ที่ 011/2562
18 มีนาคม 2562
เรื่อง ขอนําส่งความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคําเสนอซื ้อหลักทรัพย์ (แบบ 250-2)
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1. สําเนาความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคําเสนอซื ้อหลักทรัพย์ (แบบ 250-2)
2. สําเนารายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของผู้ถือหุ้นต่อคําเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของ
บริษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
ตามที่ บริ ษั ท อาดามัส อิ น คอร์ ป อเรชั่ น จํ า กัด (มหาชน) (“บริ ษั ท ฯ”) ได้ รับ สํา เนาคํ า เสนอซื อ้ หลัก ทรั พ ย์
(แบบ 247-4) ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 จาก นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ (“ผู้ทําคําเสนอซือ้ ”) บริษัทฯ ได้ จดั ทําความเห็น
ของกิจการเกี่ยวกับคํ าเสนอซื ้อหลักทรัพ ย์ (แบบ 250-2) โดยมีความเห็นของ บริ ษัท สีลม แอ๊ ดไวเซอรี่ จํากัด ซึ่งได้ รับ
แต่งตั ้งให้ เป็ นที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้นประกอบ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ที่ ทจ. 40/2552 เรื่องแบบรายการและ
ระยะเวลาจัดทําความเห็นเกี่ยวกับคําเสนอซื ้อ (และที่แก้ ไขเพิ่มเติม) เป็ นที่เรียบร้ อยแล้ ว
ในการนี ้ บริษัทฯ จึงขอนําส่งสําเนารายงานความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคําเสนอซื ้อหลักทรัพย์ (แบบ 250-2) ต่อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อเผยแพร่ต่อผู้ลงทุนโดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริ ษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

ลงชื่อ

_______________________________________
(นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ)
ประธานกรรมการบริษัท

1

ความเห็นของกิ จการเกี่ยวกับคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 250-2)
ของ

บริ ษทั อาดามัส อิ นคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
ผู้ทาคาเสนอซื้อ
นายศุภโชค ปัญจทรัพย์

ที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้น

บริ ษทั สีลม แอ๊ดไวเซอรี่ จากัด

วันที่ 18 มีนาคม 2562

ความเห็นของกิจการเกีย่ วกับคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 250-2)
สารบัญ

1. สถานภาพของกิจการเกีย่ วกับผลการดาเนินงานทีผ่ ่านมาและที่คาดว่าจะเกิดขึน้ ในอนาคต พร้อมข้อ
สมมติฐานทีใ่ ช้ในการคาดการณ์

หน้ า
2

2. ความเห็นเกีย่ วกับความถูกต้องของข้อมูลของกิจการทีป่ รากฎในคาเสนอซื้อ

14

3. ความสัมพันธ์หรือข้อตกลงใด ๆ ของกรรมการของกิจการกับผูท้ าคาเสนอซื้อ ทัง้ ในฐานะส่วนตัว ใน
ฐานะกรรมการของกิจ การ หรือ ในฐานะตัว แทนของผู้ท าค าเสนอซื้อ ซึ่ง รวมถึง การถือ หุ้น ของ
กรรมการของกิจการในนิตบิ ุคคลผูท้ าคาเสนอซื้อ และการมีสญ
ั ญาหรือข้อตกลงทีม่ หี รือจะมีระหว่าง
กันในด้านต่าง ๆ (เช่น การบริหาร ฯลฯ)
3.1 ความสัมพันธ์ของกรรมการของกิจการกับผูท้ าคาเสนอซื้อ
3.2 การถือหุน้ ของกรรมการของกิจการในผูท้ าคาเสนอซื้อ บุคคลกลุ่มเดียวกับผูท้ าคาเสนอซื้อ และ
บุคคลตามมาตรา 258 ของผูท้ าคาเสนอซื้อ
3.3 การถือหุ้นไม่วา่ โดยทางตรงหรือทางอ้อมโดยผูท้ าคาเสนอซื้อ หรือผูม้ อี านาจกระทาการผูกพัน
ผูท้ าคาเสนอซื้อในกิจการหรือผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของกิจการ
3.4 ความสัมพันธ์อ่นื ๆ
3.5 ข้อตกลงหรือสัญญาทีส่ าคัญอื่น ๆ ระหว่างกัน
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4. ความเห็นของคณะกรรมการของกิจการต่อผูถ้ อื หลักทรัพย์
4.1 เหตุผลทีส่ มควรจะตอบรับ และ/หรือ เหตุผลทีส่ มควรปฏิเสธคาเสนอซื้อ
4.2 ความเห็นและเหตุผลของกรรมการของกิจการแต่ละรายและจานวนหุน้ ที่กรรมการแต่ละรายนัน้
ถืออยู่ (เฉพาะในกรณีทคี่ วามเห็นของคณะกรรมการของกิจการตาม 4.1 ไม่เป็ นเอกฉันท์)
4.3 ประโยชน์หรือผลกระทบจากแผนงานและนโยบายตามทีผ่ เู้ สนอซื้อระบุไว้ในคาเสนอซื้อ รวมทัง้
ความเป็ นไปได้ของแผนงานและนโยบายดังกล่าว
4.4 ความเห็นเพิ่มเติมของคณะกรรมการของกิจการ (เฉพาะกรณีที่คาเสนอซื้อนัน้ เป็ นคาเสนอซื้อ
เพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็ นหลักทรัพย์ จดทะเบียนตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย)
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16
16

5. ความเห็นของทีป่ รึกษาของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ เป็ นบุคคลทีอ่ ยู่ในบัญชีรายชื่อทีป่ รึกษาทางการเงินทีส่ านักงาน
ให้ความเห็นชอบ

21

เอกสารแนบ
เอกสารแนบ 1

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซื้อหลักทรัพย์

สารบัญ

14
14
14
15
15
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21

ความเห็นของกิจการเกีย่ วกับคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 250-2)
ความเห็นของกิ จการเกี่ยวกับคาเสนอซื้อหลักทรัพย์
วันที่ 18 มีนาคม 2562
เรียน

ผูถ้ อื หลักทรัพย์

เนื่องด้วยเมือ่ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 บริษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชั ่น จากัด (มหาชน) (ซึง่ ต่อไปนี้จะเรียกว่า
"กิจการ" หรือ “บริษทั ฯ”) ได้รบั สาเนาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ จากนายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ (“ผูท้ าคาเสนอซื้อ”)
ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
จานวนหลักทรัพย์ที่เสนอซื้ อ
ประเภทหลักทรัพย์

หุน้ สามัญ
หุน้ บุรมิ สิทธิ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ
ที่จะซื้อหุน้
หุน้ กูแ้ ปลงสภาพ
หลักทรัพย์อ่นื (ถ้ามี)

หุ้น/หน่ วย

สิทธิ ออกเสียง

654,961,602 654,961,602

หลักทรัพย์ที่เสนอซื้ อคิ ดเป็ นร้อยละ
ของจานวน
ราคาที่จะเสนอ
หลักทรัพย์ที่ ของจานวนสิทธิ
ซื้ อต่อหน่ วย
จาหน่ ายได้แล้ว ออกเสียงทัง้ หมด
(บาท)
ทัง้ หมดของ
ของกิ จการ
กิ จการ

มูลค่าที่เสนอซื้ อ
(บาท)

58.32

58.32

1.00

654,961,602

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รวม

58.32

รวม

654,961,602

อย่ างไรก็ต าม มีผู้ถือ หุ้น ของบริษ ัท ฯ จ านวน 11 คน ซึ่ง ถือ หุ้น สามัญ ของบริษ ัท ฯ รวมกัน ทัง้ สิ้น จ านวน
619,536,065 หุ้น หรือคิดเป็ นร้อยละ 55.17 ของจานวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชาระเต็มมูลค่าแล้ว และคิดเป็ นสิทธิ
ออกเสียงจานวน 619,536,065 เสียง หรือคิดเป็ นสิทธิออกเสียงร้อยละ 55.17 ของสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั ฯ ได้
แสดงเจตนาทีจ่ ะไม่ขายหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ในส่วนทีต่ นเองถืออยู่ทงั ้ หมดในการทาคาเสนอซื้อ หลักทรัพย์ครังนี
้ ้ และจะ
ไม่จาหน่ าย หรือจ่ายโอน หุ้นสามัญดังกล่าวให้แก่บุคคลอื่น ตลอดระยะเวลาของการทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครังนี
้ ้
โดยได้ลงนามในหนังสือ “การแสดงเจตนาไม่ขายหุ้นสามัญของบริษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชั ่น จากัด (มหาชน) ตามคา
เสนอซื้อของผูท้ าคาเสนอซื้อ” โดยมีรายละเอียดตามตามเอกสารแนบ 2 ของคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) และมี
รายละเอียดการถือหุน้ ของผูถ้ อื หุน้ แต่ละรายดังนี้
ร้อยละเมื่อเทียบกับ
จานวนหุ้นสามัญที่ ร้อยละเมื่อเทียบกับ
ลาดับ
รายชื่อผูถ้ ือหุ้น
จานวนหุ้น
ออกและเรียกชาระ สิ ทธิ ออกเสียงทัง้ หมด
เต็มมูลค่าแล้วของ
ของบริ ษทั ฯ
บริ ษทั ฯ
1. นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ
325,065,150
28.95
28.95
2. นางไกวซัน ปั ญจทรัพย์1
48,934,367
4.36
4.36
3. นายจตุรงค์ ธนะปุระ
46,901,709
4.18
4.18
4. นายยงเกียรติ ศิรวิ จั นางกูร
46,901,709
4.18
4.18
5. นายกิตพิ งศ์ ปุรานิธี
31,619,129
2.82
2.82
หน้า 1

ความเห็นของกิจการเกีย่ วกับคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 250-2)

ลาดับ

รายชื่อผูถ้ ือหุ้น

6.
7.
8.
9.
10.
11.

นายพุฒนิ นั ทน์ ภัทรไพบูลย์กจิ
นายเสรี โอจรัสพร
นายสาโรจน์ อัศวพรชัย
นายเทอดศักดิ ์ เชิดชูอาไพ
นายธัญญวัฒน์ เตวชิระ
นางสาวบงกช อัศวบริรกั ษ์
รวม

จานวนหุ้น

31,619,129
31,619,129
31,619,129
15,583,714
5,672,900
4,000,000
619,536,065

ร้อยละเมื่อเทียบกับ
จานวนหุ้นสามัญที่ ร้อยละเมื่อเทียบกับ
ออกและเรียกชาระ สิ ทธิ ออกเสียงทัง้ หมด
เต็มมูลค่าแล้วของ
ของบริ ษทั ฯ
บริ ษทั ฯ
2.82
2.82
2.82
2.82
2.82
2.82
1.39
1.39
0.51
0.51
0.36
0.36
55.17
55.17

หมายเหตุ : 1 บุคคคลตามมาตรา 258 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ของผูท้ าคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ

ดังนัน้ ผูท้ าคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ จะทาคาเสนอซื้อหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ส่วนทีเ่ หลือจานวน 35,425,537 หุน้
หรือ คิดเป็ น ร้อยละ 3.15 ของจ านวนหุ้น สามัญ ที่ออกและเรียกช าระเต็ม มูลค่าแล้ว และคิดเป็ น สิทธิออกเสียงจานวน
35,425,537 เสียง หรือคิดเป็ นสิทธิออกเสียงร้อยละ 3.15 ของสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั ฯ
ราคาเสนอซื้อและระยะเวลารับซื้อ
ราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญหุน้ ละ 1.00 บาท (หนึ่งบาทถ้วน) โดยมีระยะเวลารับซื้อรวมทัง้ สิน้ 25 วันทาการ หรือ
ตัง้ แต่วนั ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 1 เมษายน 2562 ในทุกวันทาการของตัวแทนรับซื้อหลักทรัพย์ ตัง้ แต่เวลา 9:00
น. ถึง 16:00 น. ซึง่ ระยะเวลาดังกล่าวเป็ นระยะเวลารับซื้อสุดท้ายทีจ่ ะไม่ขยายเวลารับซื้ออีก เว้นแต่เข้าเงือ่ นไขดังต่อไปนี้
1. ผูท้ าคาเสนอซื้ออาจลดราคาเสนอซื้อหรือขยายระยะเวลาในการรับซื้อ หากมีเหตุการณ์ รา้ ยแรงต่อฐานะ
หรือทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ ในระหว่างระยะเวลารับซื้อ
2. ผูท้ าคาเสนอซื้ออาจแก้ไขข้อเสนอหรือขยายระยะเวลาในการเสนอซื้อเพื่อแข่งขันกับบุคคลอื่น หากมีบคุ คล
อื่นยื่นคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ในระหว่างระยะเวลารับซื้อ
กิจการได้พจิ ารณาข้อเสนอในคาเสนอซื้อโดยคานึงถึงประโยชน์ของผูถ้ อื หลักทรัพย์แล้วขอเสนอความเห็น เพื่อ
ประกอบการพิจารณาดังนี้
1.

สถานภาพของกิ จการเกี่ยวกับผลการดาเนิ นงานที่ ผ่านมาและที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้นในอนาคต พร้อมข้อ
สมมติ ฐานที่ใช้ในการคาดการณ์
1.1
ภาพรวมการประกอบธุรกิ จ
1.1
ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษ ัท อาดามัส อิน คอร์ปอเรชั ่น จ ากัด (มหาชน) (“บริษ ัท ฯ” หรือ “ADAM”) เดิม ชื่อ บริษ ัท อาร์ เค มีเ ดีย
โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน) (“RK”) จัดตัง้ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2545 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อประกอบธุร กิจการลงทุ น ใน
บริษทั ย่อยในลักษณะ Holding Company โดย ณ 31 ธันวาคม 2560 กิจการมีทุนจดทะเบียนทีอ่ อกและชาระแล้วจานวน
370,163,587 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจานวน 370,163,587 หุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1.00 บาท โดยลงทุนใน
บริษทั สิทธารมย์ ดีเวลลอปเมนท์ จากัด ซึง่ ดาเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทจี่ งั หวัดอุดรธานี
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ความเห็นของกิจการเกีย่ วกับคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 250-2)
ต่อมาที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ได้อนุ มตั ิการเข้าทารายการซื้อและ
รับโอนกิจการทัง้ หมดของ บริษทั แอสเซท ไฟว์ โฮลดิง้ จากัด ซึง่ มีผถู้ อื หุน้ ใหญ่ คือ นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ และนางไกว
ซัน ปั ญจทรัพย์ (บุคคลตามมาตรา 258 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ของนายศุภโชค ปั ญจทรัพย์) ถือหุ้นรวมกันร้อยละ
68.67 ของจานวนหุ้นที่ออกและจาหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของ บริษทั แอสเซท ไฟว์ โฮลดิ้ง จากัด ในราคาเสนอขายหุ้น
สามัญเพิม่ ทุนจะไม่ต่ ากว่าหุน้ ละ 1.00 บาท โดย ADAM จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจากัด ซึง่ ได้แก่บริษทั
แอสเซท ไฟว์ โฮลดิง้ จากัด ภายหลังจากการชาระบัญชีเพื่อคืนทุนให้แก่ผถู้ อื หุน้ ของ บริษทั แอสเซท ไฟว์ โฮลดิง้ จากัด
แล้ว นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ และบุคคลตามมาตรา 258 จะได้มาซึ่งหุ้นของ ADAM จานวนไม่เกิน 516,972,765 หุ้น
หรือคิดเป็ นไม่เกินร้อยละ 46.04 ของสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของ ADAM และได้อนุ มตั ิรายการจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพ ย์
ได้แก่หนุ้ สามัญทัง้ หมดของบริษทั สิทธารมย์ ดีเวลลอปเมนท์ จากัด จานวน 39,998 หุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 99.99 ของ
จานวนหุ้นที่ออกและจาหน่ายแล้วทัง้ หมดของ บริษทั สิทธารมย์ ดีเวลลอปเมนท์ จากัด ให้แก่นายเกรียงไกร ศิระวณิช
การ ในมูลค่ารวม 129 ล้านบาท
ภายหลังการเข้าทารายการได้มาและจาหน่ ายไปซึง่ สินทรัพย์ ปั จจุบนั บริษทั ฯ มีทุนจดทะเบียนทีอ่ อกและเรีย ก
ชาระเต็มมูลค่าแล้ว จานวน 1,123,000,000 บาท ประกอบด้วยหุน้ สามัญจานวน 1,123,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้ (Par
Value) หุ้นละ 1.00 บาท ประกอบธุรกิจการลงทุนในบริษทั อื่นในลักษณะ Holding Company มีบริษทั ย่อย 2 แห่ง คือ
บริษทั แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (“AFD”) ซึง่ เป็ นบริษทั แกน และบริษทั รชยาเรียลเอสเตท จากัด (“RR”) ซึง่
ทัง้ 2 บริษทั ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
สรุปโครงสร้างของกิ จการ
บริษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชั ่น จากัด (มหาชน)
96.67%
บริษทั แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
99.99%
บริษทั รชยาเรียลเอสเตท จากัด
ที่มา : บริษทั ฯ

1.1.1

ข้อมูลของบริษทั แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (“AFD”)

บริษทั แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (เดิมชื่อ บริษทั อดามัสเรียลเอสเตท จากัด) บริษทั แอสเซท ไฟว์ ดี
เวลลอปเม้น ท์ จ ากัด จดทะเบีย นเป็ น นิ ติบุคคลประเภทบริษ ัท จ ากัด เมื่อ วัน ที่ 5 กัน ยายน 2556 และเมื่อ วัน ที่ 27
พฤศจิกายน 2560 ได้เปลี่ยนชื่อบริษทั จากเดิม บริษ ัท อดามัสเรียล เอสเตท จากัด เป็ นบริษทั แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอป
เม้นท์ จากัด ปั จจุบนั มีทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชาระแล้ว จานวน 300,000,000 บาท เพื่อประกอบธุรกิจพัฒ นา
อสังหาริมทรัพย์ โดยบริษทั มีโครงการที่ พฒ
ั นาแล้วเสร็จในปั จจุบ นั คือคอนโดมิเนียม ได้แก่ คอนโด ไวโอ แคราย 1
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ความเห็นของกิจการเกีย่ วกับคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 250-2)
คอนโด ไวโอ แคราย 2 บริเ วณแยกแคราย จัง หวัดนนทบุร ี และโครงการระหว่างการพัฒ นาหมู่บ้านจัดสรร ได้แ ก่
โครงการวนา เรสซิเดนซ์ พระราม 9 – ศรีนครินทร์ ซึง่ พัฒนาขึน้ บนเนื้อที่ 19.88 ไร่ตดิ ถนนถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้าตัด
ใหม่ และมีทดี่ นิ รอการพัฒนาขนาด 16.08 ไร่ ในละแวกใกล้เคียง
สรุปสถานะโครงการของบริษทั แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด

รายการ
โครงการที่พฒ
ั นาแล้วเสร็จ
1. ไวโอ แคราย 1 ห้องชุดพักอาศัย
(ห้องชุดรวม 125 ยูนิต คงเหลือ 38 ยูนิต)
ก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณปี 2558
2. ไวโอ แคราย 2 ห้องชุดพักอาศัย
(ห้องชุดรวม 122 ยูนิต คงเหลือ 58 ยูนิต)
ก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณปี 2559
รวม
โครงการอยูร่ ะหว่างการพัฒนา
1. วนา เรสซิเดนซ์ บ้านพักอาศัย

หน่วย: ล้านบาท
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561
มูลค่าขาย ต้นทุน มูลค่าที่
โครงการ โครงการ คาดว่าจะ
คงเหลือ คงเหลือ ได้รบั สุทธิ

ต้นทุนที่
มูลค่าขาย ต้นทุนที่
โอนขาย
โครงการ เกิ ดขึน้ แล้ว
แล้ว
319

209

(145)

100

64

36

240

149

(74)

128

75

53

559

358

(219)

