
และหากพิจารณาจากแผนของผูท้ าคาเสนอซือ้ ซึง่ ระบุว่า อาจมีการซือ้ ทีด่ นิ เพิม่ เติมของผูท้ าคาเสนอซือ้ โดยการ
ซือ้ ทีด่ นิ ใดๆ ของผูท้ าคาเสนอซือ้ เป็ นไปซึง่ การลงทุนส่วนตัวเพื่อหวังมูลค่าเพิม่ ในอนาคตและรายได้จากค่าเช่า ซึง่ มิได้มี
วัตถุประสงค์ในการพัฒนาที่ดนิ จึงอาจทาให้เกิดปั ญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) และแม้ว่า
ผู้ ท าค าเสนอซื้อ จะน าเสนอที่ดิน ดัง กล่ า วให้ค ณะกรรมการของกิจ การเป็ นผู้ พิจ ารณาซื้อ ก่ อ น โดยหากมติข อง
คณะกรรมการของกิจการไม่ประสงค์ทจ่ี ะซือ้ ผูท้ าคาเสนอซือ้ จึงค่อยซือ้ ทีด่ นิ ดังกล่าวเอง คณะกรรมการของกิจการยังคง
เห็นว่าวิธกี ารดังกล่าวยังไม่สามารถแก้ไขปั ญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ได้เนื่องจาก ผูท้ าคา
เสนอซื้อเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ของกิจการและเป็ นกรรมการผู้มอี านาจควบคุมกิจการจึงยังคงไม่อาจขจัดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ในเชิงโครงสร้างได้ อีกทัง้ ในทางปฏิบตั นิ นั ้ ก็อาจไม่สามารถดาเนินการได้ตามแนวทาง
ของผูท้ าคาเสนอซือ้ อย่างเป็ นรูปธรรม
ซึ่งความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดงั กล่าวอาจส่งผลต่ อการพิจารณาคุณสมบัติของกิจการตามเกณฑ์การรับ
หลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมาย ประกาศ และ/หรือข้อบังคับของสานักงาน ก.ล.ต. ซึง่ อาจทาให้กจิ การไม่
สามารถดาเนินการแก้ไขเหตุเพิกถอนดังกล่าวได้ทนั ภายในกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และส่งผลให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ
ดาเนินการเพิกถอนหลักทรัพย์ของกิจการออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้
ดังนัน้ ผู้ทาคาเสนอซื้อจะต้องปฎิบตั ิต ามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และ/หรือข้อบัง คับของตลาดหลักทรัพ ย์ฯ ,
สานักงาน ก.ล.ต., และ/หรือระเบียบของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง อย่างเคร่งครัด โดยพิจารณาถึงประโยชน์ของกิจการและผู้
ถือหุน้ ทุกรายเป็ นสาคัญ เพื่อป้ องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการเข้าทารายการระหว่างกันของกิจการกับ
บริษทั ย่อย/บริษทั ร่วม/บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง/บุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง ก่อนทีก่ จิ การจะขยายการประกอบธุรกิจเพิม่ เติมไปสู่
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บริษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

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

แก้ไขข้อความส่วนที่ 1 หน้ า 3 - 4
ข้อความเดิ ม
ทีป่ รึกษาฯ ได้ทาการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 โดยวิธตี ่างๆ
5 วิธี ได้แก่ 1) วิธีมูลค่าทางบัญชี 2) วิธีปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี 3) วิธีเปรียบเทียบราคาตลาดของหุ้นสามัญ 4) วิธี
เปรียบเทียบอัตราส่วนตลาด และ 5) วิธีมูลค่าปจั จุบนั สุทธิของกระแสเงินสด โดยมีรายละเอียดตามตารางสรุปมูลค่า
ยุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ดังนี้
มูลค่ายุติธรรมของบริษทั ฯ
ล้านบาท
บาทต่อหุ้น
128.93
0.35
128.91
0.35
N/A
N/A

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

N/A
123.77 - 145.72
64.52 – 81.81

N/A
0.33 - 0.39
0.17 - 0.22

จากตารางสรุปข้างต้น ทีป่ รึกษาฯ มีความเห็นว่า ในการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ควรใช้
ผลการประเมินทีไ่ ด้จากวิธปี รับปรุงมูลค่าทางบัญชี เนื่องจากบริษทั ฯ มีการหยุดพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพิม่ เติม
และยังไม่มแี ผนการทีช่ ดั เจนในการทาธุรกิจ ทีป่ รึกษาฯ จึงไม่สามารถคาดการณ์ถงึ การดาเนินการทีต่ ่อเนื่องของกิจการ
(Going Concern Basis) ได้ ดังนัน้ การพิจารณามูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ณ ปจั จุบนั โดยการปรับปรุง
มูลค่าสินทรัพย์และหนี้สนิ ให้สะท้อนมูลค่าตลาด จึงเหมาะสมกว่าการพิจารณามูลค่า ยุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ
โดยคานึงถึงผลการดาเนินงานและแนวโน้มการเติบโตของบริษทั ฯ ในอนาคต
ดังนัน้ เมื่อเปรียบเทียบราคาเสนอซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั ฯ ที่ 0.07 บาทต่อหุน้ กับมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญ
ของบริษัท ฯ ที่ 0.35 บาทต่ อ หุ้น จะเห็น ได้ว่ า ราคาเสนอซื้อ หลัก ทรัพ ย์ ต่ า กว่ า มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของหุ้ น สามัญ ของ
บริษทั ฯ ดังนัน้ ราคาเสนอซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั ฯ ที่ 0.07 บาทต่อหุน้ เป็ นราคาที่ไม่เหมาะสม
นอกจากนี้ หากพิจารณาจากนโยบายและแผนการบริหารกิจการของผู้ท าคาเสนอซื้อ ที่ผู้ทาคาเสนอซื้อ มี
แผนการทีจ่ ะทาให้บริษทั ฯ มีคุณสมบัตติ ามเกณฑ์การรับหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้หลักทรัพย์ของบริษทั ฯ
กลับมาทาการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้อกี ครัง้ โดยมีตารางเวลาดาเนินการโดยประมาณดังนี้
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รายการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนอีกไม่ต่ ากว่า 300 ล้านบาท
เพื่อให้สว่ นของผูถ้ อื หุน้ เกินกว่า 300 ล้านบาท
ได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทห้องชุดพักอาศัย ที่ดิน
เปล่ า เพื่ อ พั ฒ นาโครงการที่ อ ยู่ อ าศั ย ประเภท
แนวราบ มูลค่าไม่ต่ ากว่า 300 ล้านบาท เพื่อให้
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ เกินกว่า 300 ล้านบาท
(ขนาดรายการไม่ ต่ า กว่ า ร้อ ยละ 83.70 ของ
สินทรัพย์รวม)
จัดตัง้ บริษทั บริหารสินทรัพย์
ได้ม าซึ่ง อสัง หาริม ทรัพ ย์ ร อการขายจากบริษั ท
เครดิตฟองซิเอร์ แคปปิ ตอล ลิง้ ค์ จากัด
รับรูร้ ายได้จากสินทรัพย์ใหม่ ทีจ่ ะสร้างกาไรสุทธิปี
ละไม่ต่ากว่า 30 ล้านบาท ซึง่ เป็ นไปตามเกณฑ์พน้
เหตุแห่งการเพิกถอน
ยื่นคาขอพ้นเหตุเพิกถอนหลักทรัพย์ โดยบริษัทมี
คุณสมบัติตามเกณฑ์รบั หุ้นสามัญของบริษัทเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียน

บริษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

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

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

ไตรมาสที่ 2 ปี 2563

ที่ปรึกษาฯ มีความเห็นว่า จากนโยบายและแผนการบริหารกิจการของผู้ทาคาเสนอซื้อ ที่ผู้ทาคาเสนอซื้อมี
แผนการทีจ่ ะทาให้บริษทั ฯ มีคุณสมบัตติ ามเกณฑ์การรับหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้างต้น มีความเป็ นไปได้น้อย
ทีบ่ ริษทั ฯ จะสามารถกลับมาซือ้ -ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้อกี ครัง้ เนื่องจากปจั จุบนั ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ประกาศให้
บริษทั ฯ เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนโดยมีสาเหตุดงั นี้
- บริษทั ฯ ต้องแก้ไขฐานะทางการเงินและการดาเนินงาน เนื่องจากบริษทั ฯ มีสว่ นของผูถ้ อื หุน้ น้อยกว่าศูนย์
- บริษัทฯ เข้าข่ายเป็ นบริษัทที่มสี นิ ทรัพย์ทงั ้ หมดหรือเกือบทัง้ หมดในรูปเงินสด (Cash Company) ซึ่งยังไม่
สามารถดาเนินการให้มธี ุรกิจทีม่ คี ุณสมบัตทิ จ่ี ะจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้
- บริษทั ฯ ยังมิได้ดาเนินการให้เป็ นไปตามข้อกาหนดว่าด้วยรายการได้มาซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
กรณีการเข้าซือ้ หุน้ ของบริษทั กีธา พร๊อพเพอร์ตส้ี ์ จากัด (“KITHA”)
ซึง่ หากพิจารณาจากสถานะของบริษทั ฯ พบว่า ณ วันที่ 9 มีนาคม 2560 บริษทั ฯ อยู่ในช่วงทีต่ ้องแก้ไขฐานะ
ทางการเงินและการดาเนินงานระยะที่ 2 (NC ระยะที่ 2) จากทัง้ หมด 3 ระยะ โดยมีระยะเวลาในการแก้ไขสาเหตุดงั กล่าว
ทัง้ สิน้ 3 ปี (ครบกาหนดวันที่ 8 มีนาคม 2562) โดยบริษทั ฯ สามารถยื่นคาขอขยายเวลาในการอยู่ NC ระยะเดิมได้ 1
ครัง้ เป็ นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี (วันที่ 8 มีนาคม 2563) โดยบริษทั ฯ จะต้องมีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตามเกณฑ์ของตลาด
หลักทรัพย์ฯ
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ทัง้ นี้ แม้ว่าบริษทั ฯ จะสามารถดาเนินการขอขยายเวลาในการอยู่ NC ระยะเดิมได้อกี 1 ปี ก็จะทาให้ระยะเวลา
ในการฟื้ นฟูกจิ การสิน้ สุด ณ วันที่ 8 มีนาคม 2563 ซึง่ ณ วันดังกล่าวหากบริษทั ฯ ไม่ส ามารถดาเนินการแก้ไขเหตุเพิก
ถอนดังกล่าวได้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก็จะดาเนินการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ฯ
ดัง นัน้ หากพิจ ารณาจากแผนการที่จ ะท าให้บ ริษัท ฯ มีคุ ณสมบัติต ามเกณฑ์ก ารรับ หลัก ทรัพ ย์ข องตลาด
หลักทรัพย์ฯ ที่ผู้ทาคาเสนอซื้อคาดว่าจะยื่นคาขอพ้นเหตุเพิกถอนหลักทรัพย์ โดยบริษทั มีคุณสมบัตติ ามเกณฑ์รบั หุ้น
สามัญของบริษทั เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2563 จึงทาให้บริษทั ฯ อาจไม่สามารถดาเนินการ
แก้ไขเหตุเพิกถอนดังกล่าวได้ทนั ภายในกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึง่ ส่ งผลให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะดาเนินการเพิก
ถอนหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ฯ
ข้อความใหม่
ทีป่ รึกษาฯ ได้ทาการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 โดยวิธตี ่างๆ
5 วิธี ได้แก่ 1) วิธีมูลค่าทางบัญชี 2) วิธีปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี 3) วิธีเปรียบเทียบราคาตลาดของหุ้นสามัญ 4) วิธี
เปรียบเทียบอัตราส่วนตลาด และ 5) วิธมี ูลค่าปจั จุบนั สุทธิของกระแสเงินสดจากโครงการและนาไปปรับปรุงมูลค่าทาง
บัญชี โดยมีรายละเอียดตามตารางสรุปมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ดังนี้
มูลค่ายุติธรรมของบริษทั ฯ
ล้านบาท
บาทต่อหุ้น
128.93
0.35
128.91
0.35
N/A
N/A

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

N/A
123.77 - 145.72
64.52 – 81.81

N/A
0.33 - 0.39
0.17 - 0.22

จากตารางสรุปข้างต้น ทีป่ รึกษาฯ มีความเห็นว่า ในการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ควรใช้
ผลการประเมินทีไ่ ด้จากวิธปี รับปรุงมูลค่าทางบัญชี เนื่องจากบริษทั ฯ มีการหยุดพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพิม่ เติม
และยังไม่มแี ผนการในอนาคตที่ชดั เจนในการทาธุรกิจ ที่ปรึกษาฯ จึงไม่สามารถคาดการณ์ถึงการดาเนินการทีต่ ่อเนื่อง
ของกิจการ (Going Concern Basis) ได้ นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังได้ประกาศให้บริษทั ฯ เข้าข่ายเป็ น Cash
Company ตัง้ แต่วนั ที่ 18 พฤศจิกายน 2557 และปจั จุบนั บริษทั ฯ ยังไม่สามารถดาเนินการให้มธี ุรกิจทีม่ คี ุณสมบัตติ าม
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าด้วยการรับหุน้ สามัญหรือหุน้ บุรมิ สิทธิเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน ดังนัน้ เพราะฉะนัน้
การพิจารณามูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ณ ปจั จุบนั โดยการปรับปรุงมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สนิ ให้สะท้อน
มูลค่าตลาดด้วยวิธปี รับปรุงมูลค่าทางบัญชี จึงเหมาะสมกว่าการพิจารณามูลค่า ยุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ โดย
คานึงถึงผลการดาเนินงานและแนวโน้มการเติบโตของบริษทั ฯ ในอนาคต
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ดังนัน้ เมื่อเปรียบเทียบราคาเสนอซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั ฯ ที่ 0.07 บาทต่อหุน้ กับมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญ
ของบริษัท ฯ ที่ 0.35 บาทต่ อ หุ้น จะเห็น ได้ว่ า ราคาเสนอซื้อ หลัก ทรัพ ย์ ต่ า กว่ า มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของหุ้ น สามัญ ของ
บริษทั ฯ ดังนัน้ ราคาเสนอซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั ฯ ที่ 0.07 บาทต่อหุน้ เป็ นราคาที่ไม่เหมาะสม
นอกจากนี้ หากพิจารณาจากนโยบายและแผนการบริหารกิจการของผู้ท าคาเสนอซื้อ ที่ผู้ทาคาเสนอซื้อ มี
แผนการทีจ่ ะทาให้บริษทั ฯ มีคุณสมบัตติ ามเกณฑ์การรับหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้หลักทรัพย์ของบริษทั ฯ
กลับมาทาการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้อกี ครัง้ โดยมีตารางเวลาดาเนินการโดยประมาณดังนี้
รายการ

ช่วงเวลา

เพิม่ ทุนจดทะเบียนอีกไม่ต่ ากว่า 300 ล้านบาท
เพื่อให้สว่ นของผูถ้ อื หุน้ เกินกว่า 300 ล้านบาท
ได้มาซึง่ สินทรัพย์ประเภทห้องชุดพักอาศัย ทีด่ นิ
เปล่ า เพื่อ พัฒ นาโครงการที่อ ยู่ อ าศัย ประเภท
แนวราบ มูลค่าไม่ต่ ากว่า 300 ล้านบาท เพื่อให้
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ เกินกว่า 300 ล้านบาท
(ขนาดรายการไม่ ต่ ากว่ าร้อ ยละ 83.70 ของ
สินทรัพย์รวม)
จัดตัง้ บริษทั บริหารสินทรัพย์

ไตรมาสที่ 2-4 ปี 2561

ได้ม าซึ่งอสังหาริมทรัพย์รอการขายจากบริษัท
เครดิตฟองซิเอร์ แคปปิ ตอล ลิง้ ค์ จากัด
วัน สิ้น สุ ด การแก้ไ ขเหตุ เ พิก ถอน กรณี บ ริษัท ฯ
เป็ น Cash Company ช่วงที่ 1
รับรูร้ ายได้จากสินทรัพย์ใหม่ ทีจ่ ะสร้างกาไรสุทธิ
ปี ละไม่ต่ากว่า 30 ล้านบาท ซึง่ เป็ นไปตามเกณฑ์
พ้นเหตุแห่งการเพิกถอน
วันสิ้นสุดการแก้ไขเหตุ เพิกถอนเนื่องจากฐานะ
ทางการเงิน NC ระยะที่ 3
วัน สิ้น สุ ด การแก้ไ ขเหตุ เ พิก ถอน กรณี บ ริษัท ฯ
เป็ น Cash Company ช่วงที่ 2
วันสิ้นสุดการขยายระยะเวลาการแก้ไขเหตุ เพิก
ถอนเนื่องจากฐานะทางการเงิน NC ระยะที่ 3
ยื่นคาขอพ้นเหตุเพิกถอนหลักทรัพย์ โดยบริษทั มี
คุณสมบัตติ ามเกณฑ์รบั หุน้ สามัญของบริษทั เป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียน
วัน สิ้น สุด การขยายระยะเวลาสาหรับ การแก้ไ ข
เหตุเพิกถอน กรณีบริษทั ฯ เป็ น Cash Company

กาหนดสิ้ นสุดการแก้ไข
เหตุเพิ กถอน

ไตรมาสที่ 2-4 ปี 2561

เริม่ ดาเนินการ ไตรมาสที่ 4 ปี 2561
คาดว่าแล้วเสร็จ ไตรมาสที่ 1 ปี 2562
ไตรมาสที่ 4 ปี 2561
31 มกราคม 2562
ตัง้ แต่ไตรมาสที่ 1 ปี 2562 เป็ นต้นไป