228

139

89

1,783

599

-

1,783

599

-

(บ้านพักอาศัยรวม 69 หลัง อยูร่ ะหว่างพัฒนาพืน้ ที่
และก่อสร้างบ้านตัวอย่าง)
รวมทัง้ สิ้น
2,342
957
(219)
2,011
หมายเหตุ ข้อมูล ณ 31 พฤษภาคม 2561 จากการตรวจสอบสินทรัพย์และหนี้สนิ ของบริษทั ดี ไอ เอ ออดิท จากัด

738

รายชือ่ คณะกรรมการบริษทั แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (ณ 11 กุมภาพันธ์ 2562)
ลาดับ
รายชือ่ กรรมการ
ตาแหน่ง
กรรมการบริษทั
1. นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์
รายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ (ณ 20 ธันวาคม 2561)
ลาดับ
รายชือ่ ผูถ้ อื หุน้
จานวนหุน้
ร้อยละ
1. บริษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชั ่น จากัด (มหาชน) 28,999,999
96.67
2. นางสาวธันยพร อนันตศิลป์
1,000,000
3.33
3. นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์
1
0.00
รวม
30,000,000 100.00
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ความเห็นของกิจการเกีย่ วกับคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 250-2)
ข้อมูลของบริษทั รชยาเรียลเอสเตท จากัด (“RR”)
บริษทั รชยาเรียลเอสเตท จากัด จดทะเบียนเป็ นนิติบุคคลประเภทบริษทั จากัด เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2558 ด้วย
ทุนจดทะเบียนเริม่ ต้น 1,000,000 บาท ปั จจุบนั มีทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชาระแล้ว จานวน 3,000,000 บาท
เพื่อประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภททีอ่ ยู่อาศัยแนวราบ ประเภทบ้านเดีย่ ว และบ้านแฝด ในจังหวัดอุดรธานี
โดยบริษทั มีโครงการทีท่ าการพัฒนา จานวน 2 โครงการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.1.2

สรุปสถานะโครงการของบริษทั รชยาเรียลเอสเตท จากัด
หน่วย: ล้านบาท
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561
มูลค่า
ต้นทุนที่ ต้นทุนที่ มูลค่าขาย ต้นทุน มูลค่าทีค่ าด
ขาย
เกิดขึน้ แล้ว โอนขายแล้ว โครงการ โครงการ ว่าจะได้รบั
โครงการ
คงเหลือ คงเหลือ
สุทธิ
โครงการทีพ่ ฒ
ั นาแล้วเสร็จ
1. รชยา บ้านช้าง 1 (เป็ นโครงการบ้านพัก
243
205
(202)
2.99
2.97
0.02
อาศัย รวม 91 หลัง ปั จ จุ บนั คงเหลือ 1
หลัง)
โครงการทีร่ ะหว่างพัฒนา
2. รชยา บ้านช้าง 2 (เป็ นโครงการบ้านพัก
510
116
510
116
อาศัย รวม 161 หลัง ปั จจุบนั อยู่ระหว่าง
พัฒนาโครงการ)
รวมทัง้ สิ้ น
753
321
(202)
512.99 118.97
0.02
หมายเหตุ: ข้อมูล ณ 31 พฤษภาคม 2561 จากการตรวจสอบทรัพย์สนิ และหนี้สนิ ของบริษทั ดี ไอ เอ ออดิท จากัด
รายชือ่ คณะกรรมการบริษทั (ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562)
ลาดับ
รายชือ่ กรรมการ
ตาแหน่ง
1. นายจตุรงค์ ธนะปุระ
กรรมการบริษทั
2. นายยงเกียรติ ศิรวิ จั นางกูร
กรรมการบริษทั
3. นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์
กรรมการบริษทั
รายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ (ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2561)
ลาดับ
รายชือ่ ผูถ้ อื หุน้
จานวนหุน้
ร้อยละ
1. บริษทั แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
29,997
99.99
2. นายจตุรงค์ ธนะปุระ
1
0.00
3. นายยงเกียรติ ศิรวิ จั นางกูร
1
0.00
4. นายเทิดศักดิ ์ เชิดชูอาไพ
1
0.00
รวม
30,000
100.00
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ความเห็นของกิจการเกีย่ วกับคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 250-2)
1.2

รายชื่อคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ
1.2.1 รายชื่อคณะกรรมการก่อนการทาคาเสนอซื้อ
รายชือ่ คณะกรรมการของบริษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชั ่น จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 มี
รายละเอียดดังนี้

1
2
3
4
5
6
7

ชื่อ – นามสกุล
นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ
นายฐิตวิ ฒ
ั น์ คูวจิ ติ รสุวรรณ
นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์
นายยงเกียรติ ศิรวิ จั นางกูร
นายวัลลภ ศรีไพศาล
นายภูรพิ ฒ
ั น์ ชุม่ ธรรม
นางสาวศันสนีย์ พูลสวัสดิ ์

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการ
กรรมการบริษทั
กรรมการบริษทั และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
กรรมการบริษทั
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ที่มา : บริษทั ฯ

กรรมการผูม้ อี านาจลงนามผูกพันกิจการ ได้แก่ นายเกรียงไกร ศิระวณิชการและนายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ ลง
ลายมือชือ่ ร่วมกันและประทับตราสาคัญของบริษทั ฯ
1.2.2 รายชื่อคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ ที่ คาดว่าจะเป็ นภายหลังการทาคาเสนอซื้อ
ตามที่ระบุในคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ ร ายชื่อของคณะกรรมการของกิจ การจะยังไม่ม ีการเปลี่ย นแปลงอย่ างมี
นัยสาคัญ โดยปั จจุบนั ผูท้ าคาเสนอซื้อได้ดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการบริษทั ฯ และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร จึงได้สะท้อน
อานาจการควบคุมจากการถือหุน้ แล้ว เว้นแต่ในกรณีทมี่ กี รรมการลาออก หรือเสียชีวติ กิจการอาจมีการพิจารณาแต่งตัง้
กรรมการใหม่แทนกรรมการเดิม และอาจมีการพิจารณาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างคณะกรรมการของกิจ การตามความ
เหมาะสมอีกครัง้
อย่ างไรก็ต าม กิจ การจะต้อ งดารงสัดส่ว นกรรมการและพิจ ารณาถึง คุณสมบัติข องผู้ที่จ ะมาดารงต าแ หน่ ง
กรรมการให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสานักงาน ก.ล.ต. โดยหากมีการเปลีย่ นแปลงใด ๆ ผูท้ าคา
เสนอซื้อ จะต้อ งปฏิบตั ิต ามข้อ บัง คับของกฎหมายและกฎเกณฑ์ ต่ าง ๆ ที่เ กี่ย วข้อ ง นอกจากนี้ ผู้ท าคาเสนอซื้อ ควร
พิจารณาถึงคุณสมบัตขิ องผูท้ จี่ ะมาดารงตาแหน่งต่าง ๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อกิจการและผูถ้ อื หุน้
1.3

รายชื่อผูถ้ ือหุ้น
1.3.1. โครงสร้างผูถ้ ือหุ้นของกิ จการก่อนการทาคาเสนอซื้อ
รายชื่อผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 โดยอ้างอิงจากสมุดทะเบียนรายชื่อผูถ้ ือหุ้น
ล่าสุด ก่อน การชาระบัญชีของบริษัท แอสเซท ไฟว์ โฮลดิ ้ง จากัด
ร้อยละของจานวนหุ้นที่ชาระ
แล้วทัง้ หมดของกิ จการ
752,836,413
67.04
325,065,150
28.95
5,672,900
0.51

รายชื่อผูถ้ ือหุ้น

จานวนหุ้น

1 บริษทั แอสเซท ไฟว์ โฮลดิง้ จากัด
2 นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ
3 นายธัญญวัฒน์ เตวชิระ
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ความเห็นของกิจการเกีย่ วกับคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 250-2)
รายชื่อผูถ้ ือหุ้น
4
5
6
7
8
9
10

จานวนหุ้น

นางสาวบงกช อัศวบริรกั ษ์
MR. CHUA KHOON WONG
นายสมพล ฤกษ์สมถวิล
นายไพบูลย์ สุเมธกชกร
นางปาริชาต ลีวงศ์เจริญ
บริษทั ไทยเอ็นวีดอี าร์ จากัด
นายอนุรกั ษ์ รัตนานุรกั ษ์
ผูถ้ อื หุน้ อื่น
รวม

4,000,000
3,700,000
2,534,400
2,532,500
2,000,000
1,788,064
1,400,000
21,470,573
1,123,000,000

ร้อยละของจานวนหุ้นที่ชาระ
แล้วทัง้ หมดของกิ จการ
0.36
0.33
0.23
0.23
0.18
0.16
0.12
1.91
100.00

ที่มา : บริษทั ฯ

รายชื่อผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 โดยอ้างอิงจากสมุดทะเบียนรายชื่อผูถ้ ือหุ้น
ล่าสุด หลัง การชาระบัญชีของบริษทั แอสเซท ไฟว์ โฮลดิง้ จากัด
ร้อยละของจานวนหุ้นที่ชาระ
แล้วทัง้ หมดของกิ จการ
468,038,398
41.68
48,934,367
4.36
516,972,765
46.03
325,065,150
28.95
46,901,709
4.18
46,901,709
4.18
31,619,129
2.82
31,619,129
2.82
31,619,129
2.82
31,619,129
2.82
15,583,714
1.39
5,672,900
0.51
39,425,537
3.18
1,123,000,000
100.00

รายชื่อผูถ้ ือหุ้น
1

จานวนหุ้น

นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์
นางไกวซัน ปั ญจทรัพย์

รวม
2 นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ
3 นายจตุรงค์ ธนะปุระ
4 นายยงเกียรติ ศิรวิ จั นางกูร
5 นายกิตพิ งศ์ ปุรานิธี
6 นายพุฒนิ นั ทน์ ภัทรไพบูลย์กจิ
7 นายเสรี โอจรัสพร
8 นายสาโรจน์ อัศวพรชัย
9 นายเทิดศักดิ ์ เชิดชูอาไพ
10 นายธัญญวัฒน์ เตวชิระ
ผูถ้ อื หุน้ รายอื่น
รวม

1.3.2. โครงสร้างผูถ้ ือหุ้นของกิ จการหลังการทาคาเสนอซื้อ
โครงสร้างผูถ้ ือหุ้นที่คาดว่าจะเป็ น ภายหลัง การท าคาเสนอซื้อ ในกรณีที่มผี แู้ สดงเจตนาขายหลักทรัพย์ ข อง
กิจการทัง้ หมด ยกเว้นผูถ้ ือหุ้นจานวน 11 รายที่ได้แสดงเจตนาที่จะไม่ขายหุ้นสามัญของกิจ การที่ตนเองถืออยู่ อ้างอิง
เอกสารแนบ 2 ของแบบ 247-4 หนังสือแสดงเจตนาไม่ขายหุ้นในการทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์
2562
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ความเห็นของกิจการเกีย่ วกับคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 250-2)
รายชื่อผูถ้ ือหุ้น

จานวนหุ้น (หุ้น)

1 นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์
นางไกวซัน ปั ญจทรัพย์

503,463,935
48,934,367
552,398,302
325,065,150
46,901,709
46,901,709
31,619,129
31,619,129
31,619,129
31,619,129
15,583,714
5,672,900
4,000,000
1,123,000,000

รวม
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ
นายจตุรงค์ ธนะปุระ
นายยงเกียรติ ศิรวิ จั นางกูร
นายกิตพิ งศ์ ปุรานิธี
นายพุฒนิ นั ทน์ ภัทรไพบูลย์กจิ
นายเสรี โอจรัสพร
นายสาโรจน์ อัศวพรชัย
นายเทิดศักดิ ์ เชิดชูอาไพ
นายธัญญวัฒน์ เตวชิระ
นางสาวบงกช อัศวบริรกั ษ์
รวม

ร้อยละของจานวนหุ้นที่ชาระ
แล้วทัง้ หมดของกิ จการ
44.83
4.36
49.19
28.95
4.18
4.18
2.82
2.82
2.82
2.82
1.39
0.51
0.36
100.00

หมายเหตุ โครงสร้างผูถ้ อื หุน้ ของกิจการตามตารางข้างต้น เป็ นโครงสร้างผูถ้ อื หุน้ ของกิจการภายใต้สมมติฐานที่ว่าผูถ้ อื หุน้ ทุกรายตอบรับคา
เสนอซือ้ หลักทรัพย์ยกเว้นผูถ้ อื หุน้ จานวน 10 รายที่ได้แสดงเจตนาที่จะไม่ขายหุน้ สามัญของกิจการที่ตนเองถืออยู่

1.4

สรุปฐานะทางการเงิ นและผลการดาเนิ นงานของกิ จการ

งบการเงินรวมของกิจการจัดทาขึ้นสาหรับการซื้อธุรกิจแบบย้อนกลับ โดยมีบริษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชั ่น
จากัด (มหาชน) เป็ นบริษทั ใหญ่ตามกฎหมายแต่เป็ นผูถ้ ูกซื้อในทางบัญชี และมีบริษทั แอสเซท ไฟว์ โฮลดิ้ง จากัด ซึ่ง
เป็ นบริษทั ย่อยตามกฎหมายแต่เ ป็ นผูซ้ ้อื ทางบัญชี งบการเงินรวมสาหรับปี 2561 แสดงฐานะการเงินรวมของทัง้ สอง
บริษทั รวมบริษทั ย่อยของแต่ละบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และแสดงผลการดาเนินงานรวมสาหรับปี 2561 ของ
บริษทั แอสเซท ไฟว์ โฮลดิง้ จากัด และบริษทั ย่อย ตัง้ แต่วนั ทีจ่ ดทะเบียนจดตัง้ บริษทั วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่
24 ธันวาคม 2561 และผลการดาเนินงานของบริษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชั ่น จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย ตัง้ แต่
วันที่ 22 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561
งบการเงินรวมสาหรับปี 2560 และผลการดาเนินงานในปี 2560 และผลการดาเนินงานตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม
2561 ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ของบริษทั แอสเซท ไฟว์ โฮลดิง้ จากัด และบริษทั ย่อย ได้จดั ทาขึน้ เสมือนมีการจัดตัง้
ขึน้ ตัง้ แต่ตน้ ปี 2560 และบริษทั แอสเซท ไฟว์ โฮลดิง้ จากัด ได้จดทะเบียนเลิกกิจการกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้ว เมือ่
วันที่ 25 ธันวาคม 2561 โดยสามารถสรุปดังนี้
งบแสดงฐานะการเงิ น
งบการเงินรวม
งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

31 ธันวาคม 2560
(ตรวจสอบ)
ล้านบาท ร้อยละ
60.19

4.13

งบการเงินเฉพาะกิ จการ

31 ธันวาคม 2561
(ตรวจสอบ)
ล้านบาท ร้อยละ
86.51
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5.27

31 ธันวาคม 2560
(ตรวจสอบ)
ล้านบาท ร้อยละ
0.22

0.09

31 ธันวาคม 2561
(ตรวจสอบ)
ล้านบาท ร้อยละ
43.31

7.85

ความเห็นของกิจการเกีย่ วกับคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 250-2)
งบการเงินรวม
งบแสดงฐานะการเงิน
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอืน่
เงินให้กยู้ มื ระยะสันแก่
้ บุคคลและกิจการที่
เกี่ยวข้องกัน
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษทั ย่อย
ที่ดนิ รอการพัฒนา
ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนอืน่
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนี้ สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้ สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าการเงินที่ถงึ กาหนด
ชาระในหนึ่งปี
ส่วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวที่ถงึ กาหนดชาระ
ในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะสันจากบุ
้
คคลอื่น
เงินกูย้ มื ระยะสันจากบุ
้
คคลและกิจการที่
เกี่ยวข้องกัน
ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลค้างจ่าย
รวมหนี้ สินหมุนเวียน
หนี้ สินไม่หมุนเวียน
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ประมาณการหนี้สนิ ไม่หมุนเวียนสาหรับ
ผลประโยชน์ พนักงาน
รวมหนี้ สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้ สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 1,123,000,000 หุน้ มูลค่า
หุน้ ละ 1 บาท

งบการเงินเฉพาะกิ จการ

31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2561
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2561
(ตรวจสอบ)
(ตรวจสอบ)
(ตรวจสอบ)
(ตรวจสอบ)
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
15.53
1.07
17.19
1.05
3.16
1.32
2.97
0.54
14.81

1.02

34.10

2.08

790.86
881.40

54.24
60.45

913.34
1,051.14

568.06
4.46
0.08
3.01
1.09
576.69
1,458.08

38.96
0.31
0.01
0.21
0.07
39.55
100.00

127.93
0.83

55.62
64.01

3.38

1.41

213.48
259.76

38.69
47.08

568.06
6.68
1.99
12.97
1.29
590.99
1,642.13

34.59
0.41
0.12
0.79
0.08
35.99
100.00

231.66
1.65
2.30
0.14
235.76
239.14

96.87
0.69
0.96
0.06
98.59
100.00

290.00
1.93
291.93
551.69

52.57
0.35
52.92
100.00

8.77
0.06

5.73
111.54
0.74

0.35
6.79
0.04

1.07
-

0.45
-

1.00
-

0.18
-

0.70

0.05

0.33

0.02

-

-

-

-

241.28

16.55

48.00
42.33

2.92
2.58

172.62

72.18

48.00
2.33

8.70
0.42

370.75

25.43

0.63
209.29

0.04
12.75

173.69

72.63

51.33

9.30

1.21
876.10
148.59

0.08
60.09
10.19

0.46
940.42
-

0.03
57.27
-

64.40

26.93

-

-

0.31

0.02

0.59

0.04

0.40

0.17

0.04

0.01

1,026.21
1,396.96

70.38
95.81

941.47
1,150.76

57.33
70.08

64.80
238.49

27.10
99.73

0.04
51.38

0.01
9.31

-

-

1,123.00

68.39

-

-

1,123.00

203.56
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ความเห็นของกิจการเกีย่ วกับคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 250-2)
งบการเงินรวม
งบแสดงฐานะการเงิน
หุน้ สามัญ 780,163,587 หุน้ มูลค่า
หุน้ ละ 1 บาท
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
หุน้ สามัญ 1,123,000,000 หุน้ มูลค่า
หุน้ ละ 1 บาท
หุน้ สามัญ 370,163,587 หุน้ มูลค่า
หุน้ ละ 1 บาท
ส่วนเกิน (ต่า) กว่ามูลค่าหุน้ สามัญ
ส่วนปรับปรุงทุนจากการซื้อธุรกิจแบบ
ย้อนกลับ
ส่วนต่างจากการรวมธุรกิจภายใต้การ
ควบคุมเดียวกัน
ขาดทุนสะสม
รวมส่วนของผูถ้ อื หุน้ บริษทั ใหญ่
ส่วนได้เสียที่ไม่มอี านาจควบคุม
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้ สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินเฉพาะกิ จการ

31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2561
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2561
(ตรวจสอบ)
(ตรวจสอบ)
(ตรวจสอบ)
(ตรวจสอบ)
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
780.16
326.24
-

-

-

1,123.00

68.39

-

-

1,123.00

203.56

-

-

-

-

370.16

154.79

-

-

-

-

(187.89)
(175.11)

(11.44)
(10.66)

63.90
-

26.72
-

(187.89)
-

(34.06)
-

(0.06)

(0.00)

760
4.68

46.28
0.28

434.06
-

181.51
-

935.11
-

169.50
-

(2.64)
(2.70)
63.82
61.12
1,458.08

(0.18)
(0.19)
4.38
4.19
100.00

(283.86)
480.81
10.55
491.37
1,642.13

(17.29)
29.28
0.64
29.92
100.00

(433.42)
0.65
0.65
239.14

(181.24)
0.27
0.27
100.00

(434.79)
500.32
500.32
551.69

(78.81)
90.69
90.69
100.00

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
งบการเงินรวม
งบกาไรขาดทุน

31 ธันวาคม 2560
(ตรวจสอบ)
ล้านบาท

รายได้
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
รายได้จากการบริหารจัดการ
กาไรจากการจาหน่ ายเงินลงทุนในบริษทั
ย่อย
ดอกเบี้ยรับ
รายได้อ่นื
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์
ต้นทุนในการจัดจาหน่ าย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษทั
ย่อย
ขาดทุนจากการจาหน่ ายเงินลงทุนในบริษทั
ย่อย
ค่าใช้จ่ายในการรวมธุรกิจ
ต้นทุนทางการเงิน

งบการเงินเฉพาะกิ จการ

31 ธันวาคม 2561
(ตรวจสอบ)

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

246.95
-

99.12
0.00
0.00

198.30
-

98.66
0.00
0.00

0.80
1.38
249.13

0.32
0.55
100.00

2.09
0.60
201.00

205.83
16.08
34.94
-

82.62
6.45
14.03
0.00

11.15

31 ธันวาคม 2560
(ตรวจสอบ)
ล้านบาท

31 ธันวาคม 2561
(ตรวจสอบ)
ล้านบาท ร้อยละ

ร้อยละ

1.50
-

73.72
-

0.30
17.34

1.67
96.78

1.04
0.30
100.00

0.11
0.42
2.03

5.64
20.64
100.00

0.01
0.26
17.92

0.07
1.48
100.00

143.39
36.68
29.32
-

71.34
18.25
14.59
0.00

14.94
138.35

734.49
6,799.43

14.75
-

82.31
-

0.00

5.06

2.52

-

-

-

-

0.00
4.48

255.84
26.89

127.29
13.38

0.85

41.63

4.12

22.96
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ความเห็นของกิจการเกีย่ วกับคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 250-2)
งบการเงินรวม
งบกาไรขาดทุน

รวมค่าใช้จ่าย
กาไร(ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงิ นได้
(ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้
กาไร(ขาดทุน) สาหรับปี
กาไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี
ผลกาไร(ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าใหม่ของ
ผลประโยชน์ พนักงานที่กาหนดไว้
กาไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี
กาไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
การแบ่งปันกาไร(ขาดทุน)
ส่วนที่เป็ นของบริษทั ใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสียที่ไม่มอี านาจ
ควบคุม

การแบ่งปันกาไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็ นของบริษทั ใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสียที่ไม่มอี านาจ
ควบคุม

31 ธันวาคม 2560
(ตรวจสอบ)
ล้านบาท
268.00

งบการเงินเฉพาะกิ จการ

31 ธันวาคม 2561
(ตรวจสอบ)

ร้อยละ ล้านบาท
107.58
497.17

31 ธันวาคม 2560
(ตรวจสอบ)

ร้อยละ ล้านบาท
247.35
154.14

(18.88)
0.38
(18.49)

(7.58)
0.15
(7.42)

(296.18)
6.47
(289.71)

(147.35)
3.22
(144.14)

-

-

-

-

(18.49)

(7.42)

(289.71)

(2.64)
(15.86)

(1.06)
(6.36)

(18.49)

31 ธันวาคม 2561

(ตรวจสอบ)
ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
7,575.56
18.87
105.27
(0.95)
(0.95)

(5.27)
(5.27)

4.63

(0.43)

(2.39)

(144.14)

0.09
4.63
(152.01) (7,470.93)

(0.43)
(1.37)

(2.39)
(7.66)

(281.22)
(8.49)

(139.91)
(4.22)

(152.10) (7,475.56)
-

(0.95)
-

(5.27)
-

(7.42)

(289.71)

(144.14)

(152.10) (7,475.56)

(0.95)

(5.27)

(2.64)
(15.86)

(1.06)
(6.36)

(281.22)
(8.49)

(139.91)
(4.22)

(152.01)
-

4.63
4.63

(1.37)
-

(2.39)
(2.39)

(18.49)

(7.42)

(289.71)

(144.14)

(152.01) (7,470.93)

(1.37)

(7.66)
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(152.10) (7,475.56)
(152.10) (7,475.56)

0.09

ความเห็นของกิจการเกีย่ วกับคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 250-2)
สรุปอัตราส่วนทางการเงิ นที่สาคัญ
อัตราส่วนทางการเงิน

หน่ วย

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้
ระยะเวลาชาระหนี้

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2560

31 ธันวาคม 2561

เท่า
เท่า
เท่า
วัน
เท่า
วัน

2.38
0.20
-

5.02
0.50
12.12
29.71
1.50
239.39

%
%
%
%

16.65
(7.58)
(7.42)

27.69
(20.07)
(144.14)
(104.87)

%
%
เท่า

-

(18.69)
(5,169.62)
0.13

เท่า
เท่า

0.96
22.86
18.33
(30.64)

0.70
2.34
2.11
2.66

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาไร
(Profitability Ratio)
อัตรากาไรขัน้ ต้น
อัตรากาไรจากการดาเนินงาน
อัตรากาไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้

อัตราส่วนแสดงประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นงาน
(Efficiency Ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
อัตราหมุนของสินทรัพย์รวม

อัตราส่วนวิ เคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial
Policy Ratio)
อัตราส่วนหนี้สนิ รวมต่อสินทรัพย์รวม
อัตราส่วนหนี้สนิ รวมต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้
อัตราส่วนหนี้สนิ ที่มภี าระทางการเงินต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้
อัตราส่วนความสามารถในการชาระดอกเบี้ย

1.4.1

การวิ เคราะห์ฐานะทางการเงิ นและผลการดาเนิ นงาน

ฐานะทางการเงิ นสาหรับปี 2560 – 2561
กิจการมีสนิ ทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 31 ธันวาคม 2561 เป็ นจานวนเท่ากับ 1,458.08 ล้านบาท และ
1,642.13 ล้านบาท ตามลาดับ โดยสินทรัพย์รวมในปี 2561 เพิม่ ขึน้ จากปี 2560 เป็ นจานวน 184.04 ล้านบาท หรือ
เพิม่ ขึน้ ในอัตราร้อยละ 12.62 เนื่องมาจากการเพิม่ ขึน้ ของต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของกิจการ เป็ นจานวน
122.50 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ในอัตราร้อยละ 15.49 สาหรับส่วนของผูถ้ อื หุน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจานวนเท่ากับ
491.37 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี 2560 เป็ นจานวน 430.25 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ในอัตราร้อยละ 703.94 ซึง่ เป็ นผลมาจาก
การรับโอนกิจการทัง้ หมดของบริษทั แอสเซท ไฟว์ โฮลดิง้ จากัด ในขณะทีห่ นี้สนิ รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มี
จานวนเท่ากับ 1,150.76 ล้านบาท ลดลงเมือ่ เทียบกับปี 2560 เป็ นจานวน 246.20 ล้านบาท หรือลดลงในอัตราร้อยละ
17.62 ซึง่ มีสาเหตุหลักจากการชาระเงินกูย้ มื จาก Fortune Thailand Investment Fund ทัง้ สิน้ จานวน 172.62 ล้านบาท
และการเรียกชาระทุนเพิม่ ของบริษทั แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาโดยภาพรวม ปี
2561 ฐานะทางการเงินของกิจการเป็ นไปในทิศทางทีเ่ พิม่ ขึน้ เมือ่ เทียบกับปี 2560 จากการเพิม่ ทุนจดทะเบียนเพื่อเป็ น
การชาระค่าตอบแทนในการรับโอนกิจการทัง้ หมดของบริษทั แอทเซท ไฟว์ โฮลดิง้ จากัด ทาให้กจิ การมีสว่ นของผูถ้ อื หุน้
เพิม่ ขึน้ และมีสนิ ทรัพย์ทมี่ ศี กั ยภาพในการสร้างรายได้ให้กบั กิจการเพิม่ มากขึน้
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ความเห็นของกิจการเกีย่ วกับคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 250-2)
ผลการดาเนิ นงานสาหรับปี 2560 - 2561
ในปี 2561 กิจการมีรายได้จ ากการขายบ้านและห้อ งชุดของบริษทั ย่อย ได้แก่ โครงการ ไวโอ แคราย ซอย
รัตนาธิเบศร์ 10 โครงการ ไวโอ แคราย 2 ซอยรัตนาธิเบศร์ 3 โครงการหมู่บา้ นรชยา บ้านช้าง 2 จานวน 198.30 ล้าน
บาท ลดลงเมือ่ เทียบกับปี 2560 เป็ นจานวน 48.64 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 19.70 เนื่องมาจากการชะลอตัวของการขาย
ห้องชุดพักอาศัยพร้อมขายในโครงการในปี 2561 และเริม่ รับรูร้ ายได้โครงการรชยา บ้านช้าง 2 เมือ่ เดือนสิงหาคม 2561
ในขณะทีป่ ี 2560 มีการรับรูร้ ายได้จากโครงการรชยา บ้านช้าง 1 ตลอดทัง้ ปี ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ของกิจการในปี
2561 ลดลง 62.44 ล้ า นบาท คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 30.34 เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ปี ก่ อ น ตามการลดลงของยอดขาย
ในขณะที่ต้นทุนในการจัดจาหน่าย เพิ่มขึ้น 20.60 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 128.15 เมื่อเปรียบเทียบกับปี ก่อน เกิด
จากการเพิ่มขึ้นของรายจ่ายค่าส่งเสริมการขายโครงการ วนา เรสซิเดนซ์ ซึ่งเริม่ เปิ ดขายในเดือนกันยายน 2561 ทัง้ นี้
ต้นทุนทางการเงิน ของกิจการเพิ่มขึ้น 15.73 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ141.06 เมื่อเปรียบเทียบกับปี ก่อ น เกิดจาก
ดอกเบีย้ จ่ายของเงินกูย้ มื เพื่อซื้อทีด่ นิ ของกิจการเพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
ผลการดาเนินงานของกิจการในปี 2561 มีผลขาดทุนสุทธิจานวน 281.22 ล้านบาท ขาดทุนเพิม่ ขึน้ 262.73 ล้าน
บาท เมือ่ เปรียบเทียบกับผลขาดทุนในปี 2560 จานวน 18.49 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายทางบัญชีที่เกิดจาก
การรวมธุรกิจ 255.84 ล้านบาท ซึง่ เป็ นการคานวณตามมาตรฐานบัญชีจากการเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนของกิจการใน
ราคาที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมเพื่อเป็ นค่าตอบแทนการรับโอนกิจการทัง้ หมดของ บริษทั แอสเซท ไฟว์ โฮลดิ้ง จากัด ซึ่ง
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็ นรายการทางบัญชี ซึง่ ไม่กระทบต่อกระแสเงินสดของกิจการและเป็ นรายการทีเ่ กิดขึ้นครัง้ เดียว หาก
ไม่พจิ ารณารายการดังกล่าว กิจการจะมีผลขาดทุนในปี 2561 จานวน 25.38 ล้านบาท
1.4.2
การคาดการณ์ ผลการดาเนิ นงานในอนาคต
ตามที่ปรากฏในคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 247-4) ว่าภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังการทาคา
เสนอซื้อในครัง้ นี้เสร็จสิน้ ผูท้ าคาเสนอซื้อยังไม่มแี ผนหรือนโยบายที่จะเปลีย่ นแปลงการดาเนินธุรกิจของกิจการอย่างมี
นัยสาคัญ ผูท้ าคาเสนอซื้อยังคงดาเนินธุรกิจของกิจการประกอบธุร กิจการลงทุนในบริษทั อื่น (Holding Company) ซึ่ง
มุ่งเน้นการลงทุนในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เ ช่นเดิมและคงลักษณะการดาเนินธุร กิจของกิจ การต่ อไป โดยปั จจุบนั
กิจการมีโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ซงึ่ สามารถจาแนกเป็ นสามกลุ่ม ประกอบไปด้วย 1) โครงการทีพ่ ฒ
ั นาแล้วเสร็จ
พร้อมขาย ได้แก่ โครงการ ไวโอ แคราย ซอยรัตนาธิเบศร์ 10 โครงการ ไวโอ แคราย 2 ซอยรัตนาธิเบศร์ 3 2) โครงการที่
อยู่ระหว่างการพัฒ นาและทยอยขายซึ่ง ได้เริ่ม โอนรับรู้ร ายได้แล้ว บางส่ว น ได้แก่ โครงการรชยา บ้านช้าง 2 และ 3)
โครงการทีอ่ ยู่ระหว่างการพัฒนาแต่ได้เริม่ เปิ ดขายแล้ว ได้แก่ โครงการ วนา เรสซิเดนซ์ นอกจากนี้กจิ การยังมีทดี่ นิ รอการ
พัฒนาเพื่อรองรับการพัฒนาโครงการใหม่ของกิจการจานวน 1 แปลง
จากผลการดาเนิ น งานปี 2561 แม้ว่า กิจ การจะมีร ายได้ล ดลงเมื่อ เทีย บกับปี 2560 ร้อ ยละ 19.70 และมีผล
ขาดทุนปี 2561 ร้อยละ 144.14 แต่กจิ การคาดว่าจะมีผลการดาเนินงานที่ดขี ้นึ เนื่องจากจะเริม่ รับรูร้ ายได้จากโครงการ
วนา เรสซิเดนซ์ ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2562 และไม่มรี ายการผลขาดทุนทางบัญชีจากการรวมธุรกิจ
นอกจากนี้ผทู้ าคาเสนอซื้อมีแผนขยายธุรกิจโดยการซื้อทีด่ นิ เพิม่ เติมเพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์รองรับ
การเปิ ดโครงการใหม่ในพื้นทีต่ ่าง ๆ ทัง้ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และต่างจังหวัด รวมถึงแผนการขยายการ
ประกอบธุรกิจเพิม่ เติมไปสูธ่ ุรกิจที่เกีย่ วเนื่องกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึง่ เป็ นธุรกิจทีต่ อ้ งให้ผลตอบแทนที่ดตี ่อผูถ้ ือ
หุ้น ทัง้ นี้ การพิจ ารณาแผนขยายธุ ร กิจ ดัง กล่ าว จะดาเนิ น การศึกษาความเป็ นไปได้ข องโครงการโดยการส ารวจ
สภาวการณ์ ของตลาด สภาวะการแข่งขันตลอดจนความต้องการของลูกค้าในพื้ นที่เป้ าหมายที่จะดาเนินโครงการ และ
พิจารณาทาเลที่สามารถนามาพัฒนาได้ทนั ทีและมีศกั ยภาพ อย่างไรก็ตาม แผนการขยายการประกอบธุรกิจเพิ่ม เติม
ข้างต้นของผูท้ าคาเสนอซื้อยังไม่มคี วามชัดเจนและเป็ นรูปธรรม
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ความเห็นของกิจการเกีย่ วกับคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 250-2)
จากแนวโน้มการเติบโตดังกล่าวประกอบกับแผนการดาเนินธุรกิจของกิจการและผูท้ าคาเสนอซื้อ กิจการเชื่อว่า
กิจการจะสามารถเติบโตทัง้ ในแง่ฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานได้ในอนาคต ทัง้ นี้ กิจการคาดว่าสภาพแวดล้อม
ในการดาเนิ น ธุ ร กิจ ปั จ จัย พื้น ฐาน สภาพการแข่ง ขัน และความเสี่ย งจากการประกอบธุ รกิจ ด้าน ต่ าง ๆ จะไม่ม ีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญในกรณีที่ผทู้ าคาเสนอซื้อจะเปลีย่ นแปลงแผนการดาเนินธุรกิจของกิจการอย่างมีนัยสาคัญ
ผู้ท าคาเสนอซื้อ จะต้องดาเนิ น การในเรื่อ งดัง กล่ าวตามเกณฑ์ข องตลาดหลักทรัพย์ ฯ และส านักงาน ก.ล.ต. รวมถึง
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ นี้การดาเนินการใด ๆ ในส่วนทีเ่ ป็ นสาระสาคัญซึง่ แตกต่างไปจากทีร่ ะบุไว้ในคาเสนอซื้อภายใน
ระยะเวลา 12 เดือนนับแต่วนั สิ้นสุดระยะเวลารับซื้อนัน้ จะสามารถทาได้กต็ ่อเมื่อได้รบั อนุ มตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของ
กิจการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง รวมทัง้
ได้แจ้งให้สานักงา นก.ล.ต. ทราบ
2.

ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องของข้อมูลของกิ จการที่ปรากฎในคาเสนอซื้อ
คณะกรรมการบริษทั ฯ มีความเห็นว่า ข้อมูล ต่าง ๆ เกีย่ วกับบริษทั ฯ ตามที่ปรากฏในคาเสนอซื้อหลักทรัพ ย์
ฉบับลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 มีความถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
3.

3.1

3.2

ความสัมพันธ์หรือข้อตกลงใด ๆ ของกรรมการของกิ จการกับผู้ทาคาเสนอซื้อ ทัง้ ในฐานะส่ วนตัว ใน
ฐานะกรรมการของกิ จการ หรือในฐานะตัวแทนของผูท้ าคาเสนอซื้อ ซึ่งรวมถึงการถือหุ้นของกรรมการ
ของกิ จการในนิ ติ บุคคลผู้ทาคาเสนอซื้อ และการมีสญ
ั ญาหรือข้อตกลงที่ มีหรือจะมีระหว่างกันในด้าน
ต่าง ๆ (เช่น การบริ หาร ฯลฯ)
ความสัมพันธ์ของกรรมการของกิ จการกับผูท้ าคาเสนอซื้อ
(1) ผูท้ าคาเสนอซื้อดารงตาแหน่งกรรมการบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
(2) นายฐิตวิ ฒ
ั น์ คูวจิ ติ รสุวรรณ กรรมการบริษทั เป็ นหุน้ ส่วนและกรรมการใน บริษทั ต้นสน ดีเวลลอปเม้นท์
จ ากัด ซึ่ง ถือ หุ้น ร้อ ยละ 12.50 ขณะที่ผู้ท าคาเสนอซื้อ ถือ หุ้นร้อ ยละ 47.50 และเป็ น กรรมการในบริษทั
ดังกล่าวด้วย
การถือหุ้นของกรรมการของกิ จการในผู้ทาคาเสนอซื้อ บุคคลกลุ่มเดียวกับผู้ทาคาเสนอซื้อ และบุคคล
ตามมาตรา 258 ของผูท้ าคาเสนอซื้อ
- ไม่ม ี เนื่องจากผูท้ าคาเสนอซื้อเป็ นบุคคลธรรมดา -

3.3

การถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมโดยผูท้ าคาเสนอซื้อ หรือผูม้ ีอานาจกระทาการผูกพันผู้ทาคา
เสนอซื้อในกิ จการหรือผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ของกิ จการ
ผู้ท าคาเสนอซื้อ ถือ หุ้น สามัญ ของกิจ การจ านวน 468,038,398 หุ้น คิดเป็ น ร้อ ยละ 41.68 ของหุ้น สามัญ ที่
จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกิจการ หรือเท่ากับจานวนสิทธิออกเสียง 468,038,398 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 41.68 ของสิทธิ
ออกเสียงทัง้ หมดของกิจการ
บุคคลตามมาตรา 258 ได้แก่ นางไกวซัน ปั ญจทรัพย์ ซึง่ เป็ นภรรยาของผูท้ าคาเสนอซื้อ ถือหุน้ สามัญของกิจการ
จานวน 48,934,367 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 4.36 ของหุน้ สามัญทีจ่ าหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของกิจการ หรือเท่ากับจานวนสิทธิ
ออกเสียง 48,934,367 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 4.36 ของสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของกิจการ
ดังนัน้ ผูท้ าคาเสนอซื้อและบุคคลตามมาตรา 258 มีการถือหุน้ สามัญของกิจการรวมกันทัง้ สิ้น 516,972,765 หุน้
คิดเป็ นร้อยละ 46.03 ของหุน้ สามัญทีจ่ าหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของกิจการ หรือเท่ากับจานวนสิทธิออกเสียง 516,972,765
เสียง คิดเป็ นร้อยละ 46.03 ของสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของกิจการ
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ความเห็นของกิจการเกีย่ วกับคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 250-2)
3.4