8 มีนาคม 2562
31 มกราคม 2563
8 มีนาคม 2563
ไตรมาสที่ 2 ปี 2563

31 มกราคม 2564
หน้า 4

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ – ฉบับแก้ไขเพิม่ เติม

บริษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

ที่ปรึกษาฯ มีความเห็นว่า จากนโยบายและแผนการบริหารกิจการของผู้ทาคาเสนอซื้อ ที่ ผู้ทาคาเสนอซื้อมี
แผนการทีจ่ ะทาให้บริษทั ฯ มีคุณสมบัตติ ามเกณฑ์การรับหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้างต้น มีความเป็ นไปได้น้อย
ที่กจิ การจะสามารถกลับมาซื้อ-ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้อกี ครัง้ เนื่องจากแผนการของผู้ทาคาเสนอซื้อที่จะทาให้
บริษทั ฯ มีคุณสมบัตติ ามเกณฑ์การรับหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้หลักทรัพย์ของบริษทั ฯ กลับมาทาการซือ้
ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้อีกครัง้ นัน้ ยังไม่มีความชัดเจนถึง สินทรัพย์ท่จี ะได้มาจึงทาให้เกิดความไม่แน่ นอนของ
ผลตอบแทนทีบ่ ริษทั ฯ จะได้รบั จากสินทรัพย์ดงั กล่าวในอนาคต อีกทัง้ การได้มาซึง่ อสังหาริมทรัพย์รอการขายจากบริษทั
เครดิตฟองซิเอร์ แคปปิ ตอล ลิ้ง ค์ จากัด ก็มีความไม่แ น่ นอน เนื่อ งจากที่ป รึกษาฯ ไม่ สามารถคาดการณ์ ไ ด้ว่า จะมี
สินทรัพย์รอการขายใดเกิดขึน้ ในช่วงเวลาตามทีผ่ ทู้ าคาเสนอซือ้ ระบุ และสินทรัพย์ดงั กล่าวจะสามารถสร้างผลตอบแทน
และกาไรสุทธิได้มากน้อยเพียงไร จึงทาให้บริษทั ฯ อาจไม่สามารถแก้ไขเหตุเพิกถอนได้ทนั ตามระยะเวลาทีก่ าหนด โดย
ปจั จุบนั ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ประกาศให้บริษทั ฯ เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนโดยมีสาเหตุดงั นี้
เนื่องจากปจั จุบนั ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ประกาศให้บริษทั ฯ เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนโดยมีสาเหตุดงั นี้
- บริษทั ฯ ต้องแก้ไขฐานะทางการเงินและการดาเนินงาน เนื่องจากบริษทั ฯ มีส่วนของผูถ้ อื หุน้ น้อยกว่าศูนย์ ซึ่ง
ณ วันที่ 9 มีนาคม 2560 บริษทั ฯ อยู่ในช่วงทีต่ อ้ งแก้ไขฐานะทางการเงินและการดาเนินงานระยะที่ 2 (NC ระยะ
ที่ 2) จากทัง้ หมด 3 ระยะ โดยมีระยะเวลาในการแก้ไขสาเหตุดงั กล่าวทัง้ สิน้ 3 ปี (ครบกาหนดวันที่ 8 มีนาคม
2562) โดยบริษทั ฯ สามารถยื่นคาขอขยายเวลาในการอยู่ NC ระยะเดิมได้ 1 ครัง้ เป็ นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี
(วันที่ 8 มีนาคม 2563) โดยบริษัทฯ จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งหาก
บริษทั ฯ สามารถดาเนินการขอขยายเวลาในการอยู่ NC ระยะเดิมได้อกี 1 ปี จะทาให้ระยะเวลาในการฟื้ นฟู
กิจการของบริษทั ฯ สิน้ สุด ณ วันที่ 8 มีนาคม 2563 ซึง่ ณ วันดังกล่าวหากบริษทั ฯ ไม่สามารถดาเนินการแก้ไข
เหตุเพิกถอนดังกล่าวได้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก็จะดาเนินการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษั ทฯ ออกจากการเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ฯ
- บริษัทฯ เข้าข่ายเป็ นบริษัทที่มสี นิ ทรัพย์ทงั ้ หมดหรือเกือบทัง้ หมดในรูปเงินสด (Cash Company) ซึ่งยังไม่
สามารถดาเนินการให้มธี ุรกิจทีม่ คี ุณสมบัตทิ จ่ี ะจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้
ประกาศให้บริษทั ฯ เข้าข่ายเป็ น Cash Company ตัง้ แต่วนั ที่ 18 พฤศจิกายน 2557 และปจั จุบนั บริษทั ฯ ยังไม่
สามารถดาเนินการให้มธี ุรกิจทีม่ คี ุณสมบัตติ ามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าด้วยการรับหุน้ สามัญหรือ
หุน้ บุรมิ สิทธิเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน ซึง่ เป็ นระยะเวลาเกินกว่ า 6 เดือนแล้ว เป็ นผลให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ
ประกาศเพิม่ เหตุการณ์เข้าข่ายอาจถูกพิจารณาเพิกถอนจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนเพิม่ เติมตัง้ แต่วนั ที่ 1
กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีกาหนดระยะเวลาเป็ น 2 ช่วง ได้แก่ 1) ช่วงดาเนินการให้เหตุเพิกถอนหมดไป มี
ระยะเวลา 1 ปี (ครบกาหนดวันที่ 31 มกราคม 2562) และ 2) ช่วงดาเนินการให้มคี ุณสมบัตเิ พื่อกลับมาซือ้ ขาย
มีระยะเวลา 1 ปี โดยบริษทั ฯ สามารถยื่นคาขอขยายระยะเวลาสาหรับช่วงดาเนินการให้มคี ุณสมบัตเิ พื่อกลับมา
ซือ้ ขายได้ 1 ครัง้ เป็ นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ จะพิจารณาเหตุผลและความจาเป็ นในการ
ขอขยายระยะเวลาดังกล่าว ซึง่ ต้องเป็ นไปตามแนวทางดาเนินการทีก่ าหนด หากบริษทั ฯ ไม่สามารถดาเนินการ
ให้เ หตุ เ พิก ถอนดัง กล่ า วหมดไปหรือ มีคุ ณ สมบัติเ พื่อ กลับ มาซื้อ ขายได้ภ ายในระยะเวลาที่ก าหนด ตลาด
หลักทรัพย์ฯ ก็จะดาเนินการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนของตลาด
หลักทรัพย์ฯ
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- บริษทั ฯ ยังมิได้ดาเนินการให้เป็ นไปตามข้อกาหนดว่าด้วยรายการได้มาซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
กรณีการเข้าซือ้ หุน้ ของบริษทั กีธา พร๊อพเพอร์ตส้ี ์ จากัด (“KITHA”)
ซึง่ หากพิจารณาจากสถานะของบริษทั ฯ พบว่า ณ วันที่ 9 มีนาคม 2560 บริษทั ฯ อยู่ในช่วงทีต่ ้องแก้ไขฐานะ
ทางการเงินและการดาเนินงานระยะที่ 2 (NC ระยะที่ 2) จากทัง้ หมด 3 ระยะ โดยมีระยะเวลาในการแก้ไขสาเหตุดงั กล่าว
ทัง้ สิน้ 3 ปี (ครบกาหนดวันที่ 8 มีนาคม 2562) โดยบริษทั ฯ สามารถยื่นคาขอขยายเวลาในการอยู่ NC ระยะเดิมได้ 1
ครัง้ เป็ นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี (วันที่ 8 มีนาคม 2563) โดยบริษทั ฯ จะต้องมีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตามเกณฑ์ของตลาด
หลักทรัพย์ฯ
ทัง้ นี้ แม้ว่าบริษทั ฯ จะสามารถดาเนินการขอขยายเวลาในการอยู่ NC ระยะเดิมได้อกี 1 ปี ก็จะทาให้ระยะเวลา
ในการฟื้ นฟูกจิ การสิน้ สุด ณ วันที่ 8 มีนาคม 2563 ซึง่ ณ วันดังกล่าวหากบริษทั ฯ ไม่สามารถดาเนินการแก้ไขเหตุเพิก
ถอนดังกล่าวได้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก็จะดาเนินการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ฯ
ซึง่ หากพิจารณาจากเหตุเพิกถอนของบริษทั ฯ ทีม่ กี าหนดระยะเวลาสิน้ สุดทีใ่ กล้ทส่ี ุดสถานะของบริษทั ฯ พบว่า
ณ วันที่ 9 มีนาคม 2560 บริษทั ฯ อยู่ในช่วงที่จะต้องแก้ไขฐานะทางการเงินและการดาเนินงานระยะที่ 2 (NC ระยะที่ 2)
จากทัง้ หมด 3 ระยะ โดยมีระยะเวลาในการแก้ไขสาเหตุดงั กล่าวทัง้ สิน้ 3 ปี (ครบกาหนดวันที่ 8 มีนาคม 2562) ให้มี
คุณสมบัตติ ามเกณฑ์การรับหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2562 เนื่องจากเข้าข่ายเป็ น
บริษทั ทีม่ สี นิ ทรัพย์ทงั ้ หมดหรือเกือบทัง้ หมดในรูปเงินสด (Cash Company) และภายในวันที่ 8 มีนาคม 2562 ซึง่ เป็ นวัน
สิน้ สุดการแก้ไขเหตุเพิกถอน เนื่องจากฐานะทางการเงิน NC ระยะที่ 2 ในกรณีทไ่ี ม่สามารถยื่นคาขอขยายระยะเวลาได้
ซึง่ บริษทั ฯ จะต้องดาเนินการให้มธี ุรกิจทีม่ คี ุณสมบัตติ ามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าด้วยการรับหุน้ สามัญหรือ
หุน้ บุรมิ สิทธิเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนภายในวันที่ 31 มกราคม 2563 ทัง้ นี้หากบริษทั ฯ ไม่สามารถดาเนินการแก้ไขเหตุ
เพิกถอนดังกล่าวได้ภายในวันทีก่ าหนดข้างต้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก็จะดาเนินการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ออก
จากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ฯ
ดัง นัน้ หากพิจ ารณาจากแผนการที่ จ ะท าให้บ ริษัท ฯ มีคุ ณสมบัติต ามเกณฑ์ก ารรับ หลัก ทรัพ ย์ข องตลาด
หลักทรัพย์ฯ ที่ผู้ทาคาเสนอซื้อคาดว่าจะยื่นคาขอพ้นเหตุเพิกถอนหลักทรัพย์ โดยบริษทั มีคุณสมบัตติ ามเกณฑ์รบั หุ้น
สามัญของบริษทั เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2563 จึงทาให้บริษทั ฯ อาจไม่สามารถดาเนินการ
แก้ไขเหตุเพิกถอนดังกล่าวได้ทนั ภายในกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึง่ ส่งผลให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะดาเนินการเพิก
ถอนหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ฯ
2.

แก้ไขข้อความในส่วนที่ 3 หน้ า 1
ข้อความเดิ ม
ในการพิจารณาความเหมาะสมต่อราคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ ทีป่ รึกษาฯ ได้ทาการพิจารณาความเหมาะสมของ
ราคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ โดยเปรียบเทียบกับมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ โดยทีป่ รึกษาฯ ได้ทาการประเมิน
มูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ด้วยวิธกี ารต่างๆ จานวน 5 วิธี ดังนี้
1. วิธมี ลู ค่าทางบัญชี
2. วิธปี รับปรุงมูลค่าทางบัญชี
3. วิธเี ปรียบเทียบราคาตลาดของหุน้ สามัญ
4. วิธเี ปรียบเทียบอัตราส่วนตลาด
5. วิธมี ลู ค่าปจั จุบนั สุทธิของกระแสเงินสด
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โดยมีรายละเอียดการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ แต่ละวิธี ดังนี้
ข้อความใหม่
ในการพิจารณาความเหมาะสมต่อราคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ ทีป่ รึกษาฯ ได้ทาการพิจารณาความเหมาะสมของ
ราคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ โดยเปรียบเทียบกับมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ โดยทีป่ รึกษาฯ ได้ทาการประเมิน
มูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ด้วยวิธกี ารต่างๆ จานวน 5 วิธี ดังนี้
1. วิธมี ลู ค่าทางบัญชี
2. วิธปี รับปรุงมูลค่าทางบัญชี
3. วิธเี ปรียบเทียบราคาตลาดของหุน้ สามัญ
4. วิธเี ปรียบเทียบอัตราส่วนตลาด
5. วิธมี ลู ค่าปจั จุบนั สุทธิของกระแสเงินสดจากโครงการและนาไปปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี
โดยมีรายละเอียดการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ แต่ละวิธี ดังนี้
3.

แก้ไขข้อความในส่วนที่ 3 หน้า 2 ข้อ 3.2 วิธปี รับปรุงมูลค่าทางบัญชี
ข้อความเดิ ม
ทัง้ นี้ การประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ด้วยวิธปี รับปรุงมูลค่าทางบัญชี เป็ นการแสดงมูลค่า
ทางบัญชีของบริษทั ฯ หลังการปรับปรุงรายการทรัพย์สนิ ทีส่ าคัญให้เป็ นราคายุตธิ รรมแล้ว ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง โดย
ไม่ได้คานึงถึงผลการดาเนินงาน และแนวโน้มการเติบโตของบริษทั ฯ ในอนาคต จึงอาจไม่สะท้อนถึงความสามารถในการ
ทากาไรของบริษทั ฯ ในอนาคต
ข้อความใหม่
ทัง้ นี้ การประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุ้นสามัญของบริษทั ฯ ด้วยวิธปี รับปรุงมูลค่าทางบัญชี เป็ นการแสดงมูลค่า
ทางบัญชีของบริษทั ฯ หลังการปรับปรุงรายการทรัพย์สนิ ทีส่ าคัญให้เป็ นราคายุตธิ รรมแล้ว ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง โดย
ไม่ได้คานึงถึงผลการดาเนินงาน และแนวโน้มการเติบโตของบริษทั ฯ ในอนาคต จึงอาจไม่สะท้อนถึงความสามารถในการ
ทากาไรของบริษัทฯ ในอนาคต และเนื่องจากบริษัทฯ มีการหยุ ดพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพิม่ เติม และยังไม่มี
แผนการที่ชดั เจนในการทาธุรกิจ ที่ปรึกษาฯ จึงไม่สามารถคาดการณ์ ถึงการดาเนินการที่ต่อเนื่องของกิจการ ( Going
Concern Basis) ได้ นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังได้ประกาศให้บริษทั ฯ เข้าข่ายเป็ น Cash Company ตัง้ แต่วนั ที่ 18
พฤศจิกายน 2557 และปจั จุบนั บริษัทฯ ยังไม่สามารถดาเนินการให้มีธุรกิจที่มีคุณสมบัติตามข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ ว่าด้วยการรับหุน้ สามัญหรือหุน้ บุรมิ สิทธิเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ดังนัน้ การพิจารณามูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ณ ปจั จุบนั โดยการปรับปรุงมูลค่าสินทรัพย์และ
หนี้สนิ ให้สะท้อนมูลค่าตลาดด้วยวิธปี รับปรุงมูลค่าทางบัญชี จึงเหมาะสมสาหรับการใช้พจิ ารณามูลค่ายุตธิ รรมของหุ้น
สามัญของบริษทั ฯ ในครัง้ นี้
4.
3.5

แก้ไขข้อความในส่วนที่ 3 หน้า 6 ข้อ 3.5 วิธมี ลู ค่าปจั จุบนั สุทธิของกระแสเงินสด
ข้อความเดิ ม
วิ ธีมูลค่าปัจจุบนั สุทธิ ของกระแสเงิ นสด

การประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ด้วยวิธมี ูลค่าปจั จุบนั สุทธิของกระแสเงินสด เป็ นการ
ประเมินมูลค่าโดยคานึงถึงความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดในอนาคตของบริษทั ฯ ซึ่งทีป่ รึกษาฯ ได้ทาประมาณ
การทางการเงินและคานวณหามูลค่าปจั จุบนั ด้วยอัตราส่วนคิดลด (Discount Rate) ทีเ่ หมาะสม
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ในการประมาณการกระเงินสดอิสระของบริษัทฯ ที่ปรึกษาฯ ได้จดั ทาประมาณการทางการเงินของโครงการ
สิทธารมย์ พาร์คไลฟ์ โดยการสัมภาษณ์ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เกี่ยวกับโครงสร้างการลงทุน แผนการลงทุน แผนการ
ดาเนินงาน และพิจารณาข้อมูลภาวะอุตสาหกรรม และข้อมูลสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศประกอบ รวมถึง
เอกสารต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง ทัง้ นี้ ทีป่ รึกษาฯ ได้ทาการศึกษาและวิเคราะห์ถึงความน่ าเชื่อถือและความสมเหตุสมผลของ
สมมติฐานต่างๆ ทีไ่ ด้รบั จากการสัมภาษณ์ฝา่ ยบริหารของบริษทั ฯ และปรับปรุงสมมติฐานบางรายการให้เป็ นไปตามหลัก
ความระมัดระวัง
การประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ในครัง้ นี้ เป็ นการประมาณการกระแสเงินสดทีบ่ ริษทั ฯ จะ
ได้รบั จากการลงทุนในโครงการสิทธารมย์ พาร์คไลฟ์ จากนัน้ จะทาการปรับปรุงกระแสเงินสดด้วยภาษีจ่าย เพื่อให้ได้
กระแสเงินสดอิสระของผู้ถือหุ้น หลังจากนัน้ ที่ป รึกษาฯ จะท าการคิดลดกระแสเงิน สดอิสระของผู้ถือหุ้น ด้ว ยอัตรา
ผลตอบแทนทีผ่ ถู้ อื หุน้ คาดหวัง เพื่อให้ได้ มูลค่าปจั จุบนั สุทธิ และทาการปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ และหนี้สนิ ณ วันที่ 30
กันยายน 2560 เพื่อให้ได้มลู ค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ

3.5

ข้อความใหม่
วิ ธีมูลค่าปัจจุบนั สุทธิ ของกระแสเงิ นสดจากโครงการและนาไปปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี

การประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ด้วยวิธมี ูลค่าปจั จุบนั สุทธิของกระแสเงินสดจากโครงการ
และนาไปปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี เป็ นการประเมินมูลค่าโดยคานึงถึงความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดในอนาคต
ของบริษทั ฯโครงการสิทธารมย์ พาร์คไลฟ์ ซึง่ เป็ นโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์หลักของกลุ่มบริษทั เพียงโครงการเดียว
ทีย่ งั มีการดาเนินการอยู่ ซึง่ ภายหลังจากทีท่ ราบมูลค่ายุตธิ รรมของโครงการดังกล่าวแล้ว ทีป่ รึกษาฯ จะนามูลค่ายุตธิ รรม
ทีไ่ ด้ไปปรับปรุงกับมูลค่าทางบัญชีของทรัพย์สนิ ของโครงการสิทธารมย์ พาร์คไลฟ์ (บ้านเดีย่ ว 2 ชัน้ จานวน 34 หลังของ
โครงการสิทธารมย์ พาร์คไลฟ์) ในงบการเงินรวมของบริษัทฯ เพื่อให้มูลค่ าหุ้นสามัญของบริษัทฯ สะท้อนถึงมูลค่ า
ยุตธิ รรม ซึง่ ทีป่ รึกษาฯ ได้ทาประมาณการทางการเงินและคานวณหามูลค่าปจั จุบนั ด้วยอัตราส่วนคิดลด (Discount Rate)
ทีเ่ หมาะสม
ในการประมาณการกระเงินสดอิสระของบริษัทฯ ที่ปรึกษาฯ ได้จดั ทาประมาณการทางการเงินของโครงการ
สิทธารมย์ พาร์คไลฟ์ โดยการสัมภาษณ์ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เกี่ยวกับโครงสร้างการลงทุน แผนการลงทุน แผนการ
ดาเนินงาน และพิจารณาข้อมูลภาวะอุตสาหกรรม และข้อมูลสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศประกอบ รวมถึง
เอกสารต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง ทัง้ นี้ ทีป่ รึกษาฯ ได้ทาการศึกษาและวิเคราะห์ถึงความน่ าเชื่อถือและความสมเหตุสมผลของ
สมมติฐานต่างๆ ทีไ่ ด้รบั จากการสัมภาษณ์ฝา่ ยบริหารของบริษทั ฯ และปรับปรุงสมมติฐานบางรายการให้เป็ นไปตามหลัก
ความระมัดระวัง
การประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ในครัง้ นี้ เป็ นการประมาณการกระแสเงินสดทีบ่ ริษทั ฯ จะ
ได้รบั จากการลงทุนในโครงการสิทธารมย์ พาร์คไลฟ์ จากนัน้ จะทาการปรับปรุงกระแสเงินสดด้วยภาษีจ่าย เพื่อให้ได้
กระแสเงินสดอิสระของผู้ถือหุ้น หลังจากนัน้ ที่ป รึกษาฯ จะท าการคิดลดกระแสเงิน สดอิสระของผู้ถือหุ้น ด้ว ยอัตรา
ผลตอบแทนทีผ่ ถู้ อื หุน้ คาดหวัง เพื่อให้ได้ มูลค่าปจั จุบนั สุทธิ และทาการปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ และหนี้สนิ ณ วันที่ 30
กันยายน 2560 เพื่อให้ได้มลู ค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ
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5.