ความสัมพันธ์อื่น ๆ
- ไม่ม ี -

3.5

ข้อตกลงหรือสัญญาที่สาคัญอื่น ๆ ระหว่างกัน
สัญญาซื้อขายกิจการทัง้ หมดระหว่างบริษทั แอสเซท ไฟว์ โฮลดิ้ง จากัด และบริษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชั ่น
จากัด (มหาชน)
หัวข้อ
รายละเอียดของสัญญา
สัญญาซื้อขายกิจการ ผูซ้ ้อื : บริษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชั ่น จากัด (มหาชน)
ทัง้ หมด
ผูข้ าย : บริษทั แอสเซท ไฟว์ โฮลดิง้ จากัด
วันทีท่ าสัญญา
15 พฤศจิกายน 2561
สินทรัพย์ทซี่ ้อื ขาย
ธุรกิจทัง้ ปวงทีผ่ ขู้ ายดาเนินการอยู่กอ่ นวันโอนกิจการ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงการถือ
หุ้นในบริษทั ลูก สิทธิที่ผขู้ ายมีอยู่ในฐานะผูถ้ ือหุน้ หรือฐานะอื่นใดไม่ว่าโดยตรงหรือ
โดยอ้อมในการบริหารจัดการกิจการของบริษทั ลูกและกิจการของบริษทั ในเครือ สิทธิ
และหน้ าที่ข องผูข้ ายอันมีอ ยู่ต่อ หน่ ว ยงานของรัฐ บุคคล และ/หรือ ทรัพ ย์ส ินใด ๆ
ภายใต้สญ
ั ญา บังคับแห่งสิทธิ หรือกฎหมายใด ๆ ค่าแห่งกู๊ดวิลล์
ชือ่ ทีป่ รึกษาในการทา ไม่ม ี
สัญญา
เงือ่ นไขและระยะเวลามี เงือ่ นไขบังคับก่อนของผูซ้ ้อื
ผลบังคับใช้ของสัญญา ผูซ้ ้อื จะมีหน้าที่ต้องปฏิบตั ิตามหน้ าที่ของผูซ้ ้อื ณ วันโอนกิจการ ก็ต่อเมื่อเงื่อนไข
และความรับผิดชอบของ บังคับก่อนทีก่ าหนดในข้อนี้แล้วเสร็จสมบูรณ์ทุกประการก่อนกาหนดเวลาสิน้ สุด
คูส่ ญ
ั ญา
(ก) ผูข้ ายได้รบั การอนุ ญาต การอนุ มตั ิ และการให้ความเห็นชอบใด ๆ อันจาเป็ น
แก่การทีผ่ ขู้ ายเข้าทาสัญญานี้ ตลอดจนการปฏิบตั หิ น้าที่ และการทาธุรกรรมใด
ๆ ภายใต้ ส ัญ ญานี้ ไม่ ว่ า จากหน่ วยงานของรัฐ หน่ ว ยงานก ากั บ ดู แ ล
คณะกรรมการ ผูถ้ อื หุน้ คูส่ ญ
ั ญาในสัญญาทีส่ าคัญ และบุคคลอื่นใดทีเ่ กีย่ วข้อง
(ข) คารับรองของผูข้ ายถูกต้องและเป็ นจริงทุกประการ ณ วันโอนกิจการ และผูข้ าย
และหรือผูร้ บั รองมิได้ปกปิ ด/ หรือละไว้ไม่เปิ ดเผย หรือบิดเบือนข้อเท็จจริงใด
ๆ ซึ่งผูข้ ายหรือผูร้ บั รองรูห้ รือควรรูว้ ่าอาจทาให้ความตามคารับรองของผูข้ าย
กลายเป็ นไม่ถูกต้องหรือไม่เป็ นจริงภายหลังจากการโอนกิจการ
(ค) ผู้ข ายได้ส่ ง มอบส าเนาสมุ ด ทะเบีย นผู้ถื อ หุ้ น ระบุ ร ายการทางทะเบีย นที่
เกีย่ วข้องกับหุน้ ในบริษทั ผูข้ าย บริษทั ลูก และบริษทั ในเครือ ตัง้ แต่จดทะเบียน
จัดตัง้ จนถึงปั จจุบนั โดยมีกรรมการผูม้ อี านาจของบริษทั ผูข้ าย บริษทั ลูก และ
บริษทั ในเครือ ลงลายมือชือ่ รับรองความถูกต้อง
(ง) ผูข้ ายได้ส่งมอบส าเนาใบหุ้นที่เ กีย่ วข้องหุ้น ของบริษ ัทผูข้ าย บริษทั ลูก และ
บริษทั ในเครือ ตัง้ แต่จดทะเบียนจัดตัง้ จนถึงปั จจุบนั
(จ) ผูข้ ายได้ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดเกีย่ วกับการดาเนิน การก่อนวันโอนกิจการทุ ก
ประการ
เงือ่ นไขบังคับก่อนของผูข้ าย
ผูข้ ายจะมีหน้าทีต่ ้องปฏิบตั ิตามหน้าทีข่ องผูข้ าย ณ วันโอนกิจการ ก็ต่อเมื่อเงือ่ นไข
บังคับก่อนทีก่ าหนดในข้อนี้แล้วเสร็จสมบูรณ์ทุกประการก่อนกาหนดเวลาสิน้ สุด
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ความเห็นของกิจการเกีย่ วกับคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 250-2)
หัวข้อ

รายละเอียดของสัญญา
(ก) ผูซ้ ้อื ได้รบั การอนุญาต การอนุมตั ิ และการให้ความเห็นชอบใด ๆ อันจาเป็ นแก่
การทีผ่ ซู้ ้อื เข้าทาสัญญานี้ ตลอดจนการปฏิบตั หิ น้าที่ และการทาธุรกรรมใด ๆ
ภายใต้ ส ั ญ ญานี้ ไม่ ว่ า จากหน่ วยง านของ รั ฐ หน่ วยงานก ากั บ ดู แ ล
คณะกรรมการ ผูถ้ อื หุน้ คูส่ ญ
ั ญาในสัญญาทีส่ าคัญ และบุคคลอื่นใดทีเ่ กีย่ วข้อง
(ข) คารับรองของผูซ้ ้อื ถูกต้องและเป็ นจริงทุกประการ ณ วันโอนกิจการ และผูซ้ ้อื
มิได้ปกปิ ด หรือละไว้ไม่เปิ ดเผย หรือบิดเบือนข้อเท็จจริง ใด ๆ ซึ่งผูซ้ ้อื รูห้ รือ
ควรรูว้ า่ อาจทาให้ความตามคารับรองของผูซ้ ้อื กลายเป็ นไม่ถูกต้องหรือไม่เป็ น
จริงภายหลังจากการโอนกิจการ

4.

ความเห็นของคณะกรรมการของกิ จการต่อผูถ้ ือหลักทรัพย์
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 ได้พิจารณาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์
ฉบับลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 และรายงานความเห็นของบริษทั สีลม แอ๊ดไวเซอรี่ จากัด ซึง่ เป็ นทีป่ รึกษาทางการเงิน
อิสระของผูถ้ อื หุน้ ต่อคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ดงั กล่าว โดยมีกรรมการบริษทั ฯ ทีเ่ ข้าร่วมประชุมจานวน 6 ท่าน ดังนี้
ลาดับ
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ ง
1
นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ
ประธานกรรมการบริษทั
2
นายฐิตวิ ฒ
ั น์ คูวจิ ติ รสุวรรณ
กรรมการบริษทั
3
นายยงเกียรติ ศิรวิ จั นางกูร
กรรมการบริษทั
4
นายวัลลภ ศรีไพศาล
กรรมการอิสระ
5
นายภูรพิ ฒ
ั น์ ชุม่ ธรรม
กรรมการอิสระ
6
นางสาวศันสนีย์ พูลสวัสดิ ์
กรรมการอิสระ
หมายเหตุ : นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ ซึ่งเป็ นบุคคลที่มสี ว่ นได้เสียไม่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ เพื่อให้ความเห็นในครัง้ นี้

โดยคณะกรรมการบริษทั ฯ มีความเห็นดังต่อไปนี้
4.1

เหตุผลที่สมควรจะตอบรับ และ/หรือ เหตุผลที่สมควรปฏิ เสธคาเสนอซื้อ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาคาเสนอซื้ อหลักทรัพย์ และความเห็นของที่ปรึ กษาของผูถ้ ือหุน้ แล้ว มี
ความเห็นว่าราคาเสนอซื้ อหลักทรัพย์สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมที่ประเมินได้ จึงได้มีมติเป็ นเอกฉันท์ว่าผูถ้ ือหุน้ ควรตอบ
รับคาเสนอซื้ อหลักทรัพย์ โดยสรุ ปเหตุผล ดังนี้
(1) ราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์สงู กว่ามูลค่ายุตธิ รรม
มูลค่ายุตธิ รรมทีป่ ระเมินได้ ด้วยวิธผี ลรวมมูลค่าของแต่ละธุรกิจ เท่ากับ 0.71 บาท ซึง่ ต่ากว่าราคาเสนอซื้อ
หลักทรัพย์ที่ 1.00 บาท
(2) มีความเสีย่ งอาจถูกเพิกถอนหลักทรัพย์จากการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้กาหนดให้กจิ การดาเนินการแก้ไขคุณสมบัติต ามเกณฑ์ร บั หลักทรัพย์ใหม่เ พื่อ ให้
กลับมาซื้อ ขายได้จ นถึง วัน ที่ 31 มีน าคม 2562 ซึ่ง กิจ การยัง ไม่ส ามารถแก้ไขคุณสมบัติได้ครบทุ กข้อ
ภายในกาหนดระยะเวลาดังกล่าว กิจการได้ขอขยายระยะเวลาการดาเนินการดังกล่าวออกไปจนถึงวันที่
31 มีนาคม 2563 โดยคาขอดังกล่าวอยู่ระหว่างพิจารณาของตลาดหลักทรัพย์ฯ
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(3) มีความไม่แ น่ น อนในการน าหุ้น กลับเข้าซื้อ ขายในตลาดหลักทรั พ ย์ เนื่ อ งจากมีห ลายเงื่อ นไขที่ต ลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศกาหนดให้กจิ การจะต้องปฎิบตั ิ ในระยะเวลาทีก่ าหนดเอาไว้ ก่อนทีจ่ ะ
อนุญาตให้หนุ้ สามัญของบริษทั ฯ สามารถกลับเข้ามาซื้อขายได้อกี ครัง้
ทั้งนี้ ความเห็นของคณะกรรมการข้างต้น เป็ นเพียงส่ วนประกอบในการพิจารณาของผูถ้ ือหุน้ การที่ผถู ้ ือหุน้ จะตอบ
รับหรื อปฏิเสธคาเสนอซื้ อนั้น ผูถ้ ือหุน้ ควรที่จะวิเคราะห์ขอ้ มูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงพิจารณาจากความเห็นของที่
ปรึ กษาทางของผูถ้ ือหุน้ ประกอบด้วย
4.2

ความเห็นและเหตุผลของกรรมการของกิ จการแต่ ละรายและจานวนหุ้นที่กรรมการแต่ละรายนัน้ ถือ อยู่
(เฉพาะในกรณี ที่ความเห็นของคณะกรรมการของกิ จการตาม 4.1 ไม่เป็ นเอกฉันท์)
- ไม่ม ี -

4.3

ประโยชน์ หรือผลกระทบจากแผนงานและนโยบายตามที่ผ้เู สนอซื้อระบุไว้ในคาเสนอซื้อ รวมทัง้ ความ
เป็ นไปได้ของแผนงานและนโยบายดังกล่าว
4.3.1 สถานภาพของกิ จการ
ตามที่ระบุไว้ในคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ภายหลังการทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครัง้ นี้ ผูท้ าคา
เสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ ไม่มวี ตั ถุประสงค์ที่จะเพิกถอนหุ้นของบริษทั ฯ ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการท าคาเสนอซื้อ เว้นแต่กรณีที่ผทู้ าคาเสนอซื้ อ
หลักทรัพย์ฯ มีหน้าที่ต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และกฎระเบียบที่เกีย่ วข้องและมีผลใช้บงั คับใน
ขณะนัน้
คณะกรรมการของกิจการมีความเห็นว่า ผูท้ าคาเสนอซื้อหลักทรัพย์มเี จตนาที่แน่ ชดั ที่จะให้บริษทั ฯ จะยังคงมี
สถานะเป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป โดยบริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ จะไม่ได้รบั ผลกระทบจาก
แผนดังกล่าว อย่างไรก็ตามกิจการยังคงมีความเสีย่ งทีอ่ าจถูกตลาดหลักทรัพย์ฯ เพิกถอนหลักทรัพย์ได้ เนื่องจากกิจการ
จะต้องดาเนินการให้มคี ุณสมบัติเพื่อ กลับมาซื้อขายให้ไ ด้ภายใน 31 มีนาคม 2562 แต่กจิ การยัง มีผลประกอบการไม่
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ อย่างไรก็ตามกิจ การได้ย่นื คาขอขยายระยะเวลาอีก 1 ปี ไปเป็ นวันที่ 31 มีนาคม 2563 เพื่อ
ดาเนินการให้มคี ณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนในการกลับมาซื้อขาย โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ อยู่ระหว่างพิจารณาคาขอของกิจการ
หากมีผถู้ อื หุน้ ตอบรับคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครังนี
้ ้เป็ นจานวนมาก จนทาให้บริษทั ฯ มีจานวนผูถ้ อื หุน้ รายย่อย
ลดลงจนต่ ากว่า 150 ราย อาจทาให้บริษทั ฯ มีความเสีย่ งด้านคุณสมบัติการดารงสถานะเป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ เรือ่ งการกระจายการถือหุน้ ของผูถ้ อื หุน้ สามัญรายย่อย อาจทาให้บริษทั ฯ มีภาระต้องชาระค่าธรรมเนีย มราย
ปี ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพิม่ เติม อย่างไรก็ตาม ตามทีร่ ะบุไว้ในคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ ผูท้ าคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ อาจ
พิจารณาขายหลักทรัพ ย์หรือโอนหลักทรัพย์ข องบริษทั ฯ เพื่อให้เป็ นไปตามกฎระเบีย บและข้อ บัง คับที่เ กีย่ วข้อ งของ
สานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มผี ลบังคับใช้ในขณะนัน้ ซึ่งในกรณีที่ผทู้ าคาเสนอซื้อหลักทรัพ ย์ ฯ
พิจารณาจาหน่ ายหุ้นของบริษทั ฯ ออกบางส่วน เช่น จาหน่ ายให้แก่พนั ธมิตรทางธุรกิจของบริษทั ฯ ที่มไิ ด้เป็ นบุคคลที่
เกีย่ วโยงกันกับผูท้ าคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ หรือบุคคลที่จะไม่ใช้สทิ ธิออกเสียงไปในทิศทางเดีย วกับผูท้ าคาเสนอซื้อ
หลักทรัพย์ฯ เพื่อควบคุมกิจการร่วมกัน (Acting in Concert) เป็ นต้น ก็อาจช่วยให้บริษทั ฯ สามารถรักษาคุณสมบัตกิ าร
กระจายการถือหุน้ ของผูถ้ อื หุน้ รายย่อยให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป
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4.3.2

นโยบายและแผนการบริ หารกิ จการ
ผูท้ าคาเสนอซื้อหลักทรัพ ย์ฯ ไม่มแี ผนที่จะเปลี่ยนแปลงวัตถุ ประสงค์ในการประกอบธุร กิจ และนโยบายการ
ดาเนินธุรกิจอย่ างมีนัยส าคัญ โดยบริษทั ฯ ประกอบธุรกิจ การลงทุน ในบริษ ัทอื่น (Holding Company) ซึ่งอยู่ในธุร กิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ AFD และ RR
ปั จจุบนั มีโครงการทีพ่ ฒ
ั นาแล้วเสร็จจานวนทัง้ สิน้ 3 โครงการ ได้แก่
1. โครงการไวโอ แคราย
2. โครงการไวโอ แคราย 2
3. โครงการรชยา บ้านช้าง
มีโครงการทีอ่ ยู่ระหว่างการพัฒนาจานวน 2 โครงการ ได้แก่
1. โครงการวนา เรสซิเดนซ์
2. โครงการบ้านรชยา บ้านช้าง 2
นอกจากนี้ ผูท้ าคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ มีแผนการขยายการประกอบธุรกิจเพิ่มเติมไปสู่ธุรกิจที่เกีย่ วเนื่องกับ
การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็ นธุรกิจที่ต้องให้ผลตอบแทนที่ดตี ่อผูถ้ ือหุ้น อีกทัง้ มีแผนขยายธุรกิจโดยการซื้อ ที่ดิน
เพิม่ เติมเพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ รองรับการเปิ ดโครงการใหม่ในพื้นที่ต่าง ๆ ทัง้ ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล และต่างจังหวัด ทัง้ นี้ การพิจารณาซื้อที่ดนิ ที่ทางบริษทั ฯ ให้ความสนใจ จะดาเนินการศึกษาความเป็ นไปได้
ของโครงการโดยการสารวจสภาวการณ์ของตลาด สภาวะการแข่งขัน ตลอดจนความต้องการของลูกค้าในพื้นทีเ่ ป้ าหมาย
ทีจ่ ะดาเนินโครงการ และพิจารณาทาเลทีส่ ามารถนามาพัฒนาได้ทนั ทีและมีศกั ยภาพ
คณะกรรมการของกิจการมีความเห็นว่า ผูถ้ อื หลักทรัพย์จะไม่ได้รบั ผลกระทบจากนโยบายและแผนการบริห าร
กิจการดังกล่าว
แผนการจาหน่ ายทรัพย์สินหลักของกิ จการหรือบริ ษทั ย่อย
ผูท้ าคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ ไม่มแี ผนทีจ่ ะจาหน่ ายทรัพย์สนิ หลักของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อยอย่างมีนยั ส าคัญ
ยกเว้นเป็ นการขายอสังหาริมทรัพย์ซงึ่ เป็ นธุรกิจปกติของบริษทั ย่อย
คณะกรรมการของกิจการมีความเห็นว่า ผูถ้ อื หลักทรัพย์จะไม่ได้รบั ผลกระทบจากแผนดังกล่าว
นโยบายการจ่ายเงิ นปันผล
ผูท้ าคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ ไม่มนี โยบายในการเปลีย่ นแปลงการจ่ายเงินปั นผล และยังคงนโยบายจ่ายเงิน ปั น
ผลให้แก่ผถู้ ือหุ้นในอัตราประมาณร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษีและสารองตามกฎหมาย โดยคานวณจากงบ
การเงินเฉพาะบริษทั อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กบั แผนการลงทุน
สภาพคล่อง ความจาเป็ น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต
คณะกรรมการของกิจการมีความเห็นว่า จากแผนการรับรูร้ ายได้จากโครงการต่าง ๆ ทีก่ จิ การได้ลงทุนเอาไว้ จะ
ทาให้กจิ การกลับมามีผลประกอบการเป็ นกาไรสุทธิตงั ้ แต่ปี 2562 เป็ นต้นไป ซึง่ เมือ่ กิจการสามารถล้างผลขาดทุน สะสม
ได้ทงั ้ หมดแล้วกลับมามีกาไรสะสม ด้วยนโยบายการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าว จะทาให้ผถู้ อื หลักทรัพย์จะได้รบั ประโยชน์
แผนโครงสร้างองค์กรและทรัพยากรบุคคล
ผู้ท าคาเสนอซื้ อ หลักทรัพ ย์ ฯ ไม่ม ีแ ผนจะเปลี่ ย นแปลงโครงสร้า งองค์ กร อย่ างไรก็ต าม ในกรณี ที่ม ี ก าร
เปลีย่ นแปลงอย่างมีนยั สาคัญของสถานภาพทางการเงินหรือสภาวะทางธุรกิจของบริษทั ฯ หรือการเปลีย่ นแปลงทีจ่ าเป็ น
อื่น ๆ หากมีความจาเป็ นผูท้ าคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ อาจพิจารณาทบทวนและปรับปรุงองค์กรและทรัพยากรบุ ค คล
เพื่อให้มคี วามเหมาะสม เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพและศักยภาพในการแข่งขันในอนาคต
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ความเห็นของกิจการเกีย่ วกับคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 250-2)
คณะกรรมการของกิจการมีความเห็นว่า ผูถ้ อื หลักทรัพย์จะไม่ได้รบั ผลกระทบจากแผนดังกล่าว
แผนโครงสร้างทางการเงิ น
ผูท้ าคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ อาจปรับโครงสร้างทางการเงินเพื่อให้เหมาะสมตามการประกอบธุรกิจ และฐานะ
การเงินของบริษทั ฯ ในอนาคต โดยบริษทั ฯ อาจจะต้องกูย้ มื เงินมากขึน้ เพื่อนาไปลงทุนในโครงการต่าง ๆ รวมถึงอาจมี
การเพิม่ ทุนจดทะเบียนในบริษทั ฯ เพื่อเสริมสภาพคล่อง เพื่อปรับอัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุ้น และเป็ นเงินทุนใน
การลงทุนในโครงการต่าง ๆ หรือนาหุ้นเพิ่มทุนแลกกับหุ้นสามัญ (Share Swap) ของสินทรัพย์ที่บริษทั ฯ ได้มา เพื่อให้
ได้มาซึง่ สินทรัพย์ในการดาเนินกิจการ และเป็ นการปรับโครงสร้างเงินทุน
คณะกรรมการของกิจการมีความเห็นว่า จากการพิจารณาจากแผนการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ซึ่งจะมีการ
พัฒนาโครงการเพิ่มเติมในอนาคต ประกอบกับฐานะการเงินของบริษทั ฯ ภายหลังการรับโอนกิจการจาก AFH กิจการมี
หนี้สนิ เพิม่ ขึน้ มา ดังนัน้ มีความเป็ นไปได้สงู ทีบ่ ริษทั ฯ จะดาเนินการกูย้ มื เงินมากขึน้ และเพิม่ ทุนจดทะเบียน เพื่อนาเงินมา
พัฒนาโครงการตามแผน ซึ่งจะส่งผลกระทบให้ผถู้ ือหลักทรัพย์อาจต้องใส่เงินเพิ่มทุนเพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุ้นของ
กิจการ
แผนการทาให้กิจการมีคณ
ุ สมบัติตามเกณฑ์การรับหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
ปั จจุบนั กิจการอยู่ระหว่างการดาเนินการแก้ไขคุณสมบัตติ ามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือ่ ง
การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2542 ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เวลาจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 โดยบริษทั ฯ
สามารถขอขยายระยะเวลาสาหรับช่วงดาเนินการให้มคี ุณสมบัตเิ พื่อกลับมาซื้อขายได้ 1 ครัง้ เป็ นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี
หรือภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 โดยบริษทั ฯ จะต้องมีคณ
ุ สมบัตหิ ลัก ดังนี้
1. มีส่วนของผูถ้ ือหุ้นไม่ต่ ากว่า 50 ล้านบาท สาหรับการจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอไอ
หรือไม่ต่ากว่า 300 ล้านบาท สาหรับการจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ
2. มีกาไรสุทธิจากธุรกิจหลักเป็ นระยะเวลา 1 ปี หรือติดต่อกัน 4 ไตรมาส ไม่ต่ากว่า 10.00 ล้านบาท สาหรับ
การจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ หรือไม่ต่ากว่า 30.00 ล้านบาท สาหรับการจดทะเบียน
ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ
3. ผูถ้ อื หุน้ รายย่อยถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของทุนชาระแล้ว และมีผถู้ อื หุน้ รายย่อยไม่น้อ ยกว่า
150 ราย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษทั ฯ มีส่วนของผูถ้ ือหุ้น 480.81 ล้านบาท และมีผลขาดทุนสาหรับงวดปี 2561
จานวน 289.71 ล้านบาท ซึง่ ยังไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์สาหรับการกลับเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างไรก็ตาม
ในงวดปี 2562 โครงการวนา เรสซิเดนซ์ จะเริม่ รับรูร้ ายได้ และโครงการบ้านรชยา บ้านช้าง 2 จะรับรูร้ ายได้มากขึน้
ทัง้ นี้ ผูท้ าคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ จะเร่งพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ให้บ ริษทั ฯ มีกาไรสุทธิเป็ น ไปตาม
เกณฑ์พน้ เหตุแห่งการเพิกถอนโดยเร็วทีส่ ดุ เพื่อให้หลักทรัพย์ของบริษทั ฯ กลับมาทาการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้
อีกครัง้ โดยมีตารางเวลาโดยประมาณดังนี้
รายการ
ช่วงเวลา
รับรูร้ ายได้จากสินทรัพย์ใหม่ ที่จะสร้างกาไรสุทธิปีละไม่ต่ ากว่า 30 ล้าน ตัง้ แต่ไตรมาสที่ 1 ปี 2562 เป็ นต้นไป
บาท ซึง่ เป็ นไปตามเกณฑ์พน้ เหตุแห่งการเพิกถอน
ยื่นคาขอพ้นเหตุเพิกถอนหลักทรัพย์ โดยบริษทั ฯ มีคณ
ุ สมบัตติ ามเกณฑ์
ไตรมาสที่ 1 ปี 2563
รับหุน้ สามัญของบริษทั เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
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ความเห็นของกิจการเกีย่ วกับคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 250-2)
คณะกรรมการของกิจการมีความเห็นว่า มีความเป็ นไปได้ สงู ที่ผ้ ทู าคาเสนอซื ้อจะปฏิบตั ิตามแผนงานดังกล่าวได้
เนื่องจากปั จจุบนั กิจการมีสว่ นของผู้ถือหุ้น 480.81 ล้ านบาท มีการกระจายการถือหุ้นรายย่อยมากกว่าร้ อยละ 15 และ
มากกว่า 150 ราย และในปี นี ้กิจการจะรับรู้ รายได้ มากขึ ้นจากการโอนกรรมสิทธิ์ ในโครงการต่าง ๆ ที่ได้ ลงทุนเอาไว้ ซึง่ จะทา
ให้ ผลประกอบการตั ้งแต่ปี 2562 เป็ นต้ นไป มีกาไรสุทธิเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
แผนการขายหุ้นของกิ จการ
ผูท้ าคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ ไม่มคี วามประสงค์ทจี่ ะขายหลักทรัพย์หรือโอนหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ที่จะรับซื้อ
จากการท าคาเสนอซื้อ ในครัง้ นี้ ใ ห้แ ก่บุคคลอื่น ในจ านวนที่ม ีนัย ส าคัญ ในช่ว งระยะเวลา 12 เดือ น นับจากวัน สิ้น สุด
ระยะเวลารับซื้อ เว้นแต่
1. ขายหลักทรัพย์หรือโอนหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ให้แก่หนุ้ ส่วนทางธุรกิจ หรือบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกันของผู้ทา
คาเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ ตามมาตรา 258 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ หรือ
2. ขายหลักทรัพย์หรือโอนหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ เพื่อให้เป็ นไปตามกฎระเบียบและข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้องของ
สานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทีม่ ผี ลบังคับใช้ในขณะนัน้
อย่างไรก็ตาม หากเกิดการขายหุน้ ดังกล่าวข้างต้น จะเป็ นจานวนไม่มาก และไม่มผี ลกระทบต่ออานาจควบคุม
ซึ่งบุคคลที่จะมาซื้อหลักทรัพย์จ ากผูท้ าคาเสนอซื้อหลักทรัพ ย์ฯ จะต้องไม่มเี จตนาที่จะใช้ส ิทธิออกเสียงไปในทิ ศทาง
เดียวกันกับผูท้ าคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ เพื่อควบคุมกิจการร่วมกัน (acting in concert)
คณะกรรมการของกิจ การมีความเห็น ว่า ผูถ้ ือหลักทรัพย์ จะไม่ได้รบั ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอ านาจ
ควบคุมในบริษทั ฯ เนื่องจากผูท้ าคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ ไม่มคี วามประสงค์ทจี่ ะขายหลักทรัพย์หรือโอนหลักทรัพ ย์ของ
บริษทั ฯ ที่จะรับซื้อจากการท าคาเสนอซื้อในครัง้ นี้ให้แ ก่บุคคลอื่น ในจ านวนที่ม ีนัย สาคัญ และในกรณีที่มกี ารขายหุ้น
ดังกล่าวข้างต้น จะเป็ นจานวนไม่มาก และไม่มผี ลกระทบต่ออานาจควบคุม
4.3.3

รายการระหว่างกัน
ตามที่ระบุไว้ในคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ ปั จจุบนั ผูท้ าคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ กับบริษทั ฯ ไม่มกี ารทารายการ
ระหว่างกันกับบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ
ภายหลังการทาคาเสนอซื้อแล้วเสร็จ บริษทั ฯ อาจมีการทารายการระหว่างกัน โดยซื้อ หุ้นของ TONSON ซึ่ง
ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จากผูท้ าคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ (ซึ่งปั จจุบนั ผูท้ าคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ ดารง
ตาแหน่งผูถ้ อื หุน้ ใหญ่และกรรมการผูม้ อี านาจลงนามของ TONSON)
ทัง้ นี้ หากมีรายการดังกล่าวเกิดขึ้น ผูท้ าคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ จะพิจารณาดาเนินการตามกฎหมาย ประกาศ
และ/หรือ ข้อบังคับของสานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือ ระเบียบของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง นอกจากนี้
การกาหนดเงือ่ นไขต่าง ๆ จะเป็ นไปตามเงือ่ นไขทางการค้าปกติ และ/หรือ ราคาตลาดซึง่ สามารถอ้างอิงหรือเปรียบเทียบ
ได้กบั ราคาทีเ่ กิดขึน้ กับบุคคลภายนอก
การทารายการระหว่างกัน ใด ๆ ระหว่างผูท้ าคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ และบริษทั ฯ ในอนาคต จะกระทาเสมือน
กับการทารายการกับบุคคลภายนอก (arm’s length basis)
คณะกรรมการของกิจการมีความเห็นว่า หากบริษทั ฯ มีการเข้าซื้อสินทรัพย์ของ TONSON ซึ่งคือที่ดนิ เปล่ า
หรือซื้อหุน้ ของ TONSON ซึง่ ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จากผูท้ าคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ อาจมีผลกระทบต่อ
บริษทั ฯ โดยบริษทั ฯ ควรดาเนินการศึกษาความเป็ นไปได้ของโครงการ โดยการสารวจสภาวการณ์ของตลาด สภาวะการ
แข่งขัน ตลอดจนความต้องการของลูกค้าในพื้นทีเ่ ป้ าหมายทีจ่ ะดาเนินโครงการ เพื่อลดความเสีย่ งในการพัฒนาโครงการ
ของบริษทั ฯ และเนื่องจากผูท้ าคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ จะกาหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ให้เป็ นไปตามเงือ่ นไขทางการค้าปกติ
และ/หรือ ราคาตลาดซึ่ง สามารถอ้างอิงหรือเปรีย บเทียบได้กบั ราคาที่เ กิดขึ้น กับบุคคลภายนอก การเข้าท ารายการ
หน้า 20

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซื้อหลักทรัพย์
ของ

บริษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
ผู้ทาคาเสนอซื้อ
นายศุภโชค ปัญจทรัพย์

จัดทาโดย

บริษทั สีลม แอ๊ดไวเซอรี่ จากัด

วันที่ 18 มีนาคม 2562

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
วันที่ 18 มีนาคม 2562
เรียน

คณะกรรมการบริษทั และผูถ้ อื หุน้
บริษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

เรื่อง

ความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัท อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้
รับคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 247-4) ฉบับลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 จากนายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ (“ผูท้ า
คาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ฯ”) ซึง่ เป็ นการทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์เพื่อให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ารในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ ลงวันที่
13 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 (รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม) เนื่องจากผูท้ าคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ฯ ได้มาซึง่ หุน้ สามัญของ
บริษทั ฯ ข้ามร้อยละยีส่ บิ ห้าของสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั ฯ จึงมีหน้าทีต่ ้องทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทงั ้ หมดของ
บริษัท ฯ (Mandatory Tender Offer) โดยการได้ม าซึ่งหุ้น สามัญของบริษัทฯ เป็ น ไปตามมติท่ีป ระชุม คณะกรรมการ
บริษทั ฯ ครัง้ ที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 และทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 18
ธันวาคม 2561 ซึ่งมีมติให้บริษัทฯ รับโอนกิจการทัง้ หมดของบริษัท แอสเซท ไฟว์ โฮวดิ้ง จากัด (“AFH”) โดยชาระ
ค่ า ตอบแทนด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของบริษัทฯ จ านวน 752,836,413 หุ้น และเมื่อ วันที่ 20 ธัน วาคม 2561 AFH ได้
ดาเนินการจดทะเบียนเลิกบริษทั เพื่อให้การรับโอนกิจการทัง้ หมดเป็ นไปตามเงื่อนไขการยกเว้นภาษีอากรของประมวล
รัษฎากร และได้โอนหุน้ ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ดังนัน้ ผูท้ าคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ฯ ซึง่ เป็ นหนึ่งในผู้
ถือหุน้ ของ AFH ก่อนจดทะเบียนเลิกบริษทั จึงได้รบั หุน้ สามัญของบริษทั ฯ รวมทัง้ สิน้ จานวน 468,038,398 หุน้ หรือคิด
เป็ นสิทธิออกเสียงร้อยละ 41.68 ของสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั ฯ ภายหลังการออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษัทฯ
จานวน 752,836,413 หุน้
ด้วยเหตุดงั กล่าว บริษัทฯ จึงได้แต่งตัง้ บริษัท สีลม แอ๊ดไวเซอรี่ จากัด ให้เป็ นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อ
แสดงความเห็นต่อผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ เกีย่ วกับคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ในครัง้ นี้
ทัง้ นี้ การคานวณตัวเลขต่างๆ ในรายงานฉบับนี้ ตัวเลขทศนิยมที่แสดงนัน้ อาจเกิดจากการปั ดเศษทศนิยม
ตาแหน่ งที่ 2 หรือตาแหน่ งที่ 3 (แล้วแต่กรณี) ทาให้ผลลัพธ์ทค่ี านวณได้จริงนัน้ อาจไม่ตรงกับตัวเลขทีแ่ สดงในรายงาน
ฉบับนี้

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
สารบัญ

ส่วนที่ 1

บทสรุปของผูบ้ ริหาร

หน้ า
ส่วนที่ 1 หน้ า 1

ส่วนที่ 2

แนวทางการปฏิ บตั ิ งานและข้อมูลที่ใช้ในการจัดทารายงาน

ส่วนที่ 2 หน้ า 1

ส่วนที่ 3

รายละเอียดของคาเสนอซื้อหลักทรัพย์
3.1 ข้อมูลทัวไปเกี
่
ย่ วกับผูท้ าคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
3.2 รายละเอียดการทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
3.3 แหล่งทีม่ าของเงินทุนของผูท้ าคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์

ส่วนที่ 3 หน้ า 1
ส่วนที่ 3 หน้า 1
ส่วนที่ 3 หน้า 2
ส่วนที่ 3 หน้า 5

ส่วนที่ 4

ความเหมาะสมต่อราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์
4.1 วิธมี ลู ค่าทางบัญชี
4.2 วิธปี รับปรุงมูลค่าทางบัญชี
4.3 วิธเี ปรียบเทียบราคาตลาดของหุน้ สามัญ
4.4 วิธเี ปรียบเทียบอัตราส่วนตลาด
4.5 วิธผี ลรวมมูลค่าของแต่ละธุรกิจ
4.6 สรุปผลการประเมินมูลค่าและความเหมาะสมต่อราคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์

ส่วนที่ 4 หน้ า 1
ส่วนที่ 4 หน้า 1
ส่วนที่ 4 หน้า 2
ส่วนที่ 4 หน้า 3
ส่วนที่ 4 หน้า 3
ส่วนที่ 4 หน้า 6
ส่วนที่ 4 หน้า 20

ส่วนที่ 5

ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงิ นอิ สระเกี่ยวกับคาเสนอซื้อหลักทรัพย์
5.1 เหตุผลทีค่ วรตอบรับ และ/หรือ เหตุผลทีส่ มควรปฏิเสธคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
5.2 ประโยชน์หรือผลกระทบจากแผนงานและนโยบายตามทีผ่ ทู้ าคาเสนอซือ้ ระบุ
ไว้ในคาเสนอซือ้ รวมทัง้ ความเป็ นไปได้ของแผนงานและนโยบายดังกล่าว
5.3 ประโยชน์ทผ่ี ถู้ อื หุน้ จะได้รบั และผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึน้ ต่อผูถ้ ือหุน้ ในกรณีท่ผี ู้
ถื อ หุ้ น ปฏิเ สธค าเสนอซื้อ (เฉพาะกรณี ท่ีค าเสนอซื้อ นั น้ เป็ น ค าเสนอซื้อ
หลักทรัพย์เพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนตาม
ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

ส่วนที่ 5 หน้ า 1
ส่วนที่ 5 หน้า 1

ส่วนที่ 6

สรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงิ นอิ สระ

เอกสารแนบ
เอกสารแนบ 1

สรุปรายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ

สารบัญ

ส่วนที่ 5 หน้า 2
ส่วนที่ 5 หน้า 17

ส่วนที่ 6 หน้ า 1

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
คานิ ยาม
คาย่อ
ADAM หรือ บริษทั ฯ
STR
AFH
AFD
RR
TONSON
ผูท้ าคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ฯ
ผูต้ อบรับคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ฯ
ตัวแทนในการรับซือ้ หลักทรัพย์ฯ
ราคาเสนอซือ้ หุน้ สามัญฯ
IFA หรือ ทีป่ รึกษาฯ
รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาฯ
สานักงาน ก.ล.ต.
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
พ.ร.บ.บริษทั มหาชนจากัดฯ
พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

ประกาศได้มาหรือจาหน่ายไปฯ

:

ประกาศรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันฯ

:

ประกาศเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อ
ครอบงากิจการฯ

:

P/E
P/BV
วิธี Sum of the parts

:
:
:

หมายถึง
บริษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
บริษทั สิทธารมย์ ดีเวลลอปเมนท์ จากัด
บริษทั แอสเซท ไฟว์ โฮวดิง้ จากัด
บริษทั แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
บริษทั รชยาเรียลเอสเตท จากัด
บริษทั ต้นสน ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์
ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ทีต่ อบรับคาเสนอซือ้ ของผูท้ าคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ฯ
บริษทั หลักทรัพย์ ไอร่า จากัด (มหาชน)
ราคาเสนอซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั ฯ ทีห่ นุ้ ละ 1.00 บาท
บริษทั สีลม แอ๊ดไวเซอรี่ จากัด หรือ ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ
รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
พระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม)
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้ไข
เพิม่ เติม)
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการ
ทารายการทีม่ นี ัยสาคัญที่เข้าข่ายเป็ นการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ ลง
วั น ที่ 31 สิ ง หาคม 2551 (รวมทั ง้ ที่ มี ก ารแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ) และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการ
ปฏิบตั กิ ารของบริษทั จดทะเบียนในการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.
2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม)
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการ
ทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2551 (รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้ไข
เพิม่ เติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การ
เปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั กิ ารของบริษทั จดทะเบียนในรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 (รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม)
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธกี ารในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม
พ.ศ. 2554 (รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม)
อัตราส่วนราคาต่อกาไร
อัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชี
วิธผี ลรวมมูลค่าของแต่ละธุรกิจ