แก้ไขข้อความในส่วนที่ 3 หน้า 10 ข้อ 3.6 การวิเคราะห์ความไว (Sensitivity Analysis)
ข้อความเดิ ม
การประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ จะถูกต้องหรือมีมลู ค่าใกล้เคียงความเป็ นจริงนัน้ ขึน้ อยู่กบั
ความถูกต้อ งและความเหมาะสมของสมมติฐานที่ใช้ใ นการประมาณการทางการเงิน และแผนการดาเนิ นธุรกิจและ
นโยบายการบริหารงานในอนาคต ดังนัน้ หากมีเหตุการณ์ทส่ี ่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงใดๆ เกีย่ วกับสภาวะเศรษฐกิจ
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และนโยบายของรัฐบาลทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ก็อาจทาให้ประมาณการทางการเงินทีจ่ ดั ทาขึน้
ภายใต้สมมติฐานทีก่ ล่าวมาข้างต้นเปลีย่ นแปลงไปอย่างมีนยั สาคัญ และอาจส่งผลกระทบให้มูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญ
ของบริษทั ฯ ทีป่ ระเมินได้เปลีย่ นแปลงไปด้วยเช่นกัน
ด้วยสาเหตุและปจั จัยต่างๆ ทีอ่ าจเกิดการเปลีย่ นแปลงและอาจส่งผลกระทบกับการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของ
หุน้ สามัญของบริษทั ฯ ทีป่ รึกษาฯ จึงได้ทาการวิเคราะห์ความไวของการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ
เพื่อศึกษาถึงผลกระทบโดยปจั จัยต่างๆ ที่อาจเกิดการเปลีย่ นแปลง โดยศึกษาและวิเคราะห์การเปลีย่ นแปลงของมูลค่า
ยุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ต่อการเปลีย่ นแปลงของปจั จัย 3 ปจั จัย ได้แก่ อัตราคิดลด (อัตราผลตอบแทนทีผ่ ถู้ อื
คาดหวัง) อัตราการขายบ้านต่อเดือน และการเปลีย่ นแปลงของราคาขายบ้าน ซึ่งสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ความไว
ของการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ด้วยวิธมี ลู ค่าปจั จุบนั สุทธิของกระแสเงินสดได้ดงั นี้
อัตราคิ ดลด
เพิ่ ม / (ลด) จากกรณี ฐาน
(1.00%)
(0.50%)
0.00%
0.50%
1.00%

การเปลี่ยนแปลงของราคาขายบ้าน เพิ่ ม / (ลด) จากกรณี ฐาน
(5.00%)
(2.50%)
0.00%
2.50%
5.00%
71.62
73.91
76.20
78.49
80.79
71.19
73.47
75.74
78.02
80.29
75.29
70.77
73.03
77.55
79.81
70.36
72.60
74.58
77.09
79.33
69.95
72.18
74.41
76.63
78.86

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

อัตราการขายบ้านต่อเดือน (หลัง) เพิ่ ม / (ลด) จากกรณี ฐาน
(0.50)
(0.25)
0.00
0.25
0.50
47.23
66.95
76.20
82.23
87.10
46.79
65.47
75.74
81.81
86.71
75.29
46.36
65.99
81.39
86.32
45.94
64.52
74.58
80.98
85.93
45.53
64.06
74.41
80.58
85.55
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จากการวิเคราะห์ความไวของการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ โดยการเปลีย่ นแปลงอัตรา
คิดลด (อัตราผลตอบแทนทีผ่ ู้ถอื หุน้ คาดหวัง) และอัตราการขายบ้านต่อเดือน จะได้ยุตธิ รรมของหุ้นสามัญของบริษัทฯ
ระหว่าง 64.52 ล้านบาท และ 81.81 ล้านบาท หรือคิดเป็ นมูลค่าต่อหุน้ ระหว่าง 0.17 บาทต่อหุน้ และ 0.22 บาทต่อหุน้
ข้อความใหม่
การประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ จะถูกต้องหรือมีมลู ค่าใกล้เคียงความเป็ นจริงนัน้ ขึน้ อยู่กบั
ความถูกต้อ งและความเหมาะสมของสมมติฐานที่ใช้ใ นการประมาณการทางการเงิน และแผนการดาเนิ นธุรกิจและ
นโยบายการบริหารงานในอนาคต ดังนัน้ หากมีเหตุการณ์ทส่ี ่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงใดๆ เกีย่ วกับสภาวะเศรษฐกิจ
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และนโยบายของรัฐบาลทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ก็อาจทาให้ประมาณการทางการเงินทีจ่ ดั ทาขึน้
ภายใต้สมมติฐานทีก่ ล่าวมาข้างต้นเปลีย่ นแปลงไปอย่างมีนยั สาคัญ และอาจส่งผลกระทบให้มูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญ
ของบริษทั ฯ ทีป่ ระเมินได้เปลีย่ นแปลงไปด้วยเช่นกัน
ด้วยสาเหตุและปจั จัยต่างๆ ทีอ่ าจเกิดการเปลีย่ นแปลงและอาจส่งผลกระทบกับการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของ
หุน้ สามัญของบริษทั ฯ ทีป่ รึกษาฯ จึงได้ทาการวิเคราะห์ความไวของการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ
เพื่อศึกษาถึงผลกระทบโดยปจั จัยต่างๆ ที่อาจเกิดการเปลีย่ นแปลง โดยศึกษาและวิเคราะห์การเปลีย่ นแปลงของมูลค่า
ยุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ต่อการเปลีย่ นแปลงของปจั จัย 3 ปจั จัย ได้แก่ อัตราคิดลด (อัตราผลตอบแทนทีผ่ ถู้ อื
คาดหวัง) อัตราการขายบ้านต่อเดือน และการเปลีย่ นแปลงของราคาขายบ้าน ซึ่งสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ความไว
ของการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ด้วยวิธมี ลู ค่าปจั จุบนั สุทธิของกระแสเงินสดได้ดงั นี้
อัตราคิ ดลด
เพิ่ ม / (ลด) จากกรณี ฐาน
(1.00%)
(0.50%)
0.00%
0.50%
1.00%

การเปลี่ยนแปลงของราคาขายบ้าน เพิ่ ม / (ลด) จากกรณี ฐาน
(5.00%)
(2.50%)
0.00%
2.50%
5.00%
71.62
73.91
76.20
78.49
80.79
71.19
73.47
75.74
78.02
80.29
75.29
70.77
73.03
77.55
79.81
70.36
72.60
74.58
77.09
79.33
69.95
72.18
74.41
76.63
78.86

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

อัตราการขายบ้านต่อเดือน (หลัง) เพิ่ ม / (ลด) จากกรณี ฐาน
(0.50)
(0.25)
0.00
0.25
0.50
47.23
66.95
76.20
82.23
87.10
46.79
65.47
75.74
81.81
86.71
75.29
46.36
65.99
81.39
86.32
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อัตราคิ ดลด
เพิ่ ม / (ลด)0.50%
จากกรณี ฐาน
1.00%
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อัตราการขายบ้านต่อเดือน (หลัง) เพิ่ ม / (ลด) จากกรณี ฐาน
45.94
64.52
74.58
80.98
85.93
45.53
64.06
74.41
80.58
85.55

จากการวิเคราะห์ความไวของการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ โดยการเปลีย่ นแปลงอัตรา
คิดลด (อัตราผลตอบแทนทีผ่ ถู้ อื หุน้ คาดหวัง) และอัตราการขายบ้านต่อเดือน โดยจาลองให้บริษทั ฯ มีอตั ราการขายบ้าน
เฉลีย่ เพิม่ ขึน้ และลดลงต่อเดือนปรับจากจากสมมุตฐิ านเฉลีย่ ทีเ่ ดือนละ 1 หลังต่อเดือน จะได้ยุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ
บริษทั ฯ ระหว่าง 64.52 ล้านบาท และ 81.81 ล้านบาท หรือคิดเป็ นมูลค่าต่อหุน้ ระหว่าง 0.17 บาทต่อหุน้ และ 0.22 บาท
ต่อหุน้
6.

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

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

N/A
123.77 - 145.72
64.52 - 81.81

N/A
0.33 - 0.39
0.17 - 0.22

ทัง้ นี้ ทีป่ รึกษาฯ เห็นว่า ในการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ควรใช้ผลทีไ่ ด้จากวิธปี รับปรุง
มูลค่าทางบัญชี เนื่องจากบริษทั ฯ มีการหยุดพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพิม่ เติม และยังไม่มแี ผนการทีช่ ดั เจนในการ
ทาธุรกิจ ทีป่ รึกษาฯ จึงไม่สามารถคาดการณ์ถงึ การดาเนินการทีต่ ่อเนื่องของกิจการ (Going Concern Basis) ได้ ดังนัน้
การพิจารณามูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ณ ปจั จุบนั โดยการปรับปรุงมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สนิ ให้สะท้อน
มูลค่าตลาด จึงเหมาะสมกว่าการพิจารณามูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษัทฯ โดยคานึงถึงผลการดาเนินงานและ
แนวโน้มการเติบโตของบริษทั ฯ ในอนาคต
ดังนัน้ เมื่อเปรียบเทียบราคาเสนอซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั ฯ ที่ 0.07 บาทต่อหุน้ กับมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญ
ของบริษัทฯ ที่ 0.35 บาทต่อหุ้น จะเห็นได้ว่าราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ต่ ากว่ามูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของบริษัทฯ
ดังนัน้ ราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญของบริษทั ฯ ที่ 0.07 บาทต่อหุ้น เป็ นราคาที่ไม่เหมาะสม
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สาเหตุทท่ี ป่ี รึกษาฯ ไม่เลือกใช้วธิ มี ูลค่าทางบัญชี เนื่องจากวิธมี ูลค่าทางบัญชีเป็ นการแสดงมูลค่าทางบัญชีของ
บริษทั ฯ ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยไม่ได้ปรังปรุงรายการสินทรัพย์ หนี้สนิ และรายการสาคัญต่างๆ ให้สะท้อนราคา
ตลาด จึงอาจไม่สะท้อนถึงมูลค่าทีแ่ ท้จริงของสินทรัพย์ หนี้สนิ และรายการสาคัญต่างๆ
สาเหตุท่ที ่ปี รึกษาฯ ไม่เลือกใช้วธิ ีเปรียบเทียบราคาตลาดของหุ้นสามัญ เนื่องจากหุ้นสามัญของบริษัทฯ ถูก
ตลาดหลักทรัพย์ฯ พักการซือ้ ขาย โดยขึน้ เครื่องหมาย H (HALT) ในช่วงบ่ายของวันที่ 25 กันยายน 2557 และขึน้
เครื่องหมาย SP (Suspend) ตัง้ แต่วนั ที่ 26 กันยายน 2557 และ ณ วันที่ 24 มกราคม 2561 หุน้ สามัญของบริษทั ฯ ก็
ยังคงถูกพักการซื้อขาย ดังนัน้ ทีป่ รึกษาฯ จึงไม่มขี อ้ มูลราคาตลาดของหุน้ สามัญทีท่ าการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ
และไม่สามารถประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญด้วยวิธเี ปรียบเทียบราคาตลาดของหุน้ สามัญได้
สาเหตุทท่ี ป่ี รึกษาฯ ไม่เลือกใช้วธิ เี ปรียบเทียบอัตราส่วนตลาด เนื่องจากวิธเี ปรียบเทียบ P/BV เป็ นเพียงการ
เปรีย บเทีย บราคากับ มูลค่า ทางบัญชีเ ท่านัน้ ซึ่ง สะท้อ นส่ว นเพิ่ม ที่นักลงทุน ให้แก่ มูลค่ าทางบัญชีข องบริษัทที่นามา
เปรียบเทียบ และนา P/BV ไปคูณกับมูลค่าทางบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ของบริษัทฯ ในขณะทีไ่ ม่สามารถ
ประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ด้วยวิธเี ปรียบเทียบ P/E ได้ เนื่องจากบริษทั ฯ มีผลขาดทุนสุทธิสาหรับ
ผลการดาเนินงานย้อนหลัง 12 เดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2560
สาเหตุ ท่ที ่ปี รึกษาฯ ไม่เลือกใช้วิธีมูลค่าปจั จุบนั สุทธิของกระแสเงินสด เนื่องจากบริษัทฯ มีการหยุดพัฒนา
โครงการอสังหาริมทรัพย์เพิม่ เติม และยังไม่มแี ผนการทีช่ ดั เจนในการทาธุรกิจ ทีป่ รึกษาฯ จึงไม่สามารถคาดการณ์ถงึ การ
ดาเนินการทีต่ ่อเนื่องของกิจการ (Going Concern Basis) ได้

ข้อความใหม่
จากการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ด้วยวิธกี ารต่างๆ สามารถสรุปผลการประเมินมูลค่า
ยุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ได้ดงั นี้
มูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญ
ล้านบาท
บาทต่อหุ้น
128.93
0.35
128.91
0.35
N/A
N/A