คานิยาม

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
ส่วนที่ 1 : บทสรุปของผูบ้ ริหาร
สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัท อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้
รับคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 247-4) ฉบับลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 จากนายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ (“ผูท้ า
คาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ฯ”) ซึง่ เป็ นการทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์เพื่อให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ารในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ ลงวันที่
13 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 (รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม) เนื่องจากผู้ทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ฯ ได้มาซึง่ หุน้ สามัญของ
บริษทั ฯ ข้ามร้อยละยีส่ บิ ห้าของสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั ฯ จึงมีหน้าทีต่ ้องทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทงั ้ หมดของ
บริษัท ฯ (Mandatory Tender Offer) โดยการได้ม าซึ่งหุ้น สามัญของบริษัทฯ เป็ น ไปตามมติท่ีป ระชุม คณะกรรมการ
บริษทั ฯ ครัง้ ที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 และทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 18
ธันวาคม 2561 ซึ่งมีมติให้บริษัทฯ รับโอนกิจการทัง้ หมดของบริษัท แอสเซท ไฟว์ โฮวดิ้ง จากัด (“AFH”) โดยชาระ
ค่ า ตอบแทนด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของบริษัทฯ จ านวน 752,836,413 หุ้น และเมื่อ วันที่ 20 ธัน วาคม 2561 AFH ได้
ดาเนินการจดทะเบียนเลิกบริษทั เพื่อให้การรับโอนกิจการทัง้ หมดเป็ นไปตามเงื่อนไขการยกเว้นภาษีอากรของประมวล
รัษฎากร และได้โอนหุน้ ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ดังนัน้ ผูท้ าคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ฯ ซึง่ เป็ นหนึ่งในผู้
ถือหุน้ ของ AFH ก่อนจดทะเบียนเลิกบริษทั จึงได้รบั หุน้ สามัญของบริษทั ฯ รวมทัง้ สิน้ จานวน 468,038,398 หุน้ หรือคิด
เป็ นสิทธิออกเสียงร้อยละ 41.68 ของสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั ฯ ภายหลังการออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษัทฯ
จานวน 752,836,413 หุน้ โดยมีรายละเอียดการทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ดงั นี้
ผูท้ าคาเสนอซื้อ
ผูจ้ ดั เตรียมคาเสนอซื้อ
ชื่อตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์
วันที่ยื่นคาเสนอซื้อ
วัตถุประสงค์ในการทาคาเสนอซื้อ

จานวนหลักทรัพย์ที่เสนอซื้อ

นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์
บริษทั แคปปิ ตอล ลิง้ ค์ แอ๊ดไวเซอรี่ จากัด
บริษทั หลักทรัพย์ ไอร่า จากัด (มหาชน)
25 กุมภาพันธ์ 2562
เพื่อให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงา
กิจการฯ เนื่องจากผู้ทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ ได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ
บริษัทฯ ข้ามร้อยละยี่สบิ ห้าของสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัทฯ จึงมี
หน้ า ที่ต้ อ งท าค าเสนอซื้อ หลัก ทรัพ ย์ท ัง้ หมดของบริษัท ฯ (Mandatory
Tender Offer)
หุ้น สามัญ โดยบริษัทฯ มีหุ้น สามัญที่ออกและเรียกชาระเต็มมูลค่าแล้ว
จานวน 1,123,000,000 หุ้น ผู้ทาคาเสนอซื้อจะทาคาเสนอซื้อหุ้นสามัญ
ของบริ ษั ท ฯ ที่ ผู้ ท าค าเสนอซื้ อ ไม่ ไ ด้ เ ป็ นเจ้ า ของกรรมสิท ธิจ านวน
654,961,602 หุ้น คิดเป็ นร้อยละ 58.32 ของหุ้นสามัญที่จาหน่ ายได้แล้ว
ทัง้ หมดของบริษทั ฯ คิดเป็ นจานวนสิทธิออกเสียง 654,961,602 เสียง และ
คิดเป็ นร้อยละ 58.32 ของสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั ฯ
อย่างไรก็ตาม มีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จานวน 11 คน ซึ่งถือหุ้นสามัญของ
บริษทั ฯ รวมกันทัง้ สิน้ จานวน 619,536,065 หุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 55.17
ของจานวนหุน้ สามัญทีอ่ อกและเรียกชาระเต็มมูลค่าแล้ว และคิดเป็ นสิทธิ
ออกเสียงจานวน 619,536,065 เสียง หรือคิดเป็ นสิทธิอ อกเสียงร้อ ยละ

ส่วนที่ 1 - หน้า 1

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
55.17 ของสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั ฯ ได้แสดงเจตนาที่จะไม่ขาย
หุน้ สามัญของบริษทั ฯ

ราคาที่เสนอซื้อ

ระยะเวลารับซื้อ

เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงคาเสนอซื้อ

เงื่อนไขในการยกเลิ กคาเสนอซื้อ

ดังนัน้ ผูท้ าคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ฯ จะทาคาเสนอซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั ฯ
ส่วนทีเ่ หลือจานวน 35,425,537 หุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 3.15 ของจานวน
หุ้นสามัญที่ออกและเรียกชาระเต็มมูลค่าแล้ว และคิดเป็ นสิทธิออกเสียง
จานวน 35,425,537 เสียง หรือคิดเป็ นสิทธิออกเสียงร้อยละ 3.15 ของสิทธิ
ออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั ฯ
ผูท้ าคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ฯ จะเสนอซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั ฯ ในราคาหุน้
ละ 1.00 บาท (หนึ่งบาทถ้วน) โดยผูต้ อบรับคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ จะมี
ภาระค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหุน้ ดังกล่าว ในอัตราร้อยละ 0.25 ของ
ราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญฯ และภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7.00 ของ
ค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหุน้ ดังนัน้ ราคาสุทธิทผ่ี ตู้ อบรับคาเสนอซือ้
หลักทรัพย์ฯ จะได้รบั เท่ากับหุ้นละ 0.997325 บาท (ศูนย์จุดเก้าเก้าเจ็ด
สามสองห้าบาท) ซึง่ เป็ นราคาเสนอซือ้ สุดท้ายทีจ่ ะไม่เปลีย่ นแปลงอีก เว้น
แต่มเี หตุการณ์ตามทีร่ ะบุไว้ในเงื่อนในการเปลีย่ นแปลงคาเสนอซือ้
ระยะเวลารับซื้อรวมทัง้ สิน้ 25 วันทาการ หรือตัง้ แต่วนั ที่ 26 กุมภาพันธ์
2562 ถึงวันที่ 1 เมษายน 2562 ในทุกวันทาการของตัวแทนในการรับซือ้
หลักทรัพย์ฯ ตัง้ แต่เวลา 9:00 น. ถึง 16:00 น. ซึ่งระยะเวลาดังกล่าวเป็ น
ระยะเวลารับซื้อสุดท้ายที่จะไม่ขยายเวลารับ ซื้ออีก เว้นแต่ มีเหตุ การณ์
ตามทีร่ ะบุไว้ในเงื่อนในการเปลีย่ นแปลงคาเสนอซือ้
1. ผู้ทาคาเสนอซื้ออาจลดราคาเสนอซื้อหรือขยายระยะเวลาในการรับซือ้
หากมีเหตุ การณ์ ร้ายแรงต่ อฐานะหรือทรัพย์สนิ ของบริษัทฯ ในระหว่าง
ระยะเวลารับซือ้
2. ผู้ทาคาเสนอซื้ออาจแก้ไขข้อเสนอหรือขยายระยะเวลาในการเสนอซือ้
เพื่อแข่งขันกับบุคคลอื่น หากมีบุคคลอื่นยื่นคาเสนอซื้อหลั กทรัพ ย์ข อง
บริษทั ฯ ในระหว่างระยะเวลารับซือ้
1. มีเหตุการณ์หรือการกระทาใด ๆ เกิดขึน้ ภายหลังจากยื่นคาเสนอซือ้ ต่อ
สานักงาน ก.ล.ต. และยังไม่พน้ ระยะเวลารับซื้อ อันเป็ นเหตุหรืออาจเป็ น
เหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อฐานะหรือทรัพ ย์สนิ ของบริษทั ฯ
โดยเหตุการณ์หรือการกระทาดังกล่าวมิได้เกิดจากการกระทาของผูท้ าคา
เสนอซือ้ หรือการกระทาทีผ่ ทู้ าคาเสนอซือ้ ต้องรับผิดชอบ หรือ
2. บริษัทฯ กระทาการใด ๆ ภายหลังจากยื่นคาเสนอซื้อ ต่ อสานักงาน
ก.ล.ต. และยังไม่พน้ ระยะเวลารับซือ้ อันเป็ นเหตุหรืออาจเป็ นเหตุให้มลู ค่า
ของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ลดลงอย่างมีนยั สาคัญ หรือ
3. บริษทั ฯ กระทาการใดๆ ทีน่ ่ าจะมีผลต่อการทาคาเสนอซือ้ ตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ.14/2554 ว่าด้วยการกระทาหรือ งด
เว้นกระทาการในประการทีน่ ่ าจะมีผลต่อการทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของ
กิจการ ฉบับลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2554 (รวมทัง้ ทีไ่ ด้แก้ไขเพิม่ เติม)
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
ระยะเวลารับซื้อที่ผถู้ ือหลักทรัพย์
สามารถยกเลิ กการแสดงเจตนาขาย

ผูต้ อบรับคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ฯ สามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายหุ้น
ของบริษัทฯ ได้ท่สี านักงานของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ฯ ตัง้ แต่
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2562 ในทุกวันทาการของ
ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ฯ ตัง้ แต่เวลา 9:00 น. ถึง 16:00 น. รวม
ทัง้ สิน้ 20 วันทาการ โดยปฏิบตั ิตามขัน้ ตอนการยกเลิกการแสดงเจตนา
ขายหลักทรัพย์ตามเอกสารแนบ 5 (1) ของคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ
247-4)

ทัง้ นี้ ที่ปรึกษาฯ ได้พจิ ารณาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ และข้อมูลประกอบ
อื่นๆ ของบริษทั ฯ ในการให้ความเห็นต่อผูถ้ อื หุน้ รายย่อยของบริษทั ฯ ในครัง้ นี้ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของราคา
รวมถึงเหตุผลสนับสนุนทีท่ าให้ผถู้ อื หุน้ รายย่อยสมควรตอบรับ และ/หรือปฏิเสธคาเสนอซือ้ โดยสามารถสรุปได้ดงั นี้
1. ราคาเสนอซือ้ เหมาะสม

ที่ปรึกษาฯ ได้พจิ ารณาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ฉบับลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 รวมทัง้ ข้อมูล
ประกอบอื่นๆ และมีความเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควรพิ จารณาตอบรับคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครัง้ นี้ เนื่องจากราคาเสนอ
ซือ้ หุน้ สามัญฯ ในครัง้ นี้มคี วามเหมาะสม โดยทีป่ รึกษาฯ ได้ทาการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยวิธีต่างๆ 5 วิธี ได้แก่ ได้แก่ 1) วิธีมูลค่าทางบัญชี 2) วิธีปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี 3) วิธี
เปรียบเทียบราคาตลาดของหุน้ สามัญ 4) วิธเี ปรียบเทียบอัตราส่วนตลาด และ 5) วิธผี ลรวมมูลค่าของแต่ละธุรกิจ และมี
รายละเอียดผลการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ดังนี้
มูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญ
วิ ธีการประเมิ น
ล้านบาท
บาทต่อหุ้น
วิธมี ลู ค่าทางบัญชี
480.81
0.43
วิธปี รับปรุงมูลค่าทางบัญชี
689.65
0.61
วิธเี ปรียบเทียบราคาตลาดของหุน้ สามัญ
N/A
N/A
วิธเี ปรียบเทียบอัตราส่วนตลาด
- อัตราส่วนราคาต่อกาไร
N/A
N/A
- อัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชี
610.69 - 667.45
0.54 - 0.59
วิธผี ลรวมมูลค่าของแต่ละธุรกิจ
784.77 - 819.99
0.70 - 0.73
ทัง้ นี้ ที่ปรึกษาฯ เห็นว่า ในการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ควรใช้ผลทีไ่ ด้จากวิธผี ลรวม
มูลค่าของแต่ละธุรกิจ เนื่องจากเป็ นวิธที ท่ี าการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ต่างๆ ตามความเหมาะสม และคานึงถึงผลการ
ดาเนินงานและการเติบโตในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับแผนการดาเนินงานของบริษัทฯ ซึ่ง จะยังคงมีการประกอบธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ต่อไป ทีป่ รึกษาฯ จึงเห็นว่ามูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
อยู่ระหว่าง 784.77 ล้านบาท และ 819.99 ล้านบาท หรือคิดเป็ นมูลค่าต่อหุน้ ระหว่าง 0.70 บาทต่อหุน้ และ 0.73 บาทต่อ
หุน้ โดยมีราคากรณีฐานอยู่ท่ี 802.27 ล้านบาท หรือคิดเป็ นมูลค่าต่อหุน้ เท่ากับ 0.71 บาทต่อหุน้
ดังนัน้ เมื่อเปรียบเทียบราคาเสนอซื้อหุ้น สามัญฯ ที่ 1.00 บาทต่ อหุ้น กับมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญ ของ
บริษทั ฯ ที่ 0.71 บาทต่อหุน้ จะเห็นได้ว่าราคาเสนอซือ้ หุน้ สามัญฯ สูงกว่ามูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ดังนัน้
ราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญฯ ที่ 1.00 บาทต่อหุ้น เป็ นราคาที่เหมาะสม
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
นอกจากนี้ การตอบรับคาเสนอซื้ออาจเป็ นทางเลือกให้กบั ผู้ถือหุน้ รายย่อยในการลดความเสีย่ งทีอ่ าจเกิด ขึน้
ภายหลังสิ้นสุดการทาคาเสนอซื้อ เช่น ความเสี่ยงในการรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อการตรวจสอบและการถ่วงดุลการ
บริหารงาน ในกรณีทผ่ี ทู้ าคาเสนอซือ้ สามารถถือหุน้ ของบริษทั ฯ ได้มากกว่า 3 ใน 4 ของจานวนหุน้ สามัญทีอ่ อกและเรียก
ชาระเต็มมูลค่าแล้ว ความเสีย่ งในการดารงสถานะบริษทั จดทะเบียนจากการมีสดั ส่วนผู้ถอื หุ้นรายย่อยไม่ครบถ้วนตาม
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และความเสีย่ งจากการถูกเพิกถอนจากตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็ นต้น
ทัง้ นี้ ผู้ถือหุ้นควรศึกษาข้อมูลในคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) รวมถึงฉบับแก้ไขและเพิม่ เติม ความเห็น
ของบริษัทฯ เกี่ยวกับคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 250-2) และความเห็นของที่ปรึกษาฯ ของผู้ถือหุ้นฉบับนี้ รวมทัง้
เอกสารแนบต่ างๆ เพื่อใช้เป็ นข้อมูลประกอบการพิจารณาเพื่อตัดสินใจตอบรับหรือปฏิเสธคาเสนอซื้ อในครัง้ นี้อย่าง
เหมาะสม ซึง่ การพิจารณาตอบรับหรือปฏิเสธคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของผูท้ าคาเสนอซือ้ ในครัง้ นี้ ขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจและ
การตัดสินใจของผูถ้ อื หุน้ แต่ละรายเป็ นสาคัญ
โดยรายละเอียดประกอบความเห็นของทีป่ รึกษาฯ มีดงั ต่อไปนี้
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
ส่วนที่ 2 : แนวทางการปฏิ บตั ิ งานและข้อมูลที่ใช้ในการจัดทารายงาน
ทีป่ รึกษาฯ ได้พจิ ารณาและศึกษาข้อมูลคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ของบริษทั ฯ โดยนายศุภโชค ปั ญจ
ทรัพย์ และเอกสารอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง การสัมภาษณ์ฝ่ายบริหาร และข้อมูลทีเ่ ผยแพร่ต่อสาธารณชนทัวไป
่ รวมถึงข้อมูล
อื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ รวมถึง แต่ไม่จากัดเพียง
1. ค าเสนอซื้อ หลัก ทรัพ ย์ข องกิจ การ (แบบ 247-4) จากผู้ท าค าเสนอซื้อ หลัก ทรัพ ย์ฯ ฉบับ ลงวัน ที่ 25
กุมภาพันธ์ 2562
2. งบการเงินของบริษทั ฯ สาหรับงวดปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
3. รายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ของ AFD และ RR
4. การสัมภาษณ์ผบู้ ริหารของบริษทั ฯ และบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง
5. แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ของบริษทั ฯ
6. ข้อมูลสถิตจิ ากตลาดหลักทรัพย์ฯ และภาวะอุตสาหกรรม
ความเห็นของที่ปรึกษาฯ ตัง้ อยู่บนสมมติฐานว่า ข้อมูลในคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ และ/หรือ ข้อมูล และ/หรือ
เอกสารอื่นๆ ซึง่ ทีป่ รึกษาฯ ได้รบั ตลอดจนการสัมภาษณ์ผบู้ ริหารของบริษทั ฯ และบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง เป็ นข้อมูลทีถ่ ู กต้อง
และเป็ นความจริง โดยทีป่ รึกษาฯ ได้พจิ ารณาและศึกษาข้อมูลดังกล่าวด้วยความรอบคอบและสมเหตุสมผลตามมาตรฐาน
ของผู้ประกอบวิชาชีพ นอกจากนี้ ที่ปรึกษาฯ ถือว่า สัญญาและข้อตกลงทางธุรกิจต่างๆ มีผลบังคับใช้และผูกพันตาม
กฎหมาย และไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงเงื่อนไข เพิกถอน หรือ ยกเลิก รวมถึงไม่มเี หตุการณ์หรือเงื่อนไขใดๆ ทีอ่ าจจะส่งผล
กระทบอย่างมีนยั สาคัญ
ดังนัน้ หากข้อมูลในคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ และ/หรือ ข้อมูล และ/หรือ เอกสารอื่นๆ ซึ่งที่ปรึกษาฯ ได้รบั ไม่
ถูกต้อง และ/หรือ ไม่เป็ นความจริง หรือ สัญญาและข้อตกลงทางธุรกิจต่างๆ ไม่มผี ลบังคับใช้ และ/หรือ ไม่ผูกพันตาม
กฎหมาย และ/หรือ มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข เพิกถอน หรือ ยกเลิก และ/หรือ มีเหตุการณ์หรือเงื่อนไขใดๆ ที่อาจจะ
ส่ง ผลกระทบอย่ า งมีนั ย สาคัญ ก็อ าจส่ง ผลต่ อ ความเห็น ของที่ป รึก ษาฯ ซึ่ง ที่ป รึก ษาฯ ไม่ สามารถให้ค วามเห็น ต่ อ
ผลกระทบดังกล่าวต่อบริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ได้
ความเห็นของที่ปรึกษาฯ จัดทาขึน้ ภายใต้ขอ้ มูลซึ่งที่ปรึกษาฯ ได้รบั รวมถึงภาวะอุตสาหกรรม เงื่อนไขทาง
เศรษฐกิจ และปั จจัยอื่นๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในระหว่างการจัดทา ซึง่ อาจมีการเปลีย่ นแปลงอย่างมีนัยสาคัญในภายหลัง และอาจ
ส่งผลกระทบต่อความเห็นของทีป่ รึกษาฯ โดยทีป่ รึกษาฯ ไม่มภี าระผูกพันในการปรับปรุงความเห็นของรายงานความเห็น
ของทีป่ รึกษาฯ ฉบับนี้
รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาฯ ฉบับนี้ จัดทาขึน้ เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ใช้พจิ ารณาประกอบการตัดสินใจ
เกีย่ วกับการตอบรับคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ ซึง่ การตอบรับ หรือปฏิเสธคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ ขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของผูถ้ อื
หุน้ ของบริษทั ฯ เป็ นสาคัญ ทัง้ นี้ ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ควรศึกษาข้อมูลในคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ความเห็น
ของบริษทั ฯ เกีย่ วกับคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ (แบบ 250-2) และรายงานความเห็นของทีป่ รึกษาฯ รวมถึงเอกสารอื่นๆ ที่
เกีย่ วข้อง ด้วยความรอบคอบและระมัดระวังก่อนทาการตัดสินใจ
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
ส่วนที่ 3 : รายละเอียดของคาเสนอซื้อหลักทรัพย์
3.1
3.1.1