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

N/A
123.77 - 145.72
64.52 - 81.81

N/A
0.33 - 0.39
0.17 - 0.22

จากตารางสรุปข้างต้น ทีป่ รึกษาฯ มีความเห็นว่า ในการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ควรใช้
ผลการประเมินทีไ่ ด้จากวิธปี รับปรุงมูลค่าทางบัญชี เนื่องจากบริษทั ฯ มีการหยุดพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพิม่ เติม
และยังไม่มแี ผนการในอนาคตที่ชดั เจนในการทาธุรกิจ ที่ปรึกษาฯ จึงไม่สามารถคาดการณ์ถึงการดาเนินการทีต่ ่อเนื่อง
ของกิจการ (Going Concern Basis) ได้ นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังได้ประกาศให้บริษทั ฯ เข้าข่ายเป็ น Cash
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Company ตัง้ แต่วนั ที่ 18 พฤศจิกายน 2557 และปจั จุบนั บริษทั ฯ ยังไม่สามารถดาเนินการให้มธี ุรกิจทีม่ คี ุณสมบัตติ าม
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าด้วยการรับหุน้ สามัญหรือหุน้ บุรมิ สิทธิเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน ดังนัน้ เพราะฉะนัน้
การพิจารณามูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ณ ปจั จุบนั โดยการปรับปรุงมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สนิ ให้สะท้อน
มูลค่าตลาดด้วยวิธปี รับปรุงมูลค่าทางบัญชี จึงเหมาะสมกว่าการพิจารณามูลค่า ยุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ โดย
คานึงถึงผลการดาเนินงานและแนวโน้มการเติบโตของบริษทั ฯ ในอนาคต
ดังนัน้ เมื่อเปรียบเทียบราคาเสนอซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั ฯ ที่ 0.07 บาทต่อหุน้ กับมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญ
ของบริษัทฯ ที่ 0.35 บาทต่อหุ้น จะเห็นได้ว่าราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ต่ ากว่ามูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของบริษัทฯ
ดังนัน้ ราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญของบริษทั ฯ ที่ 0.07 บาทต่อหุ้น เป็ นราคาที่ไม่เหมาะสม
สาเหตุทท่ี ป่ี รึกษาฯ ไม่เลือกใช้วธิ มี ูลค่าทางบัญ ชี เนื่องจากวิธมี ูลค่าทางบัญชีเป็ นการแสดงมูลค่าทางบัญชีของ
บริษทั ฯ ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยไม่ได้ปรังปรุงรายการสินทรัพย์ หนี้สนิ และรายการสาคัญต่างๆ ให้สะท้อนราคา
ตลาด จึงอาจไม่สะท้อนถึงมูลค่าทีแ่ ท้จริงของสินทรัพย์ หนี้สนิ และรายการสาคัญต่างๆ
สาเหตุท่ที ่ปี รึกษาฯ ไม่เลือกใช้วธิ ีเปรียบเทียบราคาตลาดของหุ้นสามัญ เนื่องจากหุ้นสามัญของบริษัทฯ ถูก
ตลาดหลักทรัพย์ฯ พักการซือ้ ขาย โดยขึน้ เครื่องหมาย H (HALT) ในช่วงบ่ายของวันที่ 25 กันยายน 2557 และขึน้
เครื่องหมาย SP (Suspend) ตัง้ แต่วนั ที่ 26 กันยายน 2557 และ ณ วันที่ 24 มกราคม 2561 หุน้ สามัญของบริษทั ฯ ก็
ยังคงถูกพักการซื้อขาย ดังนัน้ ทีป่ รึกษาฯ จึงไม่มขี อ้ มูลราคาตลาดของหุน้ สามัญทีท่ าการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ
และไม่สามารถประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญด้วยวิธเี ปรียบเทียบราคาตลาดของหุน้ สามัญได้
สาเหตุทท่ี ป่ี รึกษาฯ ไม่เลือกใช้วธิ เี ปรียบเทียบอัตราส่วนตลาด เนื่องจากวิธเี ปรียบเทียบ P/BV เป็ นเพียงการเปรียบเทียบ
ราคากับมูลค่าทางบัญชีเท่านัน้ ซึง่ สะท้อนส่วนเพิม่ ทีน่ กั ลงทุนให้แก่มลู ค่าทางบัญชีของบริษทั ทีน่ ามาเปรียบเทียบ และนา
P/BV ไปคูณกับมูลค่าทางบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ของบริษทั ฯ ในขณะทีไ่ ม่สามารถประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของ
หุน้ สามัญของบริษทั ฯ ด้วยวิธเี ปรียบเทียบ P/E ได้ เนื่องจากบริษทั ฯ มีผลขาดทุนสุทธิสาหรับผลการดาเนินงานย้อนหลัง
12 เดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2560
สาเหตุทท่ี ป่ี รึกษาฯ ไม่เลือกใช้วธิ มี ลู ค่าปจั จุบนั สุทธิของกระแสเงินสดจากโครงการและนาไปปรับปรุงมูลค่าทาง
บัญชี เนื่องจากบริษทั ฯ มีการหยุดพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพิม่ เติม และยังไม่มแี ผนการทีช่ ดั เจนในการทาธุรกิจ
ทีป่ รึกษาฯ จึงไม่สามารถคาดการณ์ถงึ การดาเนินการทีต่ ่อเนื่องของกิจการ (Going Concern Basis) ได้ วิธดี งั กล่าวเป็ น
การประเมินมูลค่าโดยคานึงถึงความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดในอนาคตของโครงการสิทธารมย์ พาร์คไลฟ์ ซึ่ง
เป็ นโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์หลักของ SITTAROM เพียงโครงการเดียวทีย่ งั มีการดาเนินการอยู่ โดยโครงการ
สิท ธารมย์ พาร์คไลฟ์ นัน้ ยัง มีค วามไม่ แ น่ นอนของกระแสเงิน สดที่จะได้ร ับจากการขายบ้า นในโครงการ เนื่ อ งจาก
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในจังหวัดอุดรธานีทอ่ี าจส่งผลต่อการขายได้ ทีป่ รึกษาฯ จึงเห็นว่า
วิธนี ้อี าจยังไม่สามารถสะท้อนมูลค่าทีแ่ ท้จริงของบริษทั ฯ ได้
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7.

4.1

บริษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

แก้ไขข้อความในส่วนที่ 4 หน้ า 1-2 ข้อ 4.1 เหตุผลที่ควรตอบรับ และ/หรือ เหตุผลที่ควรปฏิ เสธคาเสนอ
ซื้อหลักทรัพย์
ข้อความเดิ ม
เหตุผลที่ควรตอบรับ และ/หรือ เหตุผลที่ควรปฏิ เสธคาเสนอซื้อหลักทรัพย์

ทีป่ รึกษาฯ ได้พจิ ารณาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 247-4) ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2561 และ
ฉบับแก้ไขเพิม่ เติม ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 และ 12 กุมภาพันธ์ 2561 รวมทัง้ ข้อมูลประกอบอื่นๆ และมีความเห็นว่า
ผูถ้ ือหุ้นควรพิ จารณาปฏิ เสธคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครังนี
้ ้ โดยมีเหตุผลดังนี้
ทีป่ รึกษาฯ ได้ทาการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 โดยวิธตี ่างๆ
5 วิธี ได้แก่ 1) วิธีมูลค่าทางบัญชี 2) วิธีปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี 3) วิธีเปรียบเทียบราคาตลาดของหุ้นสามัญ 4) วิธี
เปรียบเทียบอัตราส่วนตลาด และ 5) วิธีมูลค่าปจั จุบนั สุทธิของกระแสเงินสด โดยมีรายละเอียดตามตารางสรุปมูลค่า
ยุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ดังนี้
มูลค่ายุติธรรมของบริษทั ฯ
ล้านบาท
บาทต่อหุ้น
128.93
0.35
128.91
0.35
N/A
N/A

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

N/A
123.77 - 145.72
64.52 - 81.81

N/A
0.33 - 0.39
0.17 - 0.22

จากตารางสรุปข้างต้น ทีป่ รึกษาฯ มีความเห็นว่า ในการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ควรใช้
ผลการประเมินทีไ่ ด้จากวิธปี รับปรุงมูลค่าทางบัญชี เนื่องจากบริษทั ฯ มีการหยุดพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพิม่ เติม
และยังไม่มแี ผนการทีช่ ดั เจนในการทาธุรกิจ ทีป่ รึกษาฯ จึงไม่สามารถคาดการณ์ถงึ การดาเนินการทีต่ ่อเนื่องของกิจการ
(Going Concern Basis) ได้ ดังนัน้ การพิจารณามูลค่า ยุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ณ ปจั จุบนั โดยการปรับปรุง
มูลค่าสินทรัพย์และหนี้สนิ ให้สะท้อนมูลค่าตลาด จึงเหมาะสมกว่าการพิจารณามูลค่า ยุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ
โดยคานึงถึงผลการดาเนินงานและแนวโน้มการเติบโตของบริษทั ฯ ในอนาคต
ดังนัน้ เมื่อเปรียบเทียบราคาเสนอซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั ฯ ที่ 0.07 บาทต่อหุน้ กับมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญ
ของบริษัท ฯ ที่ 0.35 บาทต่ อ หุ้น จะเห็น ได้ว่ า ราคาเสนอซื้อ หลัก ทรัพ ย์ ต่ า กว่ า มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของหุ้ น สามัญ ของ
บริษทั ฯ ดังนัน้ ราคาเสนอซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั ฯ ที่ 0.07 บาทต่อหุน้ เป็ นราคาที่ไม่เหมาะสม
นอกจากนี้ หากพิจารณาจากนโยบายและแผนการบริหารกิจการของผู้ท าคาเสนอซื้อ ที่ผู้ทาคาเสนอซื้อ มี
แผนการทีจ่ ะทาให้บริษทั ฯ มีคุณสมบัตติ ามเกณฑ์การรับหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้หลักทรัพย์ของบริษทั ฯ
กลับมาทาการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้อกี ครัง้ โดยมีตารางเวลาดาเนินการโดยประมาณดังนี้
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รายการ
เพิม่ ทุนจดทะเบียนอีกไม่ต่ ากว่า 300 ล้านบาท เพื่อให้ส่วนของผู้
ถือหุน้ เกินกว่า 300 ล้านบาท
ได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทห้องชุดพักอาศัย ที่ดนิ เปล่าเพื่อพัฒนา
โครงการที่อยู่อาศัยประเภทแนวราบ มูลค่ าไม่ต่ ากว่า 300 ล้าน
บาท เพื่อให้สว่ นของผูถ้ อื หุน้ เกินกว่า 300 ล้านบาท
(ขนาดรายการไม่ต่ากว่าร้อยละ 83.70 ของสินทรัพย์รวม)
จัดตัง้ บริษทั บริหารสินทรัพย์
ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์รอการขายจากบริษัทเครดิต ฟองซิเอร์
แคปปิ ตอล ลิง้ ค์ จากัด
รับรูร้ ายได้จากสินทรัพย์ใหม่ ทีจ่ ะสร้างกาไรสุทธิปีละไม่ต่ ากว่า 30
ล้านบาท ซึง่ เป็ นไปตามเกณฑ์พน้ เหตุแห่งการเพิกถอน
ยื่นคาขอพ้นเหตุ เพิกถอนหลักทรัพย์ โดยบริษัทมีคุณสมบัติตาม
เกณฑ์รบั หุน้ สามัญของบริษทั เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน

บริษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

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

เริม่ ดาเนินการ ไตรมาสที่ 4 ปี 2561 คาดว่าแล้ว
เสร็จ ไตรมาสที่ 1 ปี 2562
ไตรมาสที่ 4 ปี 2561
ตัง้ แต่ไตรมาสที่ 1 ปี 2562 เป็ นต้นไป
ไตรมาสที่ 2 ปี 2563

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

4.1

ข้อความใหม่
เหตุผลที่ควรตอบรับ และ/หรือ เหตุผลที่ควรปฏิ เสธคาเสนอซื้อหลักทรัพย์

ทีป่ รึกษาฯ ได้พจิ ารณาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 247-4) ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2561 และ
ฉบับแก้ไขเพิม่ เติม ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 และ 12 กุมภาพันธ์ 2561 รวมทัง้ ข้อมูลประกอบอื่นๆ และมีความเห็นว่า
ผูถ้ ือหุ้นควรพิ จารณาปฏิ เสธคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครังนี
้ ้ โดยมีเหตุผลดังนี้
ทีป่ รึกษาฯ ได้ทาการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 โดยวิธตี ่างๆ
5 วิธี ได้แก่ 1) วิธีมูลค่าทางบัญชี 2) วิธีปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี 3) วิธีเปรียบเทียบราคาตลาดของหุ้นสามัญ 4) วิธี
เปรียบเทียบอัตราส่วนตลาด และ 5) วิธมี ูลค่าปจั จุบนั สุทธิของกระแสเงินสดจากโครงการและนาไปปรับปรุงมูลค่าทาง
บัญชี โดยมีรายละเอียดตามตารางสรุปมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ดังนี้
มูลค่ายุติธรรมของบริษทั ฯ
ล้านบาท
บาทต่อหุ้น
128.93
0.35
128.91
0.35
N/A
N/A

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

N/A
123.77 - 145.72
64.52 - 81.81

N/A
0.33 - 0.39
0.17 - 0.22

จากตารางสรุปข้างต้น ทีป่ รึกษาฯ มีความเห็นว่า ในการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ควรใช้
ผลการประเมินทีไ่ ด้จากวิธปี รับปรุงมูลค่าทางบัญชี เนื่องจากบริษทั ฯ มีการหยุดพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพิม่ เติม
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และยังไม่มแี ผนการในอนาคตที่ชดั เจนในการทาธุรกิจ ที่ปรึกษาฯ จึงไม่สามารถคาดการณ์ถึงการดาเนินการทีต่ ่อเนื่อง
ของกิจการ (Going Concern Basis) ได้ นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังได้ประกาศให้บริษทั ฯ เข้าข่ายเป็ น Cash
Company ตัง้ แต่วนั ที่ 18 พฤศจิกายน 2557 และปจั จุบนั บริษทั ฯ ยังไม่สามารถดาเนินการให้มธี ุรกิจทีม่ คี ุณสมบัตติ าม
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าด้วยการรับหุน้ สามัญหรือหุน้ บุรมิ สิทธิเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน ดังนัน้ เพราะฉะนัน้
การพิจารณามูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ณ ปจั จุบนั โดยการปรับปรุงมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สนิ ให้สะท้อน
มูลค่าตลาดด้วยวิธปี รับปรุงมูลค่าทางบัญชี จึงเหมาะสมกว่าการพิจารณามูลค่า ยุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ โดย
คานึงถึงผลการดาเนินงานและแนวโน้มการเติบโตของบริษทั ฯ ในอนาคต
ดังนัน้ เมื่อเปรียบเทียบราคาเสนอซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั ฯ ที่ 0.07 บาทต่อหุน้ กับมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญ
ของบริษัท ฯ ที่ 0.35 บาทต่ อ หุ้น จะเห็น ได้ว่ า ราคาเสนอซื้อ หลัก ทรัพ ย์ ต่ า กว่ า มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของหุ้ น สามัญ ของ
บริษทั ฯ ดังนัน้ ราคาเสนอซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั ฯ ที่ 0.07 บาทต่อหุน้ เป็ นราคาที่ไม่เหมาะสม
นอกจากนี้ หากพิจารณาจากนโยบายและแผนการบริหารกิจการของผู้ท าคาเสนอซื้อ ที่ผู้ทาคาเสนอซื้อ มี
แผนการทีจ่ ะทาให้บริษทั ฯ มีคุณสมบัตติ ามเกณฑ์การรับหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้หลักทรัพย์ของบริษทั ฯ
กลับมาทาการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้อกี ครัง้ โดยมีตารางเวลาดาเนินการโดยประมาณดังนี้
รายการ

ช่วงเวลา

เพิม่ ทุนจดทะเบียนอีกไม่ต่ ากว่า 300 ล้านบาท
เพื่อให้สว่ นของผูถ้ อื หุน้ เกินกว่า 300 ล้านบาท
ได้มาซึง่ สินทรัพย์ประเภทห้องชุดพักอาศัย ทีด่ นิ
เปล่ า เพื่อ พัฒ นาโครงการที่อ ยู่ อ าศัย ประเภท
แนวราบ มูลค่าไม่ต่ ากว่า 300 ล้านบาท เพื่อให้
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ เกินกว่า 300 ล้านบาท
(ขนาดรายการไม่ ต่ ากว่ าร้อ ยละ 83.70 ของ
สินทรัพย์รวม)
จัดตัง้ บริษทั บริหารสินทรัพย์

ไตรมาสที่ 2-4 ปี 2561

กาหนดสิ้ นสุด
การแก้ไขเหตุเพิ กถอน

ไตรมาสที่ 2-4 ปี 2561

เริม่ ดาเนินการ ไตรมาสที่ 4 ปี
2561 คาดว่าแล้วเสร็จ ไตรมาสที่
1 ปี 2562
ได้ม าซึ่งอสังหาริมทรัพย์รอการขายจากบริษัท
ไตรมาสที่ 4 ปี 2561
เครดิตฟองซิเอร์ แคปปิ ตอล ลิง้ ค์ จากัด
วัน สิ้น สุ ด การแก้ไ ขเหตุ เ พิก ถอน กรณี บ ริษัท ฯ
เป็ น Cash Company ช่วงที่ 1
รับรูร้ ายได้จากสินทรัพย์ใหม่ ทีจ่ ะสร้างกาไรสุทธิ ตัง้ แต่ไตรมาสที่ 1 ปี 2562 เป็ น
ปี ละไม่ต่ากว่า 30 ล้านบาท ซึง่ เป็ นไปตามเกณฑ์
ต้นไป
พ้นเหตุแห่งการเพิกถอน
วันสิ้นสุดการแก้ไขเหตุ เพิกถอนเนื่องจากฐานะ
ทางการเงิน NC ระยะที่ 3
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รายการ
วัน สิ้น สุ ด การแก้ไ ขเหตุ เ พิก ถอน กรณี บ ริษัท ฯ
เป็ น Cash Company ช่วงที่ 2
วันสิ้นสุดการขยายระยะเวลาการแก้ไขเหตุ เพิก
ถอนเนื่องจากฐานะทางการเงิน NC ระยะที่ 3
ยื่นคาขอพ้นเหตุเพิกถอนหลักทรัพย์ โดยบริษทั มี
คุณสมบัตติ ามเกณฑ์รบั หุน้ สามัญของบริษทั เป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียน
วัน สิ้น สุด การขยายระยะเวลาสาหรับการแก้ไ ข
เหตุเพิกถอน กรณีบริษทั ฯ เป็ น Cash Company

บริษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

ช่วงเวลา

กาหนดสิ้ นสุด
การแก้ไขเหตุเพิ กถอน
31 มกราคม 2563
8 มีนาคม 2563

ไตรมาสที่ 2 ปี 2563

31 มกราคม 2564

ที่ปรึกษาฯ มีความเห็นว่า จากนโยบายและแผนการบริหารกิจการของผู้ทาคาเสนอซื้อ ที่ผู้ทาคาเสนอซื้อมี
แผนการทีจ่ ะทาให้บริษทั ฯ มีคุณสมบัตติ ามเกณฑ์การรับหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้างต้น มีความเป็ นไปได้น้อย
ที่กจิ การจะสามารถกลับมาซื้อ-ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้อกี ครัง้ เนื่องจากแผนการของผู้ทาคาเสนอซื้อที่จะทาให้
บริษทั ฯ มีคุณสมบัตติ ามเกณฑ์การรับหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้หลักทรัพย์ของบริษทั ฯ กลับมาทาการซือ้
ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้อีกครัง้ นัน้ ยังไม่มีความชัดเจนถึง สินทรัพย์ท่จี ะได้มาจึงทาให้เกิดความไม่แน่ นอนของ
ผลตอบแทนทีบ่ ริษทั ฯ จะได้รบั จากสินทรัพย์ดงั กล่าวในอนาคต อีกทัง้ การได้มาซึง่ อสังหาริมทรัพย์รอการขายจากบริษทั
เครดิตฟองซิเอร์ แคปปิ ตอล ลิ้ง ค์ จากัด ก็มีความไม่แ น่ นอน เนื่อ งจากที่ป รึกษาฯ ไม่ สามารถคาดการณ์ ไ ด้ว่า จะมี
สินทรัพย์รอการขายใดเกิดขึน้ ในช่วงเวลาตามทีผ่ ทู้ าคาเสนอซือ้ ระบุ และสินทรัพย์ดงั กล่าวจะสามารถสร้างผลตอบแทน
และกาไรสุทธิได้มากน้อยเพียงไร จึงทาให้บริษทั ฯ อาจไม่สามารถแก้ไขเหตุเพิกถอนได้ทนั ตามระยะเวลาทีก่ าหนด โดย
ปจั จุบนั ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ประกาศให้บริษทั ฯ เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนโดยมีสาเหตุดงั นี้
เนื่องจากปจั จุบนั ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ประกาศให้บริษทั ฯ เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนโดยมีสาเหตุดงั นี้
- บริษทั ฯ ต้องแก้ไขฐานะทางการเงินและการดาเนินงาน เนื่องจากบริษทั ฯ มีส่วนของผูถ้ อื หุ้ นน้อยกว่าศูนย์ ซึ่ง
ณ วันที่ 9 มีนาคม 2560 บริษทั ฯ อยู่ในช่วงทีต่ อ้ งแก้ไขฐานะทางการเงินและการดาเนินงานระยะที่ 2 (NC ระยะ
ที่ 2) จากทัง้ หมด 3 ระยะ โดยมีระยะเวลาในการแก้ไขสาเหตุดงั กล่าวทัง้ สิน้ 3 ปี (ครบกาหนดวันที่ 8 มีนาคม
2562) โดยบริษทั ฯ สามารถยื่นคาขอขยายเวลาในการอยู่ NC ระยะเดิมได้ 1 ครัง้ เป็ นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี
(วันที่ 8 มีนาคม 2563) โดยบริษัทฯ จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งหาก
บริษทั ฯ สามารถดาเนินการขอขยายเวลาในการอยู่ NC ระยะเดิมได้อกี 1 ปี จะทาให้ระยะเวลาในการฟื้ นฟู
กิจการของบริษทั ฯ สิน้ สุด ณ วันที่ 8 มีนาคม 2563 ซึง่ ณ วันดังกล่าวหากบริษทั ฯ ไม่สามารถดาเนินการแก้ไข
เหตุเพิกถอนดังกล่าวได้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก็จะดาเนินการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ออกจากการเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ฯ
- บริษัทฯ เข้าข่ายเป็ นบริษัทที่มสี นิ ทรัพย์ทงั ้ หมดหรือเกือบทัง้ หมดในรูปเงินสด (Cash Company) ซึ่งยังไม่
สามารถดาเนินการให้มธี ุรกิจทีม่ คี ุณสมบัตทิ จ่ี ะจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้
ประกาศให้บริษทั ฯ เข้าข่ายเป็ น Cash Company ตัง้ แต่วนั ที่ 18 พฤศจิกายน 2557 และปจั จุบนั บริษทั ฯ ยังไม่
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สามารถดาเนินการให้มธี ุรกิจทีม่ คี ุณสมบัตติ ามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าด้วยการรับหุน้ สามัญหรือ
หุน้ บุรมิ สิทธิเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน ซึง่ เป็ นระยะเวลาเกินกว่า 6 เดือนแล้ว เป็ นผลให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ
ประกาศเพิม่ เหตุการณ์เข้าข่ายอาจถูกพิจารณาเพิกถอนจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนเพิม่ เติมตัง้ แต่วนั ที่ 1
กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีกาหนดระยะเวลาเป็ น 2 ช่วง ได้แก่ 1) ช่วงดาเนินการให้เหตุเพิกถอนหมดไป มี
ระยะเวลา 1 ปี (ครบกาหนดวันที่ 31 มกราคม 2562) และ 2) ช่วงดาเนินการให้มคี ุณสมบัตเิ พื่อกลับมาซือ้ ขาย
มีระยะเวลา 1 ปี (ครบกาหนดวันที่ 31 มกราคม 2563) โดยบริษทั ฯ สามารถยื่นคาขอขยายระยะเวลาสาหรับ
ช่วงดาเนินการให้มคี ุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขายได้ 1 ครัง้ เป็ นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี (ครบกาหนดวันที่ 31
มกราคม 2564) โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ จะพิจารณาเหตุผลและความจาเป็ นในการขอขยายระยะเวลาดังกล่าว
ซึง่ ต้องเป็ นไปตามแนวทางดาเนินการที่กาหนด หากบริษทั ฯ ไม่สามารถดาเนินการให้เหตุเพิกถอนดังกล่าว
หมดไปหรือมีคุณสมบัตเิ พื่อกลับมาซือ้ ขายได้ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก็จะดาเนินการเพิก
ถอนหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ฯ
- บริษทั ฯ ยังมิได้ดาเนินการให้เป็ นไปตามข้อกาหนดว่าด้วยรายการได้มาซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
กรณีการเข้าซือ้ หุน้ ของบริษทั กีธา พร๊อพเพอร์ตส้ี ์ จากัด (“KITHA”)
ซึง่ หากพิจารณาจากสถานะของบริษทั ฯ พบว่า ณ วันที่ 9 มีนาคม 2560 บริษทั ฯ อยู่ในช่วงทีต่ ้องแก้ไขฐานะ
ทางการเงินและการดาเนินงานระยะที่ 2 (NC ระยะที่ 2) จากทัง้ หมด 3 ระยะ โดยมีระยะเวลาในการแก้ไขสาเหตุดงั กล่าว
ทัง้ สิน้ 3 ปี (ครบกาหนดวันที่ 8 มีนาคม 2562) โดยบริษทั ฯ สามารถยื่นคาขอขยายเวลาในการอยู่ NC ระยะเดิมได้ 1
ครัง้ เป็ นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี (วันที่ 8 มีนาคม 2563) โดยบริษทั ฯ จะต้องมีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตามเกณฑ์ของตลาด
หลักทรัพย์ฯ
ทัง้ นี้ แม้ว่าบริษทั ฯ จะสามารถดาเนินการขอขยายเวลาในการอยู่ NC ระยะเดิมได้อกี 1 ปี ก็จะทาให้ระยะเวลา
ในการฟื้ นฟูกจิ การสิน้ สุด ณ วันที่ 8 มีนาคม 2563 ซึง่ ณ วันดังกล่าวหากบริษทั ฯ ไม่สามารถดาเนินการแก้ไขเหตุเพิก
ถอนดังกล่าวได้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก็จะดาเนินการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ฯ
ซึง่ หากพิจารณาจากเหตุเพิกถอนของบริษทั ฯ ทีม่ กี าหนดระยะเวลาสิน้ สุดทีใ่ กล้ทส่ี ุด สถานะของบริษทั ฯ พบว่า
ณ วันที่ 9 มีนาคม 2560 บริษทั ฯ อยู่ในช่วงที่จะต้องแก้ไขฐานะทางการเงินและการดาเนินงานระยะที่ 2 (NC ระยะที่ 2)
จากทัง้ หมด 3 ระยะ โดยมีระยะเวลาในการแก้ไขสาเหตุดงั กล่าวทัง้ สิน้ 3 ปี (ครบกาหนดวันที่ 8 มีนาคม 2562) ให้มี
คุณสมบัตติ ามเกณฑ์การรับหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2562 เนื่องจากเข้าข่ายเป็ น
บริษทั ทีม่ สี นิ ทรัพย์ทงั ้ หมดหรือเกือบทัง้ หมดในรูปเงินสด (Cash Company) และภายในวันที่ 8 มีนาคม 2562 ซึง่ เป็ นวัน
สิน้ สุดการแก้ไขเหตุเพิกถอน เนื่องจากฐานะทางการเงิน NC ระยะที่ 2 ในกรณีทไ่ี ม่สามารถยื่นคาขอขยายระยะเวลาได้
ซึง่ บริษทั ฯ จะต้องดาเนินการให้มธี ุรกิจทีม่ คี ุณสมบัตติ ามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าด้วยการรับหุน้ สามัญหรือ
หุน้ บุรมิ สิทธิเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนภายในวันที่ 31 มกราคม 2563 ทัง้ นี้หากบริษทั ฯ ไม่สามารถดาเนินการแก้ไขเหตุ
เพิกถอนดังกล่าวได้ภายในวันทีก่ าหนดข้างต้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก็จะดาเนินการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ออก
จากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ฯ
ดัง นัน้ หากพิจ ารณาจากแผนการที่ จ ะท าให้บ ริษัท ฯ มีคุ ณสมบัติต ามเกณฑ์ก ารรับ หลัก ทรัพ ย์ข องตลาด
หลักทรัพย์ฯ ที่ผู้ทาคาเสนอซื้อคาดว่าจะยื่นคาขอพ้นเหตุเพิกถอนหลักทรัพย์ โดยบริษทั มีคุณสมบัตติ ามเกณฑ์รบั หุ้น
สามัญของบริษทั เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2563 จึงทาให้บริษทั ฯ อาจไม่สามารถดาเนินการ
แก้ไขเหตุเพิกถอนดังกล่าวได้ทนั ภายในกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึง่ ส่งผลให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะดาเนินการเพิก
ถอนหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ฯ
หน้า 19

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ – ฉบับแก้ไขเพิม่ เติม

บริษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

อย่างไรก็ตาม การตอบรับคาเสนอซือ้ อาจเป็ นทางเลือกให้กบั ผูถ้ อื หุน้ รายย่อยในการลดความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้
ภายหลังสิน้ สุดการทาคาเสนอซื้อ เช่น ความเสีย่ งในการรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อการตรวจสอบและการถ่วงดุลการ
บริหารงาน ในกรณีทผ่ี ทู้ าคาเสนอซือ้ สามารถถือหุน้ ของบริษทั ฯ ได้มากกว่ากึง่ หนึ่งหรือมากกว่า 3 ใน 4 ของหุน้ ทีอ่ อก
และชาระแล้วของบริษทั ฯ รวมถึงความเสีย่ งในการดารงสถานะบริษทั จดทะเบียนจากการมีสดั ส่วนผู้ถอื หุน้ รายย่อยไม่
ครบถ้วนตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสภาพคล่องในการซือ้ ขายหุน้ ของบริษทั ฯ เนื่องจากปจั จุบนั หุน้ สามัญ
ของบริษทั ฯ ถูกพักการซือ้ ขายจากการทีบ่ ริษทั ฯ เข้าข่ายเป็ นบริษทั จดทะเบียนทีเ่ ข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน
8.

แก้ไขข้อความในส่วนที่ 4 หน้ า 3-4 ข้อ 4.2.2 นโยบายและแผนการบริหารจัดการ
ข้อความเดิ ม
4.2.2 นโยบายและแผนการบริหารจัดการ
ตามทีร่ ะบุไว้ในคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังการทาคาเสนอซือ้ ใน
ครัง้ นี้เสร็จสิน้ ผู้ทาคาเสนอซื้อไม่มแี ผนที่จะเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ ในการประกอบธุรกิจ นโยบายการดาเนิน
ธุรกิจ และนโยบายการจ่ายปนั ผล ผู้ทาคาเสนอซื้อยังคงมีความประสงค์ท่จี ะคงลักษณะการดาเนินธุรกิจเดิมของ
บริษั ท ฯ ต่ อ ไป นอกจากนี้ ผู้ ท าค าเสนอซื้อ ยัง มีแ ผนที่จ ะขยายการประกอบธุ ร กิจ เพิ่ม เติ ม จากการพัฒ นา
อสังหาริมทรัพย์ในปจั จุบนั ดังนี้
1) พัฒนาโครงการทีอ่ ยู่อาศัยเพื่อขาย
2) ร่วมลงทุนและให้กยู้ มื เงินแก่ผปู้ ระกอบการอสังหาริมทรัพย์ขนาดเล็ก
3) ซื้ออสังหาริมทรัพย์จากสถาบันการเงิน เพื่อนามาปรับปรุง พัฒนา เพื่อขายหรือให้เช่า โดยจะจัดตัง้
บริษทั บริหารสินทรัพย์ ตามพระราชกาหนดบริษทั บริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541
4) ซือ้ ทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้างเก่า เพื่อนามาปรับปรุง พัฒนา เพื่อขายหรือให้เช่า
โดยผูท้ าคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์จะจัดตัง้ บริษทั บริหารสินทรัพย์ ตามพระราชกาหนดบริษทั บริหารสินทรัพย์
พ.ศ. 2541 เป็ นบริษทั ย่อย เพื่อดาเนินการซือ้ อสังหาริมทรัพย์จกาสถาบันการเงิน เพื่อนามาปรั บปรุง พัฒนา และ
เพื่อขายหรือให้เช่า
ทัง้ นี้ เพื่อให้การดาเนินธุรกิจมีความคล่องตัวหรือคงไว้ เพิ่มซึ่งประสิทธิภาพ และความสามารถในการ
แข่งขันทางธุรกิจของบริษทั ฯ ผู้ทาคาเสนอซือ้ อาจพิจารณาปรับโครงสร้างองค์กร บุคลากร และ/หรือ โครงสร้าง
ทางการเงินของบริษทั ฯ
ในกรณีท่ผี ู้ทาคาเสนอซื้อจะดาเนินการในส่วนที่เป็ นสาระสาคัญแตกต่ างไปจากที่ระบุไว้ในคาเสนอซื้อ
หลักทรัพย์น้ภี ายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิน้ สุดระยะเวลาการทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของกิจการ ผูท้ าคา
เสนอซือ้ จะดาเนินการได้ตอ้ งได้รบั การเห็นชอบจากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของกิจการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามใน
สีข่ องจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง และได้แจ้งให้สานักงานทราบแล้ว และได้รบั
การอนุ มตั ิอ่นื ๆ ทีจ่ าเป็ นเพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและมีผลใช้บงั คับใน
ขณะนัน้
ความเห็นของที่ปรึกษาฯ : เนื่องจากผูท้ าคาเสนอซือ้ ไม่มแี ผนการเปลีย่ นแปลงบริษทั ฯ อย่างมีนยั สาคัญ นอกจาก
แผนการขยายการประกอบธุรกิจเพิม่ เติมภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังการทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ครัง้ นี้เสร็จ
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สิ้น ดัง นัน้ บริษัท ฯ จึง ไม่ ไ ด้ร ับ ผลกระทบจากนโยบายและแผนการบริห ารกิ จ การของผู้ท าค าเสนอซื้อ ในช่ ว ง
ระยะเวลาดังกล่าว นอกจากนี้ หากพิจารณาจากแผนการขยายการประกอบธุรกิจเพิม่ เติมของผูท้ าคาเสนอซือ้ จะ
เห็นได้ว่า ผูท้ าคาเสนอซือ้ ยังไม่มแี ผนการขยายการประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ ทีช่ ดั เจน
อย่างไรก็ดีในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ หากผู้ทาคาเสนอซื้อจะขยายการ
ประกอบธุรกิจเพิม่ เติมในอนาคตตามที่ระบุไว้ในคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 247-4) ผู้ทาคาเสนอซื้อ
ยังคงต้องศึกษาความเป็ นไปได้ของแผนการขยายการประกอบธุรกิจเพิม่ เติม ณ ช่วงเวลานัน้ เพื่อให้แน่ ใจว่าการ
ขยายกิจการดังกล่าวสามารถเพิม่ ความสามารถในการแข่งขันและผลการดาเนินงานที่ดขี น้ึ ให้กบั บริษทั ฯ ได้ โดย
ยึดถือผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ เป็ นหลัก อย่างไรก็ตาม ทีป่ รึกษาฯ คาดการณ์ว่า แผนการขยายการประกอบธุรกิจ
เพิ่มเติมในอนาคตของผู้ทาคาเสนอซื้ออยู่ในวิสยั ที่เป็ นไปได้และจะเป็ นประโยชน์ กบั บริษัทฯ ทัง้ นี้ การเข้าท า
รายการตามที่ระบุไว้ในค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ผู้ท าคาเสนอซื้อและบริษัทฯ มีหน้ าที่ต้องดาเนิ น
ธุรกรรมดังกล่าวให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทา
รายการทีม่ นี ยั สาคัญทีเ่ ข้าข่ายเป็ นการได้มาหรือจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทัง้ ทีม่ กี าร
แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการ
ปฏิบตั ิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547
(รวมทัง้ ที่มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม) (“ประกาศได้มาหรือจาหน่ ายไปฯ”) ซึ่งอาจจะต้องอาศัยมติท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้นของ
บริษทั ฯ ซึง่ ผูท้ าคาเสนอซือ้ จะพิจารณาใช้สทิ ธิออกเสียงในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ตามความเหมาะสมต่อไป
ข้อความใหม่
4.2.2 นโยบายและแผนการบริหารจัดการ
ตามทีร่ ะบุไว้ในคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังการทาคาเสนอซือ้ ใน
ครัง้ นี้เสร็จสิน้ ผู้ทาคาเสนอซื้อไม่มแี ผนที่จะเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ นโยบายการดาเนิน
ธุรกิจ และนโยบายการจ่ายปนั ผล ผู้ทาคาเสนอซื้อยังคงมีความประสงค์ท่จี ะคงลัก ษณะการดาเนินธุรกิจเดิมของ
บริษั ท ฯ ต่ อ ไป นอกจากนี้ ผู้ ท าค าเสนอซื้อ ยัง มีแ ผนที่จ ะขยายการประกอบธุ ร กิจ เพิ่ม เติ ม จากการพัฒ นา
อสังหาริมทรัพย์ในปจั จุบนั ดังนี้
5) พัฒนาโครงการทีอ่ ยู่อาศัยเพื่อขาย
6) ร่วมลงทุนและให้กยู้ มื เงินแก่ผปู้ ระกอบการอสังหาริมทรัพย์ขนาดเล็ก
7) ซื้ออสังหาริมทรัพย์จากสถาบันการเงิน เพื่อนามาปรับปรุง พัฒนา เพื่อขายหรือให้เช่า โดยจะจัดตัง้
บริษทั บริหารสินทรัพย์ ตามพระราชกาหนดบริษทั บริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541
8) ซือ้ ทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้างเก่า เพื่อนามาปรับปรุง พัฒนา เพื่อขายหรือให้เช่า
โดยผูท้ าคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์จะจัดตัง้ บริษทั บริหารสินทรัพย์ ตามพระราชกาหนดบริษทั บริหารสินทรัพย์
พ.ศ. 2541 เป็ นบริษทั ย่อย เพื่อดาเนินการซือ้ อสังหาริมทรัพย์จกาสถาบันการเงิน เพื่อนามาปรับปรุง พัฒนา และ
เพื่อขายหรือให้เช่า
ทัง้ นี้ เพื่อให้การดาเนินธุรกิจมีความคล่องตัวหรือคงไว้ เพิ่มซึ่งประสิท ธิภาพ และความสามารถในการ
แข่งขันทางธุรกิจของบริษทั ฯ ผู้ทาคาเสนอซือ้ อาจพิจารณาปรับโครงสร้างองค์กร บุคลากร และ/หรือ โครงสร้าง
ทางการเงินของบริษทั ฯ
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ในกรณีท่ผี ู้ทาคาเสนอซื้อจะดาเนินการในส่วนที่เป็ นสาระสาคัญแตกต่ างไปจากที่ระบุไว้ในคาเสนอซื้อ
หลักทรัพย์น้ภี ายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิน้ สุดระยะเวลาการทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของกิจการ ผูท้ าคา
เสนอซือ้ จะดาเนินการได้ตอ้ งได้รบั การเห็นชอบจากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของกิจการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามใน
สีข่ องจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง และได้แจ้งให้สานักงานทราบแล้ว และได้รบั
การอนุ มตั ิอ่นื ๆ ทีจ่ าเป็ นเพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและมีผลใช้บงั คับใน
ขณะนัน้
ความเห็นของที่ปรึกษาฯ : เนื่องจากผูท้ าคาเสนอซือ้ ไม่มแี ผนการเปลีย่ นแปลงบริษทั ฯ อย่างมีนยั สาคัญ นอกจาก
แผนการขยายการประกอบธุรกิจเพิม่ เติมภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังการทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ครัง้ นี้เสร็จ
สิ้น ดัง นัน้ บริษัท ฯ จึง ไม่ ไ ด้ร ับ ผลกระทบจากนโยบายและแผนการบริห ารกิจ การของผู้ท าค าเสนอซื้อ ในช่ ว ง
ระยะเวลาดังกล่าว นอกจากนี้ หากพิจารณาจากแผนการขยายการประกอบธุรกิจเพิม่ เติมของผูท้ าคาเสนอซือ้ จะ
เห็นได้ว่า ผูท้ าคาเสนอซือ้ ยังไม่มแี ผนการขยายการประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ ทีช่ ดั เจน