ข้อมูลทัวไปเกี
่
่ยวกับผูท้ าคาเสนอซื้อหลักทรัพย์
นายศุภโชค ปัญจทรัพย์
(1) ข้อมูลทัวไป
่
ชื่อ-นามสกุล
: นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์
ทีอ่ ยู่
: เลข ที่ 340-348 ถ นนลา ดพ ร้ า ว แ ข ว ง จ อม พ ล เข ต จ ตุ จั ก ร
กรุงเทพมหานคร
หมายเลขโทรศัพท์
: 02-026-3512
หมายเลขโทรสาร
: 02-026-3513
หมายเลขบัตรประชาชน
: 3-1005-00586-92-0
อายุ
: 38 ปี
อาชีพ
: นักธุรกิจ
วุฒกิ ารศึกษา
:  ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
สาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ
สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประวัตกิ ารทางาน
: ผู้ท าค าเสนอซื้อ หลัก ทรัพ ย์ ฯ ประกอบธุ ร กิจ ส่ว นตัว ธุ ร กิจ พัฒ นา
อสังหาริมทรัพย์มาโดยตลอดกว่า 10 ปี โดยมีประวัตกิ ารทางานดังนี้
ช่วงเวลา
ตาแหน่ ง
บริษทั
2561 - ปั จจุบนั
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
บริษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
และกรรมการบริษทั
2561 - ปั จจุบนั
กรรมการบริษทั
บริษทั ต้นสน ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
2559 - ปั จจุบนั
กรรมการบริษทั
บริษทั ทริลเลีย่ นแนร์ โฮลดิง้ จากัด
2559 - ปั จจุบนั
อุปนายกและกรรมการสมาคม
สมาคมอสังหาริมทรัพย์ จ.นนทบุรี (NREA)
2558 - ปั จจุบนั
กรรมการบริษทั
บริษทั รชยาเรียลเอสเตท จากัด
2558 - ปั จจุบนั
กรรมการบริหารสมาคม
สมาคมอสังหาริมทรัพย์แห่งประเทศไทย (TREA)
2556 - ปั จจุบนั
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริษทั แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
2554 - ปั จจุบนั
กรรมการทีป่ รึกษาฝ่ ายเศรษฐกิจ
มูลนิธสิ งเคราะห์เด็กพัทยา
2561
กรรมการบริษทั
บริษทั แอสเซท ไฟว์ โฮลดิง้ จากัด
2551 - 2560
กรรมการบริษทั
บริษทั พารากอนแลนด์ จากัด
2551 - 2555
ผูจ้ ดั การทัวไป
่
บริษทั รื่นฤดี ดีเวลล็อปเม้นท์ จากัด
2548 - 2552 ผูจ้ ดั การโครงการบ้านรื่นฤดี รังสิตคลอง 4
บริษทั บ้านรื่นฤดี จากัด
2547- 2548
เจ้าหน้าทีก่ ารตลาดอาวุโส
บริษทั หลักทรัพย์ โกลเบล็ก จากัด
(2) ประวัตกิ ารกระทาความผิดทางอาญา
- ไม่มี -
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
(3) ข้อพิพาททางกฎหมายทีย่ งั ไม่สน้ิ สุด
- ไม่มี 3.1.2

บริษทั ที่มีวตั ถุประสงค์ประกอบธุรกิ จพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยผูท้ าคาเสนอซื้อและบุคคลตามมาตรา
258 เป็ นกรรมการบริษทั และ/หรือ ผูถ้ ือหุ้นใหญ่
(1) บริษทั ต้นสน ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
วันทีจ่ ดทะเบียน
: วันที่ 3 เมษายน 2561
ประวัตคิ วามเป็ นมา
: บริษทั จัดตัง้ ขึน้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อประกอบกิจการให้เช่าและการ
ดาเนินการเกีย่ วกับอสังหาริมทรัพย์
ทีอ่ ยู่
: เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส ชัน้ 19 ห้อง 1901
ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900
ทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ว : 310,000,000 บาท
ลักษณะการประกอบธุรกิจบริษทั : ดาเนินกิจการให้เช่า และดาเนินการเกีย่ วกับอสังหาริมทรัพย์
ปั จจุบนั ถือครองทีด่ นิ รอการพัฒนา 1 แปลง พืน้ ที่ 385.30 ตารางวา
ตั ้ง อยู่ ท่ี ซ อยต้ น สน ถนนเพลิ น จิ ต แขวงลุ ม พิ นี เขตปทุ ม วั น
กรุงเทพมหานคร
รายชื่อคณะกรรมการบริษทั
: 1. นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์
2. นายฐิตวิ ฒ
ั น์ คูวจิ ติ รสุวรรณ
3. Mr. Yu Kwan Kin Daniel
รายชื่อผูถ้ อื หุน้
: 1. นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์
47.50%
2. บริษทั แกรนด์คงิ จากัด
25.00%
3. นายฐิตวิ ฒ
ั น์ คูวจิ ติ รสุวรรณ
12.50%
4. นายวันนิวตั กิตเิ รียงลาภ
12.50%
5. นายตัน ชิน กวาง จอห์นสัน
2.50%
หมายเหตุ :
ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั แกรนด์คงิ จากัด ประกอบด้วย
1. Mr. Yu Chi Ming Gabriel ถือหุน้ จานวน 1 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 50
2. Miss Chan Lai Ngor Teresa ถือหุน้ จานวน 1 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 50
คณะกรรมการบริษทั ของบริษทั แกรนด์คงิ จากัด ประกอบด้วย
1. Mr. Yu Chi Ming Gabriel
2. Miss Chan Lai Ngor Teresa
3. Mr. Yu Kwan Kin Daniel

3.2

รายละเอียดการทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์
สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 บริษทั ฯ ได้รบั คาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 247-4) ฉบับ
ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 จากนายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ (“ผูท้ าคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ฯ ”) โดย ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์
2562 ผู้ทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ เป็ นผู้ถือหุ้นของบริษทั ฯ โดยถือหุ้นของบริษัทฯ จานวน 468,038,398 หุ้น หรือคิด
เป็ นสิทธิออกเสียงร้อยละ 41.68 ของสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั ฯ และนางไกวซัน ปั ญจทรัพย์ (บุคคคลตามมาตรา
258 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ของผูท้ าคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ฯ) ถือหุน้ ของบริษทั ฯ จานวน 48,934,367 หุน้ หรือคิดเป็ น
สิทธิออกเสียงร้อยละ 4.36 ของสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั ฯ รวมการถือหุน้ ของผูท้ าคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ และ
บุคคคลตามมาตรา 258 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ของผูท้ าคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ฯ ทัง้ สิน้ จานวน 516,972,765 หุน้ หรือ
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
คิดเป็ นสิทธิออกเสียงร้อยละ 46.03 ของสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั ฯ โดยมีรายละเอียดการทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
ดังนี้
3.2.1

ผูท้ าคาเสนอซื้อหลักทรัพย์
นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์

3.2.2

ผูจ้ ดั เตรียมคาเสนอซื้อ
บริษทั แคปปิ ตอล ลิง้ ค์ แอ๊ดไวเซอรี่ จากัด

3.2.3

ชื่อตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์
บริษทั หลักทรัพย์ ไอร่า จากัด (มหาชน)

3.2.4

วันที่ยื่นคาเสนอซื้อ
25 กุมภาพันธ์ 2562

3.2.5

วัตถุประสงค์ในการทาคาเสนอซื้อ
เพื่อให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการฯ เนื่องจากผู้ทาคาเสนอซื้อ
หลักทรัพย์ฯ ได้มาซึง่ หุน้ สามัญของบริษทั ฯ ข้ามร้อยละยีส่ บิ ห้าของสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั ฯ จึงมีหน้าทีต่ ้องทา
คาเสนอซื้อหลักทรัพย์ทงั ้ หมดของบริษัทฯ (Mandatory Tender Offer) โดยการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของบริษัทฯ เป็ นไป
ตามมติท่ปี ระชุม คณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ ที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 22 ตุ ลาคม 2561 และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ
บริษัท ฯ ครัง้ ที่ 1/2561 เมื่อ วัน ที่ 18 ธัน วาคม 2561 ซึ่ง มีม ติใ ห้บ ริษัท ฯ รับ โอนกิจ การทัง้ หมดของ AFH โดยช าระ
ค่ า ตอบแทนด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของบริษัทฯ จ านวน 752,836,413 หุ้น และเมื่อ วันที่ 20 ธัน วาคม 2561 AFH ได้
ดาเนินการจดทะเบียนเลิกบริษทั เพื่อให้การรับโอนกิจการทัง้ หมดเป็ นไปตามเงื่อนไขการยกเว้นภาษีอากรของประมวล
รัษฎากร และได้โอนหุน้ ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562
ดังนัน้ ผู้ทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ ซึ่งเป็ นหนึ่งในผูถ้ ือหุน้ ของ AFH ก่อนจดทะเบียนเลิกบริษทั จึงได้รบั หุน้
สามัญของบริษัทฯ รวมทัง้ สิ้น จานวน 468,038,398 หุ้น หรือคิดเป็ นสิทธิออกเสียงร้อยละ 41.68 ของสิทธิออกเสียง
ทัง้ หมดของบริษทั ฯ ภายหลังการออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ จานวน 752,836,413 หุน้
จากการเข้าทารายการดังกล่าวข้างต้น อ้างถึงหนังสือ กลต.พษ. 2207/2561 เรื่องการผ่อนผันการทาคาเสนอซือ้
หลักทรัพย์ของบริษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) โดยบริษทั แอสเซท ไฟว์ โฮลดิง้ จากัด จึงขอผ่อนผัน
การทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทงั ้ หมดตามประกาศเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการฯ ข้อ 11 (5) กรณีมเี หตุจาเป็ น
และสมควรประการอื่น โดยหน้าทีก่ ารทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทงั ้ หมดจะเป็ นของผูท้ าคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ฯ ผูถ้ อื หุน้
ใหญ่ใน AFH ต่อไป
3.2.6

จานวนหลักทรัพย์ที่เสนอซื้อ
ณ วันทีย่ ่นื คาเสนอซือ้ รับหลักทรัพย์ บริษทั ฯ มีหลักทรัพย์เพียงประเภทเดียว คือ หุน้ สามัญ โดยบริษทั ฯ มีหุน้
สามัญทีอ่ อกและเรียกชาระเต็มมูลค่าแล้วจานวน 1,123,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1.00 บาท โดยผูท้ าคาเสนอซือ้
หลักทรัพย์ฯ ถือหุน้ สามัญของบริษทั ฯ จานวน 468,038,398 หุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 41.68 ของจานวนหุน้ สามัญทีอ่ อก
และเรียกชาระเต็มมูลค่าแล้ว และคิดเป็ นสิทธิออกเสียงจานวน 468,038,398 เสียง หรือคิดเป็ นสิทธิออกเสียงร้อยละ
41.68 ของสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั ฯ ดังนัน้ ผูท้ าคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ฯ จะต้องเสนอซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั ฯ ที่
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
ผู้ทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ฯ ไม่ได้มกี รรมสิทธิ ์ จานวน หุ้น หรือคิดเป็ นร้อยละ 58.32 ของจานวนหุน้ สามัญทีอ่ อกและ
เรียกชาระเต็มมูลค่าแล้ว และคิดเป็ นสิทธิออกเสียงจานวน 654,961,602 เสียง หรือคิดเป็ นสิทธิออกเสียงร้อยละ 58.32
ของสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั ฯ
อย่ า งไรก็ต าม มีผู้ถือ หุ้น ของบริษัท ฯ จ านวน 11 คน ซึ่ง ถือ หุ้น สามัญ ของบริษัท ฯ รวมกัน ทัง้ สิ้น จ านวน
619,536,065 หุ้น หรือคิดเป็ นร้อยละ 55.17 ของจานวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชาระเต็มมูลค่าแล้ว และคิดเป็ นสิทธิ
ออกเสียงจานวน 619,536,065 เสียง หรือคิดเป็ นสิทธิออกเสียงร้อยละ 55.17 ของสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั ฯ ได้
แสดงเจตนาทีจ่ ะไม่ขายหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ในส่วนทีต่ นเองถืออยู่ทงั ้ หมดในการทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ครัง้ นี้ และจะ
ไม่จาหน่ าย หรือจ่ายโอน หุ้นสามัญดังกล่าวให้แก่บุคคลอื่น ตลอดระยะเวลาของการทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ในครัง้ นี้
โดยได้ลงนามในหนังสือ “การแสดงเจตนาไม่ขายหุน้ สามัญของบริษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) ตามคา
เสนอซือ้ ของผูท้ าคาเสนอซื้อ” โดยมีรายละเอียดตามตามเอกสารแนบ 2 ของคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ (แบบ 247-4) และมี
รายละเอียดการถือหุน้ ของผูถ้ อื หุน้ แต่ละรายดังนี้
ร้อยละเมือ่ เทียบกับ
จานวนหุ้นสามัญที่ ร้อยละเมือ่ เทียบกับ
ลาดับ
รายชื่อผูถ้ ือหุ้น
จานวนหุ้น
ออกและเรียกชาระ สิ ทธิ ออกเสียงทัง้ หมด
เต็มมูลค่าแล้วของ
ของบริษทั ฯ
บริษทั ฯ
1. นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ
325,065,150
28.95
28.95
1
2. นางไกวซัน ปั ญจทรัพย์
48,934,367
4.36
4.36
3. นายจตุรงค์ ธนะปุระ
46,901,709
4.18
4.18
4. นายยงเกียรติ ศิรวิ จั นางกูร
46,901,709
4.18
4.18
5. นายกิตพิ งศ์ ปุรานิธี
31,619,129
2.82
2.82
6. นายพุฒนิ นั ทน์ ภัทรไพบูลย์กจิ
31,619,129
2.82
2.82
7. นายเสรี โอจรัสพร
31,619,129
2.82
2.82
8. นายสาโรจน์ อัศวพรชัย
31,619,129
2.82
2.82
9. นายเทอดศักดิ ์ เชิดชูอาไพ
15,583,714
1.39
1.39
10. นายธัญญวัฒน์ เตวชิระ
5,672,900
0.51
0.51
11. นางสาวบงกช อัศวบริรกั ษ์
4,000,000
0.36
0.36
รวม
619,536,065
55.17
55.17
หมายเหตุ : 1 บุคคคลตามมาตรา 258 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ของผูท้ าคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ฯ

ดังนัน้ ผูท้ าคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ฯ จะทาคาเสนอซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั ฯ ส่วนทีเ่ หลือจานวน 35,425,537 หุน้
หรือคิดเป็ นร้อยละ 3.15 ของจานวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชาระเต็มมูลค่าแล้ว และคิดเป็ นสิทธิออกเสียงจา นวน
35,425,537 เสียง หรือคิดเป็ นสิทธิออกเสียงร้อยละ 3.15 ของสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั ฯ
3.2.7

ราคาเสนอซื้อ
ผูท้ าคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ฯ จะเสนอซือ้ หุน้ สามัญของบริษัทฯ ในราคาหุน้ ละ 1.00 บาท (หนึ่งบาทถ้วน) โดย
ผู้ตอบรับคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ จะมีภาระค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหุ้นดังกล่าว ในอัตราร้อยละ 0.25 ของราคา
เสนอซื้อหุ้นสามัญฯ และภาษีมูลค่าเพิม่ ในอัตราร้อยละ 7.00 ของค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหุน้ ดังนัน้ ราคาสุทธิท่ี
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
ผู้ตอบรับคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ จะได้รบั เท่ากับหุ้นละ 0.997325 บาท (ศูนย์จุดเก้าเก้าเจ็ดสามสองห้า บาท) ซึ่งเป็ น
ราคาเสนอซือ้ สุดท้ายทีจ่ ะไม่เปลีย่ นแปลงอีก เว้นแต่มเี หตุการณ์ตามทีร่ ะบุไว้ในเงื่อนในการเปลีย่ นแปลงคาเสนอซือ้
3.2.8

ระยะเวลารับซื้อ
ระยะเวลารับซือ้ รวมทัง้ สิน้ 25 วันทาการ หรือตัง้ แต่วนั ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 1 เมษายน 2562 ในทุก
วันทาการของตัวแทนในการรับซือ้ หลักทรัพย์ฯ ตัง้ แต่เวลา 9:00 น. ถึง 16:00 น. ซึง่ ระยะเวลาดังกล่าวเป็ นระยะเวลารับ
ซือ้ สุดท้ายทีจ่ ะไม่ขยายเวลารับซือ้ อีก เว้นแต่มเี หตุการณ์ตามทีร่ ะบุไว้ในเงื่อนในการเปลีย่ นแปลงคาเสนอซือ้
3.2.9

เงื่อนไขในการเปลี่ยนแปลงคาเสนอซื้อ
1. ผู้ทาคาเสนอซื้อ หลักทรัพย์ฯ อาจลดราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญฯ หรือขยายระยะเวลาในการรับซื้อ หากมี
เหตุการณ์รา้ ยแรงต่อฐานะหรือทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ ในระหว่างระยะเวลารับซือ้
2. ผูท้ าคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ฯ อาจแก้ไขข้อเสนอหรือขยายระยะเวลาในการเสนอซื้อเพื่อแข่งขันกับบุคคล
อื่น หากมีบุคคลอื่นยื่นคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ในระหว่างระยะเวลารับซือ้

3.2.10 เงื่อนไขในการยกเลิ กคาเสนอซื้อ
ผูท้ าคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ฯ อาจยกเลิกคาเสนอซือ้ เมื่อเกิดเหตุการณ์ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
1. มีเหตุ การณ์ หรือการกระทาใดๆ เกิดขึ้นภายหลังจากยื่นคาเสนอซื้อต่อสานักงาน ก.ล.ต. และยังไม่พ้น
ระยะเวลารับซือ้ อันเป็ นเหตุหรืออาจเป็ นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อฐานะหรือทรัพย์สนิ ของ
บริษัทฯ โดยเหตุการณ์หรือการกระทาดังกล่าวมิได้เกิดจากการกระทาของผู้ทาคาเสนอซื้อ หลักทรัพย์ฯ
หรือการกระทาทีผ่ ทู้ าคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ฯ ต้องรับผิดชอบ หรือ
2. บริษทั ฯ กระทาการใดๆ ภายหลังจากยื่นคาเสนอซือ้ ต่อสานักงาน ก.ล.ต. และยังไม่พน้ ระยะเวลารับซือ้ อัน
เป็ นเหตุหรืออาจเป็ นเหตุให้มลู ค่าของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ลดลงอย่างมีนยั สาคัญ หรือ
3. บริษัทฯ กระทาการใดๆ ที่น่าจะมีผลต่อการทาคาเสนอซื้อตามประกาศคณะกรรมการกากับ ตลาดทุน ที่
ทจ.14/2554 ว่ า ด้ว ยการกระท าหรือ งดเว้น กระท าการในประการที่น่ า จะมีผ ลต่ อ การท าค าเสนอซื้อ
หลักทรัพย์ของกิจการ ฉบับลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2554 (รวมทัง้ ทีไ่ ด้แก้ไขเพิม่ เติม)
3.2.11 ระยะเวลารับซื้อที่ผถู้ ือหลักทรัพย์สามารถยกเลิ กการแสดงเจตนาขาย
ผู้ตอบรับคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ สามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายหุ้นของบริษัทฯ ได้ท่สี านักงานของ
ตัวแทนในการรับซือ้ หลักทรัพย์ฯ ตัง้ แต่วนั ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2562 ในทุกวันทาการของตัวแทน
ในการรับซือ้ หลักทรัพย์ฯ ตัง้ แต่เวลา 9:00 น. ถึง 16:00 น. รวมทัง้ สิน้ 20 วันทาการ โดยปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนการยกเลิก
การแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ตามเอกสารแนบ 5 (1) ของคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ (แบบ 247-4)
3.3