1

อย่างไรก็ดี ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากสิน้ สุดระยะเวลารับซื้อ หากผู้ทาคาเสนอซื้อจะขยายการ
ประกอบธุรกิจเพิม่ เติมในอนาคตตามที่ระบุไว้ในคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 247-4) ผู้ทาคาเสนอซื้อ
ยังคงต้องศึกษาความเป็ นไปได้ของแผนการขยายการประกอบธุรกิจเพิม่ เติม ณ ช่วงเวลานัน้ เพื่อให้แน่ ใจว่าการ
ขยายกิจการดังกล่าวสามารถเพิม่ ความสามารถในการแข่งขันและผลการดาเนินงานที่ดขี น้ึ ให้กบั บริษทั ฯ ได้ โดย
ยึดถือผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ เป็ นหลัก อย่างไรก็ตาม ทีป่ รึกษาฯ คาดการณ์ว่า แผนการขยายการประกอบธุรกิจ
เพิ่มเติมในอนาคตของผู้ทาคาเสนอซื้ออยู่ในวิสยั ที่เป็ นไปได้และจะเป็ นประโยชน์ กบั บริษัทฯ ทัง้ นี้ การเข้าท า
รายการตามที่ระบุไว้ในค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ผู้ท าคาเสนอซื้อและบริษัทฯ มีหน้ าที่ต้องดาเนิ น
ธุรกรรมดังกล่าวให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทา
รายการทีม่ นี ยั สาคัญทีเ่ ข้าข่ายเป็ นการได้มาหรือจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทัง้ ทีม่ กี าร
แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการ
ปฏิบตั ิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547
(รวมทัง้ ที่มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม) (“ประกาศได้มาหรือจาหน่ ายไปฯ”) ซึ่งอาจจะต้องอาศัยมติท่ปี ระชุมผู้ถื อหุ้นของ
บริษั ท ฯ ซึ่ง ผู้ ท าค าเสนอซื้อ จะพิจ ารณาใช้ สิท ธิอ อกเสีย งในที่ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ตามความเหมาะสมต่ อ ไป
จากการพิจารณานโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ผู้ทาคาเสนอซื้อได้ท่รี ะบุไว้ในคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ
กิจการ (แบบ 247-4) ทีป่ รึกษาฯ มีความเห็นว่า ผูท้ าคาเสนอซื้อมีแผนการเปลีย่ นแปลงบริษทั ฯ อย่างมีนัยสาคัญ
โดยพิจารณาจากนโยบายและแผนการบริหารจัดการของผูท้ าคาเสนอซือ้ ทีม่ วี ตั ถุประสงค์หลักเพื่อทาให้บริษทั ฯ
กลับมามีคุณสมบัตติ ามเกณฑ์การรับหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้หลักทรัพย์ของบริษทั ฯ กลับมาทา
การซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้อกี ครัง้ ดังนัน้ บริษทั ฯ จะมีการทารายการได้มาซึง่ สินทรัพย์ของบริษทั ฯ ทัง้ สิน้
3 รายการ ได้แก่
รายการ
ช่วงเวลา
ได้มาซึง่ สินทรัพย์ประเภทห้องชุดพักอาศัย ทีด่ นิ เปล่า
ไตรมาสที่ 2-4 ปี 2561
เพื่อพัฒนาโครงการทีอ่ ยู่อาศัยประเภทแนวราบ มูลค่า
ไม่ต่ ากว่า 300 ล้านบาท เพื่อให้ส่วนของผูถ้ อื หุน้ เกิน
กว่า 300 ล้านบาท
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รายการ
ช่วงเวลา
(ขนาดรายการไม่ต่ ากว่าร้อยละ 83.70 ของสินทรัพย์
รวม)
ได้ ม าซึ่ ง อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ร อการขายจากบริ ษั ท
ไตรมาสที่ 4 ปี 2561
เครดิตฟองซิเอร์ แคปปิ ตอล ลิง้ ค์ จากัด (“CLC”) และ
บริ ษั ท บริ ห ารสิ น ทรัพ ย์ แคปปิ ต อล ลิ้ ง ค์ จ ากั ด
(“CLM”) โดยมีขนาดรายการไม่เกินปี ละ 200.00 ล้าน
บาท
อาจได้มาซึง่ ทีด่ นิ รอการพัฒนาจากบริษทั แคปปิ ตอล
ภายหลังระยะเวลา 12 เดือน หลังการทาคา
ลิง้ ค์ พรอพเพอร์ต้ี จากัด (“CLP”), บริษทั แคปปิ ตอล
เสนอซือ้ ในครัง้ นี้เสร็จสิน้ หากการพัฒนา
ลิ้ ง ค์ น อ ร์ ท ส า ท ร จ า กั ด ( “CLN”) แ ล ะ บ ริ ษั ท
อสังหาริมทรัพย์บนทีด่ นิ ของทัง้ 3 บริษทั
แคปปิ ตอล ลิ้งค์ เซ้าท์ สาทร จากัด (“CLS”) ด้วย ดังกล่าวก่อให้เกิดความขัดเย้งทางผลประโยชน์
วิธกี ารชาระเงินสด หรือใช้วธิ แี ลกหุน้

ทีม่ า : คาเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ โดยผูท้ าคาเสนอซื้อ

โดยการทารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามแผนของผู้ทาคาเสนอซื้อมีวตั ถุ ประสงค์เพื่อ ให้
หลักทรัพย์ของบริษทั ฯ กลับมาทาการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้อกี ครัง้ ซึง่ ส่วนใหญ่จะเป็ นรายการระหว่างกัน
ของบริษัทที่ผู้ทาคาเสนอซื้อรวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 เป็ นผู้มีอานาจควบคุมกิจการกับบริษัทฯ ซึ่งจะเป็ น
ประโยชน์กบั บริษทั ฯ อย่างแท้จริงหรือไม่นัน้ ทีป่ รึกษาฯ ไม่สามารถให้ความเห็นในประเด็นดังกล่าวได้ เนื่องจาก
ผูท้ าคาเสนอซือ้ มิได้ระบุรายละเอียดทีช่ ดั เจนในคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ว่า บริษทั ฯ จะได้มาซึง่ สินทรัพย์ใด ดังนัน้ ที่
ปรึกษาฯ จึงไม่สามารถให้ความเห็นในประเด็นดังกล่าวอย่างชัดเจนได้
และเนื่องจากผูท้ าคาเสนอซือ้ รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ของผูท้ าคาเสนอซือ้ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ใน CLM,
CLP, CLN, และ CLS และหากพิจารณาจากแผนจะขยายการประกอบธุรกิจเพิม่ เติมของบริษทั ฯ จากการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ไปสู่การดาเนินธุรกิจซือ้ อสังหาริมทรัพย์จากสถาบันการเงิน เพื่อนามาปรับปรุง พัฒนา เพื่อขาย
หรือให้เช่า โดยจะจัดตัง้ บริษทั บริหารสินทรัพย์ ตามพระราชกาหนดบริษทั บริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541 โดยธุรกิจ
ดังกล่าวมีวตั ถุประสงค์การดาเนินธุรกิจเช่นเดียวกับ CLM จึงก่อให้เกิดปญั หาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่าง
บริษทั ฯ กับ CLM
นอกจากนี้ ผูท้ าคาเสนอซือ้ ยังมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษทั ฯ กับ CLP, CLN, และ CLS
ทีม่ วี ตั ถุประสงค์การประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เช่นเดียวกับวัตถุประสงค์การประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ
ซึง่ หากพิจารณาจากแผนการแก้ไขความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษทั ฯ กับ CLP, CLN, และ CLS ของ
ผูท้ าคาเสนอซือ้ ทีร่ ะบุว่าจะขายทีด่ นิ ดังกล่าวให้กบั บริษัทฯ หรือใช้วธิ แี ลกหุน้ (Share Swap) หากทีด่ นิ ดังกล่าวมี
การพัฒนาและทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งที่ปรึกษาฯ มองว่า แผนการดังกล่าวยังไม่สามารถขจัด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เชิงโครงสร้างได้ เนื่องจากแม้จะขายที่ดินดังกล่าวด้วยเงินสดหรือ ใช้วิธีแลกหุ้น
(Share Swap) แต่ไม่มคี วามชัดเจนของสัดส่วนการแลกนัน้ ผูท้ าคาเสนอซือ้ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของบริษทั ฯ และเป็ น
กรรมการผูม้ อี านาจควบคุมบริษทั ฯ ยังคงเป็ นผูท้ ม่ี คี วามขัดแย้งทางผลประโยชน์เนื่องจากการทาธุรกิจทีเ่ หมือนกัน
กับบริษทั ฯ และแม้ว่าผู้ทาคาเสนอซือ้ ระบุว่ าจะไม่ทาการพัฒนาโครงการใดๆ บนพืน้ ทีข่ องทัง้ 3 บริษทั ดังกล่าว
ในช่วง 12 เดือนหรืออาจมีการพัฒนาโครงการในภายหลัง 12 เดือนนับจากการเสนอซือ้ หลักทรัพย์สน้ิ สุดลงก็ไม่
เป็ นเหตุให้ความขัดแย้งทางผลประโยชน์หมดไป
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และหากพิจารณาจากแผนของผูท้ าคาเสนอซือ้ ซึง่ ระบุว่า อาจมีการซือ้ ทีด่ นิ เพิม่ เติม ของผูท้ าคาเสนอซื้อ
โดยการซือ้ ทีด่ นิ ใดๆ ของผูท้ าคาเสนอซือ้ เป็ นไปซึง่ การลงทุนส่วนตัวเพื่อหวังมูลค่าเพิม่ ในอนาคตและรายได้จ ากค่า
เช่า ซึง่ มิได้มวี ตั ถุประสงค์ในการพัฒนาที่ดนิ จึงอาจทาให้เกิดปญั หาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of
Interest) และแม้ว่าผูท้ าคาเสนอซือ้ จะนาเสนอทีด่ นิ ดังกล่าวให้คณะกรรมการของกิจการเป็ นผูพ้ จิ ารณาซือ้ ก่อน โดย
หากมติของคณะกรรมการของบริษทั ฯ ไม่ประสงค์ทจ่ี ะซือ้ ผูท้ าคาเสนอซือ้ จึงค่อยซือ้ ทีด่ นิ ดังกล่าวเอง ทีป่ รึกษาฯ
ยังคงเห็นว่าวิธกี ารดังกล่าวยังไม่สามารถแก้ไขปญั หาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ได้
เนื่องจาก ผูท้ าคาเสนอซือ้ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของบริษทั ฯ และเป็ นกรรมการผูม้ อี านาจควบคุมบริษทั ฯ จึงยังคงไม่อาจ
ขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ในเชิงโครงสร้างได้ อีกทัง้ ในทางปฏิบตั ินัน้ ก็อาจไม่
สามารถดาเนินการได้ตามแนวทางของผูท้ าคาเสนอซือ้ อย่างเป็ นรูปธรรม
ซึง่ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในประเด็น ข้างต้น อาจก่อให้เกิดขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการดาเนิน
ธุรกิจของบริษทั ฯ ภายใต้การบริหารจัดการของผูท้ าคาเสนอซือ้ ซึง่ ผูท้ าคาเสนอซือ้ มิได้ระบุรายละเอียดการแก้ไข
ประเด็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ให้หมดไปอย่างชัดเจนแต่อย่างใดในแบบทาคาเสนอ
ซือ้ หลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ247-4) เนื่องจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดงั กล่าวอาจส่งผลต่อการพิจารณา
คุณสมบัติของบริษัทฯ ตามเกณฑ์การรับหลักทรัพ ย์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมาย ประกาศ และ/หรือ
ข้อบังคับของสานักงาน ก.ล.ต. ซึง่ อาจทาให้บริษทั ฯ ไม่สามารถดาเนินการแก้ไขเหตุเพิกถอนดังกล่าวได้ทนั ภายใน
กาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และส่งผลให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ดาเนินการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ออกจาก
การเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้
9.

แก้ไขข้อความในส่วนที่ 4 หน้ า 6-7 ข้อ 4.2.6 แผนการปรับโครงสร้างองค์กรและทรัพยากรบุคคล
ข้อความเดิ ม
4.2.6 แผนการปรับโครงสร้างองค์กรและทรัพยากรบุคคล
โดยรายชื่อคณะกรรมการของบริษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์
2561 มีรายละเอียดดังนี้
1
2
3
4
5
6
7

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

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการ
กรรมการและรักษาการประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

ทีม่ า : บริษทั ฯ

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผู ก พัน กิจ การจากการตรวจสอบหนั ง สือ รับ รองของบริษัท ฯ ลงวัน ที่ 9
กุมภาพันธ์ 2561 ได้แก่ นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ และนายมนต์ชยั อรวงศ์ไพศาล ลงลายมือชื่อและประทับตรา
สาคัญของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ คาเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ได้ระบุรายชื่อกรรมการผู้มอี านาจลงนามเพิม่ อีก 1
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ท่าน ได้แก่ นายฐิตวิ ฒ
ั น์ คูวจิ ติ รสุวรรณ โดยกรรมการ 2 ใน 3 ท่านนี้ลงนามและประทับตราสาคัญของบริษทั ซึง่
ผูท้ าคาเสนอซือ้ จะดาเนินการเปลีย่ นแปลงตามคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ต่อไป
ข้อความใหม่
โดยรายชื่อคณะกรรมการของบริษัท อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์
2561 มีรายละเอียดดังนี้
1
2
3
4
5
6
7

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

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการ
กรรมการและรักษาการประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

ทีม่ า : บริษทั ฯ

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผู ก พัน กิจ การจากการตรวจสอบหนั ง สือ รับ รองของบริษัท ฯ ลงวัน ที่ 9
กุมภาพันธ์ 2561 ได้แก่ นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ และนายมนต์ชยั อรวงศ์ไพศาล ลงลายมือชื่อและประทับตรา
สาคัญของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ คาเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ได้ระบุรายชื่อกรรมการผู้มอี านาจลงนามเพิม่ อีก 1
ท่าน ได้แก่ นายฐิตวิ ฒ
ั น์ คูวจิ ติ รสุวรรณ โดยกรรมการ 2 ใน 3 ท่านนี้ลงนามและประทับตราสาคัญของบริษทั ซึง่
ผูท้ าคาเสนอซือ้ จะดาเนินการเปลีย่ นแปลงตามคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ต่อไป
10.

แก้ไขข้อความในส่วนที่ 4 หน้ า 13 หัวข้อ สรุปความเห็นของที่ปรึกษาฯ ต่อแผนการดาเนิ นการภายหลัง
การเข้าครอบงากิ จการ (จากแบบ 247-4)
ข้อความเดิ ม
จากการพิจารณาแผนการดาเนินการข้างต้นของผู้ทาคาเสนอซื้อ ที่ปรึกษาฯ จึงขอสรุปความเห็นโดยแบ่ ง
ออกเป็ นประเด็นหลักทีส่ าคัญซึง่ มีรายละเอียดดังนี้
1.

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

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

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

2

3

รายการ
ได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทห้องชุดพักอาศัย ที่ดนิ เปล่า เพื่อพัฒนา
โครงการทีอ่ ยู่อาศัยประเภทแนวราบ มูลค่าไม่ต่ากว่า 300 ล้านบาท
เพื่อให้สว่ นของผูถ้ อื หุน้ เกินกว่า 300 ล้านบาท
(ขนาดรายการไม่ต่ากว่าร้อยละ 83.70 ของสินทรัพย์รวม)
ได้ม าซึ่ง อสัง หาริมทรัพย์ร อการขายจากบริษัท เครดิตฟองซิเ อร์
แคปปิ ต อล ลิ้ง ค์ จ ากัด (“CLC”) และบริษัท บริห ารสิน ทรัพ ย์
แคปปิ ตอล ลิ้งค์ จากัด (“CLM”) โดยมีขนาดรายการไม่ เกิน ปี ละ
200.00 ล้านบาท
ได้มาซึง่ ทีด่ นิ รอการพัฒนาจากบริษทั แคปปิ ตอล ลิง้ ค์ พรอพเพอร์
ตี้ จากัด (“CLP”), บริษัท แคปปิ ตอล ลิ้งค์ นอร์ท สาทร จากัด
(“CLN”) และบริษัท แคปปิ ตอล ลิ้งค์ เซ้าท์ สาทร จากัด (“CLS”)
ด้วยวิธกี ารชาระเงินสด หรือใช้วธิ แี ลกหุน้

ช่วงเวลา
ไตรมาสที่ 2-4 ปี 2561

ไตรมาสที่ 4 ปี 2561

ภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังการ
ทาคาเสนอซือ้ ในครัง้ นี้เสร็จสิน้

ทีม่ า : คาเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ โดยผูท้ าคาเสนอซื้อ

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

ผลการดาเนิ นงานและฐานะทางการเงิ นของบริษทั ฯ
จากนโยบายและแผนการบริหารกิจการของผู้ทาคาเสนอซื้อ ที่ผู้ทาคาเสนอซื้อมีแผนการดาเนินการ ทาให้
บริษัทฯ สามารถกลับมาซื้อ -ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้อกี ครัง้ เนื่องจากปจั จุบนั ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ประกาศให้
บริษทั ฯ เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนโดยมีสาเหตุตามทีไ่ ด้กล่าวไปแล้วในข้อที่ 1 ความเป็ นไปได้ของแผนการทาให้บริษทั ฯ
สามารถกลับมาซือ้ -ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้อกี ครัง้ ทาให้ผทู้ าคาเสนอซือ้ ต้องรีบดาเนินการซื้อทรัพย์สนิ ทีม่ ศี กั ยภาพ
เพื่อสร้างรายได้และผลกาไรให้แก่บริษทั ฯ เพื่อทาให้บริษทั ฯ มีคุณสมบัตติ ามเกณฑ์การรับหลักทรัพย์โดยเร็วทีส่ ดุ
ดังนัน้ จึงส่งผลให้ผถู้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ฯ ได้รบั ประโยชน์จากแผนการดาเนินการดังกล่าวของผูท้ าคาเสนอซือ้ ที่
จะทาให้บริษทั ฯ มีผลการดาเนินงานและฐานะทางการเงินทีด่ ขี น้ึ เนื่องจากผูท้ าคาเสนอซือ้ มีแผนทีจ่ ะทาให้ฐานะทางการ
เงินของบริษทั ฯ กลับมามีส่วนของผูถ้ อื หุน้ เกินกว่า 300 ล้านบาท และมีผลการดาเนินงานเป็ นกาไรสุทธิในระยะเวลา 2
หรือ 3 ปี ล่าสุดรวมกันไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท และปี ล่าสุดไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาท และมีกาไรสุทธิในงวดสะสมก่อนยื่น
คาขอพ้นเหตุเพิกถอนหลักทรัพย์ เพื่อให้บริษทั มีคุณสมบัตติ ามเกณฑ์รบั หุน้ สามัญของบริษทั เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
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ข้อความใหม่
จากการพิจ ารณาแผนการดาเนิ นการข้างต้น ของผู้ท าค าเสนอซื้อ ที่ปรึก ษาฯ จึง ขอสรุป ความเห็น โดยแบ่ ง
ออกเป็ นประเด็นหลักทีส่ าคัญซึง่ มีรายละเอียดดังนี้
1.

ความเป็ นไปได้ของแผนการทาให้บริษทั ฯ สามารถกลับมาซื้อ-ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้อีกครัง้
จากนโยบายและแผนการบริหารกิจการของผูท้ าคาเสนอซือ้ ทีผ่ ู้ทาคาเสนอซือ้ มีแผนการที่ จะทาให้บริษทั ฯ มี
คุณสมบัตติ ามเกณฑ์การรับหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้างต้น มีความเป็ นไปได้น้อยทีก่ จิ การจะสามารถกลับมา
ซือ้ -ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้อกี ครัง้ เนื่องจากแผนการของผูท้ าคาเสนอซือ้ ที่จะทาให้บริษทั ฯ มีคุณสมบัตติ ามเกณฑ์
การรับหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้หลักทรัพย์ของบริษทั ฯ กลับมาทาการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้อกี
ครัง้ นัน้ ยังไม่มคี วามชัดเจนถึง สินทรัพย์ทจ่ี ะได้มาจึงทาให้เกิดความไม่แน่ นอนของผลตอบแทนทีบ่ ริษัทฯ จะได้รบั จาก
สินทรัพย์ดงั กล่าวในอนาคต อีกทัง้ การได้มาซึง่ อสังหาริมทรัพย์รอการขายจากบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ แคปปิ ตอล ลิง้ ค์
จากัด ก็มคี วามไม่แน่นอน เนื่องจากทีป่ รึกษาฯ ไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะมีสนิ ทรัพย์รอการขายใดเกิดขึน้ ในช่วงเวลา
ตามทีผ่ ทู้ าคาเสนอซือ้ ระบุ และสินทรัพย์ดงั กล่าวจะสามารถสร้างผลตอบแทนและกาไรสุทธิได้มากน้อยเพียงไร จึงทาให้
บริษทั ฯ อาจไม่สามารถแก้ไขเหตุเพิกถอนได้ทนั ตามระยะเวลาที่กาหนด โดยปจั จุบนั ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ประกาศให้
บริษทั ฯ เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนโดยมีสาเหตุดงั นี้
เนื่องจากปจั จุบนั ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ประกาศให้บริษทั ฯ เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนโดยมีสาเหตุดงั นี้
- บริษทั ฯ ต้องแก้ไขฐานะทางการเงินและการดาเนินงาน เนื่องจากบริษทั ฯ มีส่วนของผูถ้ อื หุน้ น้อยกว่าศูนย์ ซึ่ง
ณ วันที่ 9 มีนาคม 2560 บริษทั ฯ อยู่ในช่วงทีต่ อ้ งแก้ไขฐานะทางการเงินและการดาเนินงานระยะที่ 2 (NC ระยะ
ที่ 2) จากทัง้ หมด 3 ระยะ โดยมีระยะเวลาในการแก้ไขสาเหตุดงั กล่าวทัง้ สิน้ 3 ปี (ครบกาหนดวันที่ 8 มีนาคม
2562) โดยบริษทั ฯ สามารถยื่นคาขอขยายเวลาในการอยู่ NC ระยะเดิมได้ 1 ครัง้ เป็ นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี
(วันที่ 8 มีนาคม 2563) โดยบริษัทฯ จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งหาก
บริษทั ฯ สามารถดาเนินการขอขยายเวลาในการอยู่ NC ระยะเดิมได้อกี 1 ปี จะทาให้ระยะเวลาในการฟื้ นฟู
กิจการของบริษทั ฯ สิน้ สุด ณ วันที่ 8 มีนาคม 2563 ซึง่ ณ วันดังกล่าวหากบริษทั ฯ ไม่สามารถดาเนินการแก้ไข
เหตุเพิกถอนดังกล่าวได้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก็จะดาเนินการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ออกจากการเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ฯ
- บริษัทฯ เข้าข่ายเป็ นบริษัทที่มสี นิ ทรัพย์ทงั ้ หมดหรือเกือบทัง้ หมดในรูปเงินสด (Cash Company) ซึ่งยังไม่
สามารถดาเนินการให้มธี ุรกิจทีม่ คี ุณสมบัตทิ จ่ี ะจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้
ประกาศให้บริษทั ฯ เข้าข่ายเป็ น Cash Company ตัง้ แต่วนั ที่ 18 พฤศจิกายน 2557 และปจั จุบนั บริษทั ฯ ยังไม่
สามารถดาเนินการให้มธี ุรกิจทีม่ คี ุณสมบัตติ ามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าด้วยการรับหุน้ สามัญหรือ
หุน้ บุรมิ สิทธิเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน ซึง่ เป็ นระยะเวลาเกินกว่า 6 เดือนแล้ว เป็ นผลให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ
ประกาศเพิม่ เหตุการณ์เข้าข่ายอาจถูกพิจารณาเพิกถอนจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนเพิม่ เติมตัง้ แต่วนั ที่ 1
กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีกาหนดระยะเวลาเป็ น 2 ช่วง ได้แก่ 1) ช่วงดาเนินการให้เหตุเพิกถอนหมดไป มี
ระยะเวลา 1 ปี (ครบกาหนดวันที่ 31 มกราคม 2562) และ 2) ช่วงดาเนินการให้มคี ุณสมบัตเิ พื่อกลับมาซื้อขาย
มีระยะเวลา 1 ปี โดยบริษทั ฯ สามารถยื่นคาขอขยายระยะเวลาสาหรับช่วงดาเนินการให้มคี ุณสมบัตเิ พื่อกลับมา
ซือ้ ขายได้ 1 ครัง้ เป็ นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ จะพิจารณาเหตุผลและความจาเป็ นในการ
ขอขยายระยะเวลาดังกล่าว ซึง่ ต้องเป็ นไปตามแนวทางดาเนินการทีก่ าหนด หากบริษทั ฯ ไม่สามารถดาเนินการ
หน้า 29

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ – ฉบับแก้ไขเพิม่ เติม

บริษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

ให้เ หตุ เ พิก ถอนดัง กล่ า วหมดไปหรือ มีคุ ณ สมบัติเ พื่อ กลับ มาซื้อ ขายได้ภ ายในระยะเวลาที่ก าหนด ตลาด
หลักทรัพย์ฯ ก็จะดาเนินการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนของตลาด
หลักทรัพย์ฯ
- บริษทั ฯ ยังมิได้ดาเนินการให้เป็ นไปตามข้อกาหนดว่าด้วยรายการได้มาซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
กรณีการเข้าซือ้ หุน้ ของบริษทั กีธา พร๊อพเพอร์ตส้ี ์ จากัด (“KITHA”)
ซึง่ หากพิจารณาจากสถานะของบริษทั ฯ พบว่า ณ วันที่ 9 มีนาคม 2560 บริษทั ฯ อยู่ในช่วงทีต่ ้องแก้ไขฐานะ
ทางการเงินและการดาเนินงานระยะที่ 2 (NC ระยะที่ 2) จากทัง้ หมด 3 ระยะ โดยมีระยะเวลาในการแก้ไขสาเหตุดงั กล่าว
ทัง้ สิน้ 3 ปี (ครบกาหนดวันที่ 8 มีนาคม 2562) โดยบริษทั ฯ สามารถยื่นคาขอขยายเวลาในการอยู่ NC ระยะเดิมได้ 1
ครัง้ เป็ นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี (วันที่ 8 มีนาคม 2563) โดยบริษทั ฯ จะต้องมีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตามเกณฑ์ของตลาด
หลักทรัพย์ฯ
ทัง้ นี้ แม้ว่าบริษทั ฯ จะสามารถดาเนินการขอขยายเวลาในการอยู่ NC ระยะเดิมได้อกี 1 ปี ก็จะทาให้ระยะเวลา
ในการฟื้ นฟูกจิ การสิน้ สุด ณ วันที่ 8 มีนาคม 2563 ซึง่ ณ วันดังกล่าวหากบริษทั ฯ ไม่สามารถดาเนินการแก้ไขเหตุเ พิก
ถอนดังกล่าวได้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก็จะดาเนินการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ฯ
ซึง่ หากพิจารณาจากเหตุเพิกถอนของบริษทั ฯ ทีม่ กี าหนดระยะเวลาสิน้ สุดทีใ่ กล้ทส่ี ุด สถานะของบริษทั ฯ พบว่า
ณ วันที่ 9 มีนาคม 2560 บริษทั ฯ อยู่ในช่วงที่จะต้องแก้ไขฐานะทางการเงินและการดาเนินงานระยะที่ 2 (NC ระยะที่ 2)
จากทัง้ หมด 3 ระยะ โดยมีระยะเวลาในการแก้ไขสาเหตุดงั กล่าวทัง้ สิน้ 3 ปี (ครบกาหนดวันที่ 8 มีนาคม 2562) ให้มี
คุณสมบัตติ ามเกณฑ์การรับหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2562 เนื่องจากเข้าข่ายเป็ น
บริษทั ทีม่ สี นิ ทรัพย์ทงั ้ หมดหรือเกือบทัง้ หมดในรูปเงินสด (Cash Company) และภายในวันที่ 8 มีนาคม 2562 ซึง่ เป็ นวัน
สิน้ สุดการแก้ไขเหตุเพิกถอนเนื่องจากฐานะทางการเงิน NC ระยะที่ 2 ในกรณีทไ่ี ม่สามารถยื่นคาขอขยายระยะเวลาได้
ซึง่ บริษทั ฯ จะต้องดาเนินการให้มธี ุรกิจทีม่ คี ุณสมบัตติ ามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าด้วยการรับหุน้ สามัญหรือ
หุน้ บุรมิ สิทธิเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนภายในวันที่ 31 มกราคม 2563 ทัง้ นี้หากบริษทั ฯ ไม่สามารถดาเนินการแก้ไขเหตุ
เพิกถอนดังกล่าวได้ภายในวันทีก่ าหนดข้างต้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก็จะดาเนินการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ออก
จากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ฯ
ดัง นัน้ หากพิจ ารณาจากแผนการที่ จ ะท าให้บ ริษัท ฯ มีคุ ณสมบัติต ามเกณฑ์ก ารรับ หลัก ทรัพ ย์ข องตลาด
หลักทรัพย์ฯ ข้างต้น ทีผ่ ทู้ าคาเสนอซือ้ คาดว่าจะยื่นคาขอพ้นเหตุเพิกถอนหลักทรัพย์ โดยบริษทั มีคุณสมบัตติ ามเกณฑ์
รับหุน้ สามัญของบริษัทเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2563 จึงทาให้บริษัทฯ อาจไม่สามารถ
ดาเนินการแก้ไขเหตุเพิกถอนดังกล่าวได้ทนั ภายในกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งส่งผลให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะ
ดาเนินการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ฯ
2.

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผูท้ าคาเสนอซื้อที่จะเกิ ดขึ้น
เนื่องจากผูท้ าคาเสนอซื้อรวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทาคาเสนอซือ้ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ใน CLM, CLP,
CLN, และ CLS และหากพิจ ารณาจากแผนจะขยายการประกอบธุ ร กิจ เพิ่ม เติม ของบริษัท ฯ จากการพัฒ นา
อสังหาริมทรัพย์ไปสู่การดาเนินธุรกิจซือ้ อสังหาริมทรัพย์จากสถาบันการเงิน เพื่อนามาปรับปรุง พัฒนา เพื่อขายหรือให้
เช่า โดยจะจัดตัง้ บริษัทบริหารสินทรัพย์ ตามพระราชกาหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541 โดยธุรกิจดังกล่าวมี
วัตถุประสงค์การดาเนินธุรกิจเช่นเดียวกับ CLM แม้ว่าผูท้ าคาเสนอซือ้ จะชีแ้ จงว่า
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“CLM กับบริษทั บริหารสินทรัพย์ทจี ่ ะจัดตัง้ ขึ้นเป็ นบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ มีการทาธุรกรรมทีแ่ ตกต่างกันก็ตาม
โดย CLM จะซื้อหนี้ทไี ่ ม่ก่อให้เกิดรายได้ของสถาบันการเงิน (NPL) มาบริหารจัดการ ส่วนบริษัทบริหารสินทรัพย์ของ
บริษัทฯ จะซื้อสินทรัพย์ทไี ่ ม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPA) ประเภทอสังหาริมทรัพย์ทสี ่ ถาบันการเงินเป็ นเจ้าของ ซึง่ ได้รบั มา
จากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของลูกค้า”
นอกจากนี้ ผูท้ าคาเสนอซือ้ ยังมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษทั ฯ กับ CLP, CLN, และ CLS ทีม่ ี
วัตถุประสงค์การประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เช่นเดียวกับวัตถุประสงค์การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งหาก
พิจารณาจากแผนการแก้ไขความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษทั ฯ กับ CLP, CLN, และ CLS ของผูท้ าคาเสนอซือ้
ทีร่ ะบุว่าจะขายทีด่ นิ ดังกล่าวให้กบั บริษทั ฯ หรือใช้วธิ แี ลกหุน้ (Share Swap) หากทีด่ นิ ดังกล่าวมีการพัฒนาและทาให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ แต่ทป่ี รึกษาฯ มีความเห็นว่า แผนการดาเนินการของผูท้ าคาเสนอซือ้ ยังไม่สามารถแก้ไข
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษทั ฯ กับ CLP, CLN, และ CLS ได้ เนื่องจากผูท้ าคาเสนอซือ้ ยังไม่มกี ารระบุ
แนวทางที่ชดั เจนในการแก้ไขความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึง่ ที่ปรึกษาฯ มองว่าแผนการดังกล่าวยังไม่สามารถขจัด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์เชิงโครงสร้างได้ เนื่องจากแม้จะขายที่ดนิ ดังกล่าวด้วยเงินสดหรือใช้วธิ แี ลกหุ้น ( Share
Swap) แต่ไม่มคี วามชัดเจนของสัดส่วนการแลกนัน้ ผูท้ าคาเสนอซือ้ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของบริษทั ฯ และเป็ นกรรมการผู้มี
อานาจควบคุมบริษทั ฯ ยังคงเป็ นผู้ทม่ี คี วามขัดแย้งทางผลประโยชน์เนื่องจากการทาธุรกิจทีเ่ หมือนกันกับบริษทั ฯ และ
แม้ว่าผูท้ าคาเสนอซือ้ ระบุว่าจะไม่ทาการพัฒนาโครงการใดๆ บนพืน้ ทีข่ องทัง้ 3 บริษทั ดังกล่าว ในช่วง 12 เดือนหรืออาจ
มีการพัฒนาโครงการในภายหลัง 12 เดือนนับจากการเสนอซื้อหลักทรัพย์สน้ิ สุดลงก็ไม่เป็ นเหตุให้ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์หมดไป
และหากพิจารณาจากแผนของผูท้ าคาเสนอซือ้ ซึง่ ระบุว่า อาจมีการซือ้ ทีด่ นิ เพิม่ เติมของผูท้ าคาเสนอซือ้ โดยการ
ซือ้ ทีด่ นิ ใดๆ ของผูท้ าคาเสนอซือ้ เป็ นไปซึง่ การลงทุนส่วนตัวเพื่อหวังมูลค่าเพิม่ ในอนาคตและรายได้จากค่าเช่า ซึง่ มิได้มี
วัตถุประสงค์ในการพัฒนาทีด่ นิ จึงอาจทาให้เกิดปญั หาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) และแม้ว่า
ผู้ท าค าเสนอซื้อ จะน าเสนอที่ดิน ดัง กล่ า วให้ ค ณะกรรมการของกิจ การเป็ น ผู้ พิจ ารณาซื้อ ก่ อ น โดยหากมติ ข อง
คณะกรรมการของบริษทั ฯ ไม่ประสงค์ทจ่ี ะซือ้ ผูท้ าคาเสนอซือ้ จึงค่อยซือ้ ทีด่ นิ ดังกล่าวเอง ทีป่ รึกษาฯ ยังคงเห็นว่าวิธกี าร
ดังกล่าวยังไม่สามารถแก้ไขปญั หาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ได้เนื่องจาก ผูท้ าคาเสนอซือ้ เป็ น
ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของบริษทั ฯ และเป็ นกรรมการผูม้ อี านาจควบคุมบริษทั ฯ จึงยังคงไม่อาจขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(Conflict of Interest) ในเชิงโครงสร้างได้ อีกทัง้ ในทางปฏิบตั นิ นั ้ ก็อาจไม่สามารถดาเนินการได้ตามแนวทางของผูท้ าคา
เสนอซือ้ อย่างเป็ นรูปธรรม
ซึ่งความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ใน 2ประเด็นดังกล่าวข้างต้น อาจก่อให้เกิดขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการ
ดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ภายใต้การบริหารจัดการของผูท้ าคาเสนอซือ้ ซึง่ ผูท้ าคาเสนอซือ้ มิได้ระบุรายละเอียดการแก้ไข
ประเด็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ให้หมดไปอย่างชัดเจนแต่อย่างใดในแบบทาคาเสนอซื้อ
หลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ247-4) เนื่องจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดงั กล่าวอาจส่งผลต่อการพิจารณาคุณสมบัติ
ของบริษทั ฯ ตามเกณฑ์การรับหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมาย ประกาศ และ/หรือข้อบังคับของสานักงาน
ก.ล.ต. ซึง่ อาจทาให้บริษทั ฯ ไม่สามารถดาเนินการแก้ไขเหตุเพิกถอนดังกล่าวได้ทนั ภายในกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
และส่งผลให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ดาเนินการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้
ดังนัน้ ผู้ทาค าเสนอซื้อจะต้อ งปฎิบตั ิต ามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และ/หรือข้อ บัง คับของตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ ,
สานักงาน ก.ล.ต., และ/หรือระเบียบของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง อย่างเคร่งครัด โดยพิจารณาถึงประโยชน์ของบริษทั ฯ และ
ผูถ้ อื หุน้ ทุกรายเป็ นสาคัญ เพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการเข้าทารายการระหว่างกันของบริษทั ฯ
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กับบริษัทย่อย/บริษัทร่วม/บริษัทที่เกี่ย วข้อง/บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ก่อ นที่บริษัทฯ จะขยายการประกอบธุรกิจ
เพิม่ เติมไปสูธ่ ุรกิจซือ้ อสังหาริมทรัพย์จากสถาบันการเงินเพื่อนามาปรับปรุง พัฒนา เพื่อขายหรือให้เ ช่า โดยจัดตัง้ บริษทั
บริหารสินทรัพย์ ตามพระราชกาหนดบริษทั บริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541
3.

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

2

3

รายการ
ช่วงเวลา
ได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทห้องชุดพักอาศัย ที่ดินเปล่าเพื่อ
ไตรมาสที่ 2-4 ปี 2561
พัฒนาโครงการทีอ่ ยู่อาศัยประเภทแนวราบ มูลค่าไม่ต่ ากว่า
300 ล้านบาท เพื่อให้สว่ นของผูถ้ อื หุน้ เกินกว่า 300 ล้านบาท
(ขนาดรายการไม่ต่ากว่าร้อยละ 83.70 ของสินทรัพย์รวม)
ไ ด้ ม า ซึ่ ง อ สั ง ห า ริ ม ท รั พ ย์ ร อ ก า ร ข า ย จ า ก บ ริ ษั ท
ไตรมาสที่ 4 ปี 2561
เครดิตฟองซิเอร์ แคปปิ ตอล ลิง้ ค์ จากัด (“CLC”) และบริษทั
บริหารสินทรัพย์ แคปปิ ตอล ลิง้ ค์ จากัด (“CLM”) โดยมีขนาด
รายการไม่เกินปี ละ 200.00 ล้านบาท
อาจได้มาซึ่งที่ดินรอการพัฒนาจากบริษัท แคปปิ ตอล ลิ้งค์ ภายหลังระยะเวลา 12 เดือน หลังการทาคา
พรอพเพอร์ต้ี จากัด (“CLP”), บริษทั แคปปิ ตอล ลิง้ ค์ นอร์ท เสนอซือ้ ในครัง้ นี้เสร็จสิน้ หากการพัฒนา
สาทร จากัด(“CLN”) และบริษทั แคปปิ ตอล ลิง้ ค์ เซ้าท์ สาทร อสังหาริมทรัพย์บนทีด่ นิ ของทัง้ 3 บริษทั
จากัด (“CLS”) ด้วยวิธกี ารชาระเงินสด หรือใช้วธิ แี ลกหุน้
ดังกล่าวก่อให้เกิดความขัดเย้งทาง
ผลประโยชน์

ทีม่ า : คาเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ โดยผูท้ าคาเสนอซื้อ

ซึง่ หากพิจารณาจากงบการเงินรวมของบริษทั ฯ สาหรับงวด 9 เดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2560 จะเห็นได้ว่า
บริษทั ฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพียง 6.13 ล้านบาท ดังนัน้ ภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังการทาคาเสนอ
ซื้อในครัง้ นี้เสร็จสิน้ บริษัทฯ จะมีการดาเนินการเพิม่ ทุนของบริษัทฯ อย่างแน่ นอน เพื่อดา เนินการได้มาซึ่งสินทรัพย์
ข้างต้นภายในระยะเวลาตามทีร่ ะบุในคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ ซึง่ จะส่งผลกระทบต่อผูถ้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ฯ จาเป็ นต้องใช้
เงินสดในการเพิ่มทุน หรือหากเป็ นการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อแลกหุ้นสามัญ (Share swap) ของ
สินทรัพย์ทก่ี จิ การได้มานัน้ ก็จะส่งผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาไร (Earnings Dilution) และสิทธิในการออกเสียงของผูถ้ อื หุน้
เดิม (Control Dilution) ของผูถ้ อื หุน้ เดิมจากการทา Share Swap อย่างมีนัยสาคัญ โดยไม่กระทบต่อผูท้ าคาเสนอซื้อ
เนื่องจากส่วนใหญ่จะเป็ นรายการระหว่างกันของบริษทั ฯ กับบริษัททีผ่ ทู้ าคาเสนอซือ้ รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 เป็ นผู้
มีอานาจควบคุมกิจการ ซึ่งจะเป็ นประโยชน์กบั บริษทั ฯ อย่างแท้จริงหรือไม่นัน้ ที่ปรึกษาฯ ไม่สามารถให้ความเห็นใน
ประเด็นดังกล่าวได้ เนื่องจากผูท้ าคาเสนอซือ้ มิได้ระบุรายละเอียดทีช่ ดั เจนในคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ว่า บริ ษทั ฯ จะได้มา
ซึง่ สินทรัพย์ใด ดังนัน้ ทีป่ รึกษาฯ จึงไม่สามารถให้ความเห็นในประเด็นดังกล่าวอย่างชัดเจนได้
แต่อย่างไรก็ตาม การออกหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของบริษัทฯ เพื่อแลกหุ้นสามัญ (Share swap) ของสินทรัพย์ท่ี
บริษัทฯ จะได้มา โดยอาจจะเป็ นหุน้ หรือทรัพย์สนิ ของบุคคลใดก็ ตาม ผู้ทาคาเสนอซื้อควรจะมีการพิจารณาและศึกษา
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ – ฉบับแก้ไขเพิม่ เติม

บริษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

รายละเอียดของหุน้ หรือทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้มา ณ ช่วงเวลานัน้ รวมถึงผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาไร (Earnings Dilution) และ
สิทธิในการออกเสียงของผูถ้ อื หุน้ เดิม (Control Dilution) ของผูถ้ อื หุน้ เดิม โดยละเอียดรอบคอบ และยึดถือผลประโยชน์
ของผูถ้ อื หุน้ เดิมเป็ นหลัก เพื่อให้แน่ใจว่าการเข้าทารายการดังกล่าวสามารถเพิม่ ความสามารถในการแข่งขันและผลการ
ดาเนินงานทีด่ ขี น้ึ ให้กบั บริษทั ฯ ได้ เนื่องจากการออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของกิจการเพื่อแลกหุน้ สามัญ (Share swap) ของ
สินทรัพย์ทก่ี จิ การได้มานัน้ จะส่งผลกระทบโดยตรงกับผูถ้ อื หุน้ เดิมของกิจการ ซึง่ ผูถ้ อื หุน้ เดิมของกิจการควรติดตามและ
ศึกษารายละเอียดการเข้าทารายการในประเภทดังกล่าวอย่างใกล้ชดิ
นอกจากนี้ หากเป็ นการได้มาซึง่ หุน้ หรือทรัพย์สนิ ของผูท้ าคาเสนอซือ้ รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 หรือบริษทั
ที่ผู้ทาคาเสนอซื้อรวมถึง บุคคลตามมาตรา 258 เป็ นผู้มอี านาจควบคุมกิจการ บริษัทฯ ก็จะมีหน้าที่ดาเนินธุรกรรมให้
เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน ลง
วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2551 (รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริษทั จดทะเบียนในรายการที่เกีย่ วโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19
พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 (รวมทัง้ ที่มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม) (“ประกาศรายการทีเ่ กี่ยวโยงกันฯ”) ซึ่งบริษัทฯ มีหน้าที่ต้อง
จัดการประชุมผูถ้ ือหุ้นเพื่อขออนุ มตั กิ ารทาเข้ารายการดังกล่าว ทัง้ นี้ ผู้ทาคาเสนอซือ้ จะไม่มสี ทิ ธิออกเสียงในที่ประชุม
คณะกรรมการบริษทั และผูถ้ อื หุน้ รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ของผูท้ าคาเสนอซือ้ จะไม่มสี ทิ ธิออกเสียงในทีป่ ระชุมผูถ้ อื
หุน้ เนื่องจากผูท้ าคาเสนอซือ้ รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 เป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ว่ นได้เสียจากการเข้าทารายการดังกล่าว
4.
ผลการดาเนิ นงานและฐานะทางการเงิ นของบริษทั ฯ
จากนโยบายและแผนการบริหารกิจการของผู้ทาคาเสนอซื้อ ที่ผู้ทาคาเสนอซื้อมีแผนการดาเนินการ ทาให้
บริษัทฯ สามารถกลับมาซื้อ -ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้อกี ครัง้ เนื่องจากปจั จุบนั ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ประกาศให้
บริษทั ฯ เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนโดยมีสาเหตุตามทีไ่ ด้กล่าวไปแล้วในข้อที่ 1 ความเป็ นไปได้ของแผนการทาให้บริษทั ฯ
สามารถกลับมาซือ้ -ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้อกี ครัง้ ทาให้ผทู้ าคาเสนอซือ้ ต้องรีบดาเนินการซือ้ ทรัพย์สนิ ทีม่ ศี กั ยภาพ
เพื่อสร้างรายได้และผลกาไรให้แก่บริษทั ฯ เพื่อทาให้บริษทั ฯ มีคุณสมบัตติ ามเกณฑ์การรับหลักทรัพย์โดยเร็วทีส่ ดุ
ดังนัน้ จึงส่งผลให้ผถู้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ฯ ได้รบั ประโยชน์จากแผนการดาเนินการดังกล่าวของผูท้ าคาเสนอซือ้ ที่
จะทาให้บริษทั ฯ มีผลการดาเนินงานและฐานะทางการเงินทีด่ ขี น้ึ เนื่องจากผูท้ าคาเสนอซือ้ มีแผนทีจ่ ะทาให้ฐานะทางการ
เงินของบริษทั ฯ กลับมามีส่วนของผูถ้ อื หุน้ เกินกว่า 300 ล้านบาท และมีผลการดาเนินงานเป็ นกาไรสุทธิในระยะเวลา 2
หรือ 3 ปี ล่าสุดรวมกันไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท และปี ล่าสุดไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาท และมีกาไรสุทธิในงวดสะสมก่อนยื่น
คาขอพ้นเหตุเพิกถอนหลักทรัพย์ เพื่อให้บริษทั มีคุณสมบัตติ ามเกณฑ์รบั หุน้ สามัญของบริษทั เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
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ความเห็นของกิจการเกีย่ วกับคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 250-2)
บริษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

ธุรกิจซื้ออสังหาริมทรัพย์จากสถาบันการเงินเพื่อนามาปรับปรุง พัฒนา เพื่อขายหรือให้เช่า โดยจัดตัง้ บริษัทบริหาร
สินทรัพย์ ตามพระราชกาหนดบริษทั บริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541
ส่วนการกูย้ มื เงินของกิจการจากผูท้ าคาเสนอซือ้ เท่าทีจ่ าเป็ น ในวงเงินรวมไม่เกิน 200.00 ล้านบาท โดยกาหนด
อัตราดอกเบีย้ ไม่เกินกว่าอัตราดอกเบีย้ MLR ของธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) โดยมีดอกเบีย้ จ่ายจะอยู่ทป่ี ี ละไม่เกิน
12.50 ล้านบาท ซึ่งรายการดังกล่าวต้องได้ร ับอนุ มตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการของกิจการมี
ความเห็นว่า รายการดังกล่าวอาจมีความจาเป็ นต่อกิจการ ในกรณีทก่ี จิ การมีเงินไม่เพียงพอต่อการชาระคืนเงินกูย้ มื ทีม่ ี
ต่อ Fortune Thailand Investment Fund จานวน 172.00 ล้านบาท ซึง่ กิจการมีภาระหน้าทีจ่ ะต้องชาระให้เสร็จสิน้ ภายใน
ปี 2561 เนื่องจากการกู้ยืมเงินจากผู้ทาคาเสนอซื้อนัน้ สามารถดาเนินการได้อย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับทางเลือกอื่น
อย่างไรก็ตาม ผูท้ าคาเสนอซือ้ ควรระบุระยะเวลาการชาระคืนเงินกูย้ มื ดังกล่าวให้เห็นชัดในแบบทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
ของกิจการ (แบบ 247-4)
และในส่วนรายการเช่าสานักงานของ CLS ซึง่ ผูท้ าคาเสนอซือ้ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ เพื่อใช้ในเป็ นทีต่ งั ้ สานักงานของ
กิจการและบริษทั ย่อย เพื่อลดค่าใช้จ่ายของกิจการลง โดยค่าเช่าจะอ้างอิงโดยราคาตลาด คณะกรรมการของกิจการมี
ความเห็นว่า ผูท้ าคาเสนอซือ้ มิได้ระบุรายละเอียดอัตราค่าเช่าทีช่ ดั เจนในแบบทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ
247-4) คณะกรรมการของกิจการจึงมิอาจให้ความเห็นต่อการทารายการดังกล่าว เนื่องจากหากกิจการและบริษทั ย่อยมี
ความประสงค์ทจ่ี ะลดค่าใช้จ่ายค่าเช่าสานักงานของกิจการลง กิจการอาจดาเนินการหาข้อมูลอาคารให้เช่า สานักงานจาก
ผูใ้ ห้เช่ารายอื่นเพิม่ เติมได้ ซึง่ อาจทาให้กจิ การได้เงื่อนไขทีด่ กี ว่าการเช่าสานักงานจาก CLS ก็เป็ นได้
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกิจการเป็ นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงทาให้กิจการมีการกาหนด
นโยบายและระเบียบปฏิบตั ิ รวมถึงขัน้ ตอนการอนุ มตั ริ ายการระหว่างกัน เพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และ/
หรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ, สานักงาน ก.ล.ต., และ/หรือระเบียบของหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง อย่างเคร่งครัด โดย
พิจารณาถึงประโยชน์ของกิจการและผูถ้ อื หุน้ ทุกรายเป็ นสาคัญ เพื่อป้ องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการ
เข้าทารายการระหว่างกันของกิจการกับบริษทั ย่อย/บริษทั ร่วม/บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง/บุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
และเนื่องจากกิจการมีฐานะเป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนัน้ การทารายการระหว่างกันแม้ว่าจะ
เป็ นการทารายการที่เป็ นประโยชน์ ต่อกิจการก็ตาม ผู้ทาคาเสนอซื้อจะต้องดาเนินการให้กิจการปฏิบตั ิตามเงื่อนไข
ทางการค้าปกติ และ/หรือสอดคล้องกับฐานะทางการเงินของกิจการ โดยคานึงถึงความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของ
รายการเป็ นสาคัญ และกิจการมีหน้าทีด่ าเนินธุรกรรมให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551
เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทารายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2551 (รวมทัง้ ที่มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม) และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริษัท จด
ทะเบีย นในรายการที่เ กี่ย วโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวัน ที่ 19 พฤศจิก ายน พ.ศ. 2546 (รวมทัง้ ที่มีก ารแก้ไ ขเพิ่มเติม)
(“ประกาศรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันฯ”) ซึง่ ต้องขออนุ มตั จิ ากฝ่ ายจัดการ คณะกรรมการของกิจการ และ/หรือ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื
หุน้ ของกิจการแล้วแต่กรณีต่อไป ทัง้ นี้หากต้องได้รบั อนุ มตั ิ จากที่ประชุมคณะกรรมการหรือผูถ้ ือหุน้ ของกิจการ ผูท้ าคา
เสนอซือ้ จะไม่มสี ทิ ธิออกเสียงในทีป่ ระชุมคณะกรรมการและผูถ้ อื หุน้ รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ของผูท้ าคาเสนอซือ้ จะ
ไม่มสี ทิ ธิออกเสียงในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เนื่องจากผูท้ าคาเสนอซือ้ รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 เป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ว่ นได้เสีย
จากการเข้าทารายการดังกล่าว
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