แหล่งที่มาของเงิ นทุนของผูท้ าคาเสนอซื้อหลักทรัพย์
ณ วัน ที่ย่ืน ค าเสนอซื้อ รับ หลัก ทรัพ ย์ บริษั ท ฯ มีหุ้ น สามัญ ที่อ อกและเรีย กช าระเต็ ม มู ล ค่ า แล้ ว จ านวน
1,123,000,000 หุน้ โดยผูท้ าคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ฯ ถือหุน้ สามัญของบริษทั ฯ จานวน 468,038,398 หุน้ และมีผถู้ อื หุน้
ของบริษทั ฯ จานวน 11 คน ซึง่ ถือหุน้ สามัญของบริษทั ฯ รวมกันทัง้ สิน้ จานวน 619,536,065 หุน้ ได้แสดงเจตนาทีจ่ ะไม่
ขายหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ในส่วนทีต่ นเองถืออยู่ทงั ้ หมดในการทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ครัง้ นี้ และจะไม่จาหน่ าย หรือ
จ่ายโอน หุ้นสามัญดังกล่าวให้แก่บุคคลอื่น ตลอดระยะเวลาของการทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครัง้ นี้ ดังนัน้ จะมีหุ้น
สามัญคงเหลือทีผ่ ทู้ าคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ฯ ต้องทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ฯ จานวน 35,425,537 หุน้ ในราคาหุน้ ละ 1.00
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
บาท และจากข้อมูลในคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ผู้ทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ฯ จะชาระค่าตอบแทนให้ผตู้ อบ
รับคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ฯ ทุกรายด้วยเงินสด ดังนัน้ ผูท้ าคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ฯ จะต้องใช้เงินจานวน 35,425,537 บาท
ในการทาคาเสนอซือ้
ทัง้ นี้ ทีป่ รึกษาฯ ได้สอบทานกับบริษทั แคปปิ ตอล ลิง้ ค์ แอ๊ดไวเซอรี่ จากัด ในฐานะทีเ่ ป็ นผูจ้ ดั เตรียมคาเสนอซือ้
ในครัง้ นี้ รวมทัง้ ได้พิจ ารณาหนัง สือ รับ รองการมีบ ัญ ชีเ งิน ฝากกับ ธนาคารซึ่ง ออกโดยธนาคารไทยพาณิ ชย์ จ ากัด
(มหาชน) ซึง่ รับรองว่าผูท้ าคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ฯ ได้เปิ ดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่ 047-242466-0 และมียอดบัญชี
เงินฝากคงเหลือ ณ วันที่ 25 มกราคม 2562 จานวน 35,581,699.43 บาท โดยมีรายละเอียดตามตามเอกสารแนบ 1 ของ
คาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ทีป่ รึกษาฯ จึงมีความเห็นว่าผูท้ าคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ฯ มีแหล่งเงินทุนทีเ่ พียงพอ
สาหรับการชาระมูลค่าหุน้ สามัญทีอ่ าจจะได้มาจากการทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ในครัง้ นี้
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ส่วนที่ 4 : ความเหมาะสมต่อราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์
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. วิธผี ลรวมมูลค่าของแต่ละธุรกิจ
โดยมีรายละเอียดการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ แต่ละวิธี ดังนี้
4.1

วิ ธีมูลค่าทางบัญชี
การประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ด้วยวิธนี ้ี จะพิจารณาจากมูลค่าสินทรัพย์ของบริษทั ฯ หัก
ด้วยภาระหนี้สนิ ทางบัญชีทงั ้ หมด โดยทีป่ รึกษาฯ ได้อา้ งอิงข้อมูลสินทรัพย์และหนี้สนิ ของบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561 จากงบการเงินรวมสาหรับงวดปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึง่ ตรวจสอบโดยนางสาวสมจินตนา พลหิรญ
ั รัตน์
ผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 5599 บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด โดยมีรายละเอียดการประเมิน
มูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ดังนี้
รายการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
หน่ วย
สิ นทรัพย์รวม
1,642.13
ล้านบาท
หัก หนี้สนิ รวม
(1,150.76)
ล้านบาท
หัก ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม
(10.55)
ล้านบาท
มูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญ
480.81
ล้านบาท
หาร จานวนหุน้ สามัญทีอ่ อกและเรียกชาระแล้ว
1,123,000,000
หุน้
มูลค่าหุ้นสามัญต่อหุ้น
0.43
บาทต่อหุ้น
จากการประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ด้วยวิธมี ูลค่าทางบัญชี จะได้มูลค่ายุติธรรมของหุน้
สามัญของบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 480.81 ล้านบาท หรือคิดเป็ นมูลค่าต่อหุน้ เท่ากับ 0.43 บาทต่อหุน้
ทัง้ นี้ การประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ด้วยวิธมี ลู ค่าทางบัญชี เป็ นการแสดงมูลค่าทางบัญชี
ของบริษทั ฯ ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยไม่ได้ปรับปรุงรายการทรัพย์สนิ หนี้สนิ และรายการสาคัญต่างๆ ให้สะท้อนราคา
ตลาด จึง อาจไม่สะท้อ นถึงมูลค่ ายุ ติธรรมของทรัพ ย์สิน หนี้ สิน และรายการสาคัญต่ างๆ และไม่ ไ ด้คานึ งถึง ผลการ
ดาเนิ น งานและแนวโน้ ม การเติบ โตในอนาคต จึง อาจไม่ สะท้อ นถึง ความสามารถในการท าก าไรในอนาคต ดัง นัน้
ที่ปรึกษาฯ จึงเห็นว่าวิธมี ูลค่าทางบัญชี อาจเป็ นวิธที ่ไี ม่เหมาะสมสาหรับการประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของ
บริษทั ฯ
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4.2

วิ ธีปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี
การประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ด้วยวิธปี รับปรุงมูลค่าทางบัญชี เป็ นการนามูลค่าทางบัญชีของบริษทั ฯ ตามงบแสดงฐานะการเงินในงบการเงินรวมสาหรับ
งวดปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึง่ ตรวจสอบโดยนางสาวสมจินตนา พลหิรญ
ั รัตน์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 5599 บริษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด มาปรับปรุง
เพื่อให้สะท้อนมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ หนี้สนิ และรายการสาคัญต่างๆ โดยวิธนี ้จี ะสะท้อนมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิของบริษทั ฯ ได้เป็ นปั จจุบนั มากกว่าวิธมี ลู ค่าทางบัญชี ทาให้รายการตาม
งบการเงินสะท้อนถึงมูลค่าทีแ่ ท้จริงและเป็ นปั จจุบนั มากทีส่ ดุ อาทิเช่น ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และทีด่ นิ รอการพัฒนา ซึง่ เป็ นรายการทรัพย์สนิ ทีส่ าคัญของบริษทั ฯ
ในการปรับปรุงมูลค่าทางบัญชีของบริษทั ฯ ทีป่ รึกษาฯ ได้อา้ งอิงราคาประเมินทรัพย์สนิ จากรายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ของบริษทั เอ็ดมันด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศ
ไทย) จากัด ซึง่ เป็ นบริษทั ทีอ่ ยู่ในรายชื่อบริษทั ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ในตลาดทุนและผูป้ ระเมินหลักทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. โด ยมีรายละเอียดการปรับปรุงมูลค่า
ทางบัญชีดงั นี้
ลาดับ
11
2
3
4
5
6

รายการสิ นทรัพย์
ห้องชุดโครงการ ไวโอ แคราย จานวน 24 ห้อง

ผู้ประเมิ น

บริษทั เอ็ดมันด์ ไต แอนด์
คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด
ห้องชุดโครงการ ไวโอ แคราย 2 จานวน 52 ห้อง
บริษทั เอ็ดมันด์ ไต แอนด์
คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด
โครงการวนา เรสซิเดนซ์ จานวน 69 หลัง
บริษทั เอ็ดมันด์ ไต แอนด์
คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด
โครงการบ้านรชยา บ้านช้าง 2 จานวน 111 หลัง
บริษทั เอ็ดมันด์ ไต แอนด์
ทีด่ นิ ว่างเปล่า เนื้อที่ 100 ไร่ 3 งาน 41.1 ตาราง คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด
วา ตัง้ อยู่ทถ่ี นนบ้านช้าง จังหวัดอุดรธานี
ทีด่ นิ ว่างเปล่า เนื้อที่ 16 ไร่ 30.3 ตารางวา ตัง้ อยู่
บริษทั เอ็ดมันด์ ไต แอนด์
ทีถ่ นนศรีนครินทร์-ร่มเกล้าตัดใหม่ จังหวัด
คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด
กรุงเทพมหานคร

วันที่ประเมิ น

วิ ธีการประเมิ น

วันที่ 7 มกราคม วิธเี ปรียบเทียบราคาตลาด
2562
วันที่ 7 มกราคม วิธเี ปรียบเทียบราคาตลาด
2562
วันที่ 7 มกราคม วิธเี ปรียบเทียบราคาตลาดและ
2562
วิธคี ดิ จากต้นทุน
วันที่ 7 มกราคม วิธเี ปรียบเทียบราคาตลาด
2562
วิธคี ดิ จากต้นทุน
และวิธมี ลู ค่าคงเหลือสุทธิ
วันที่ 7 มกราคม วิธเี ปรียบเทียบราคาตลาด
2562

วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
สาธารณะ
วัตถุประสงค์
สาธารณะ
วัตถุประสงค์
สาธารณะ
วัตถุประสงค์
สาธารณะ
วัตถุประสงค์
สาธารณะ

มูลค่าทางบัญชี
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561
(ล้านบาท)
42.66

55.46

ผลต่างระหว่าง
มูลค่าทางบัญชีกบั
ราคาประเมิ น
(ล้านบาท)
12.80

69.10

99.19

30.09

681.22

665.68

(15.54)

120.36
182.04

439.81

137.41

386.02

482.30

96.28

ราคาประเมิ น
(ล้านบาท)

ปรับปรุงภาษีเงินได้รอตัดบัญชี2
(52.21)
รวม
208.83
หมายเหตุ : 1 ตามรายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ผูป้ ระเมินทรัพย์สนิ ได้ประเมินห้องชุดจานวน 22 ห้อง โดยมีราคาประเมินเท่ากับ 50.84 ล้านบาท หรือเฉลี่ยห้องละ 2.31 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
โครงการไวโอ แคราย มีจานวนห้องชุดทีย่ งั ไม่ได้โอน จานวน 24 หลัง ดังนัน้ ทีป่ รึกษาฯ จึงพิจารณาปรับปรุงมูลค่าประเมินตามสัดส่วนห้องชุดทีเ่ หลืออยู่จริงภายใต้สมมติฐานทีห่ อ้ งชุดแต่ละห้องมีราคาประเมินเท่ากัน
ที่ 2.31 ล้านบาท ดังนัน้ จะได้ราคาประเมินห้องชุดจานวน 24 ห้อง เท่ากับ 55.46 ล้านบาท
2 ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี เกิดจากผลต่างจากการปรับปรุงมูลค่าสินทรัพย์ตามรายงานประเมินมูลค่าสินทรัพย์ โดยคานวณจากอัตราภาษี (ร้อยละ 20) คูณด้วยผลต่างระหว่างมูลค่าทางบัญชีและราคาประเมิน
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
และมีรายละเอียดการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ดังนี้
รายการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ส่วนของผูถ้ อื หุ้นของบริษทั ใหญ่
480.81
บวก รายการปรับปรุง
208.83
มูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญ
689.65
หาร จานวนหุน้ สามัญทีอ่ อกและเรียกชาระแล้ว
1,123,000,000
มูลค่าหุ้นสามัญต่อหุ้น
0.61

หน่ วย
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
หุน้
บาทต่อหุ้น

จากการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ด้วยวิธปี รับปรุงมูลค่าทางบัญชี จะได้มูลค่ายุตธิ รรม
ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 689.65 ล้านบาท หรือคิดเป็ นมูลค่าต่อหุ้นเท่ากับ 0.61
บาทต่อหุน้
ทัง้ นี้ การประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ด้วยวิธปี รับปรุงมูลค่าทางบัญชี เป็ นการแสดงมูลค่า
ทางบัญชีของบริษทั ฯ หลังการปรับปรุงรายการทรัพย์สนิ ทีส่ าคัญให้เป็ นมูลค่ายุตธิ รรมแล้ว ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ ง โดย
ไม่ได้คานึงถึงผลการดาเนินงานและแนวโน้มการเติบโตในอนาคต จึงอาจไม่สะท้อนถึงความสามารถในการทากาไรใน
อนาคต ดังนัน้ ที่ปรึกษาฯ จึงเห็นว่าวิธีปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี อาจเป็ นวิธีท่ไี ม่เหมาะสมสาหรับการประเมินมูลค่า
ยุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ
4.3

วิ ธีเปรียบเทียบราคาตลาดของหุ้นสามัญ
การประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญด้วยวิธเี ปรียบเทียบราคาตลาดของหุน้ สามัญ ทีป่ รึกษาฯ จะทาการเก็บ
ข้อมูลราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ทาการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ และทาการคานวณราคาเฉลี่ยถ่ วง
น้าหนักของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ย้อนหลัง 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน นับจากวันที่ 22 กุมภาพันธ์
2562 ซึง่ เป็ นวันทาการก่อนวันทีบ่ ริษทั ฯ ได้รบั คาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากหุ้นสามัญของบริษัทฯ ถูกตลาดหลักทรัพย์ฯ พักการซื้อขาย โดยขึน้ เครื่องหมาย H
(HALT) ในช่วงบ่ายของวันที่ 25 กันยายน 2557 และขึน้ เครื่องหมาย SP (Suspend) ตัง้ แต่วนั ที่ 26 กันยายน 2557 และ
ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 หุน้ สามัญของบริษทั ฯ ก็ยงั คงถูกพักการซือ้ ขาย
ดังนัน้ ทีป่ รึกษาฯ จึงไม่มขี อ้ มูลราคาตลาดของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ทีท่ าการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
ไม่สามารถประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ด้วยวิธเี ปรียบเทียบราคาตลาดของหุน้ สามัญได้
4.4

วิ ธีเปรียบเทียบอัตราส่วนตลาด
วิธเี ปรียบเทียบอัตราส่วนตลาด เป็ นวิธกี ารประเมินมูลค่าภายใต้สมมติฐานว่าบริษทั ทีป่ ระกอบธุรกิจคล้ายคลึง
กัน ควรจะมีอตั ราส่วนตลาดทีใ่ กล้เคียงกัน โดยอัตราส่วนตลาดนัน้ สะท้อนถึงกลไกตลาดและมุมมองของนักลงทุนทีม่ ตี ่อ
บริษทั ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง อย่างไรก็ตาม บริษทั ทีน่ ามาเปรียบเทียบนัน้ ย่อมมีความแตกต่างกัน เช่น แหล่งทีม่ าของ
รายได้ ขนาดของบริษทั โครงสร้างทางการเงิน และนโยบายการบันทึกบัญชี เป็ นต้น ซึง่ เป็ นข้อจากัดของวิธเี ปรียบเทียบ
อัตราส่วนตลาด
ในการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ด้วยวิธเี ปรียบเทียบอัตราส่ วนตลาด ทีป่ รึกษาฯ ได้ทา
การประเมินมูลค่าโดยใช้อตั ราส่วนตลาด ดังนี้
1. อัตราส่วนราคาต่อกาไร (Price to Earnings Ratio: P/E)
2. อัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชี (Price to Book Value Ratio: P/BV)
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
ทีป่ รึกษาฯ ได้ทาการพิจารณาบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทีป่ ระกอบธุรกิจคล้ายคลึงกันกับบริษทั ฯ
ซึ่งเน้ นการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัย และมีขนาดสินทรัพย์ไม่เกิน 1,650.00 ล้านบาท โดยพิจารณาจาก
สินทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งอยู่ ท่ี 1,642.13 ล้านบาท โดยที่ปรึกษาฯ เห็นว่าบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่
ประกอบธุรกิจใกล้เคียงกับบริษทั ฯ ประกอบด้วย
1. บริษทั บ้านร็อคการ์เด้น จากัด (มหาชน) (BROCK)
2. บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จากัด (มหาชน) (GREEN)
3. บริษทั ปรีชากรุ๊ป จากัด (มหาชน) (PRECHA)
4. บริษทั ธนาสิริ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) (THANA)
บริษทั บ้านร็อคการ์เด้น จากัด (มหาชน)
บริษทั บ้านร็อคการ์เด้น จากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทบ้านทาวน์เฮาส์ อาคาร
พาณิ ช ย์ บ้า นแฝด และบ้า นเดี่ย ว โดยเน้ น การพัฒ นาโครงการภายใต้ช่ือ โครงการ “บ้า นร็อ คการ์เ ด้น ” ทัง้ ในเขต
กรุงเทพมหานคร และจังหวัดใหญ่ท่มี อี ตั ราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดี และมีศกั ยภาพการเจริญเติบโตสูง เช่น
จังหวัดภูเก็ต จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดระยอง เป็ นต้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษทั บ้านร็อคการ์เด้น จากัด (มหาชน) มีสนิ ทรัพย์รวม 1,298.23 ล้านบาท และ
ในงวดปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัท บ้านร็อคการ์เด้น จากัด (มหาชน) มีรายได้รวม 132.43 ล้านบาท และมี
กาไรสุทธิ 18.14 ล้านบาท (อ้างอิงจากงบการเงินเฉพาะกิจการ)
บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จากัด (มหาชน)
บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประเภทพัฒนาทีด่ นิ และก่อสร้าง
ทีอ่ ยู่อาศัย โดยเน้นการพัฒนาโครงการหมู่บา้ นจัดสรรและโครงการอาคารชุดใกล้แหล่งชุมชนและศูนย์การศึกษาเป็ นหลัก
นอกจากนี้ บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จากัด (มหาชน) ยังมีการลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทนและธุรกิจบริก ารผ่านบริษทั
ย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จากัด (มหาชน) มีสนิ ทรัพย์รวม 1,130.78 ล้านบาท และใน
งวดปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จากัด (มหาชน) มีรายได้รวม 161.89 ล้านบาท และมีกาไร
สุทธิ (2.58) ล้านบาท (อ้างอิงจากงบการเงินรวม)
บริษทั ปรีชากรุป๊ จากัด (มหาชน)
บริษทั ปรีชากรุ๊ป จากัด (มหาชน) ประกอบพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยเน้นการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
พักอาศัยทัง้ แนวราบและแนวสูง โดยมีกลยุทธในการสร้างบ้านเสร็จก่อนขาย เพื่อสร้างความมันใจให้
่
ลู กค้าว่าซื้อแล้ว
สามารถเข้าพักอาศัยได้ทนั ที ไม่ต้องกังวลเรื่องความล่าช้าในการก่อสร้าง และสามารถทีจ่ ะเปรียบเทียบได้ดกี ว่าการชม
บ้านตัวอย่างทาให้สามารถตัดสินใจซือ้ ได้ง่ายขึน้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษทั ปรีชากรุ๊ป จากัด (มหาชน) มีสนิ ทรัพย์รวม 548.75 ล้านบาท และในงวดปี
สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษทั ปรีชากรุ๊ป จากัด (มหาชน) มีรายได้รวม 90.56 ล้านบาท และมีกาไรสุทธิ (29.80)
ล้านบาท (อ้างอิงจากงบการเงินรวม)
บริษทั ธนาสิ ริ กรุป๊ จากัด (มหาชน)
บริษทั ธนาสิริ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทบ้านจัดสรรพร้อมที่ดนิ เพื่อ
ขายประเภททาวน์เฮ้าส์ บ้านแฝด และบ้านเดีย่ ว โดยเน้นการพัฒนาโครงการในทาเลย่านนนทบุรเี นื่องจากเป็ นจังหวัดทีม่ ี
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
ศักยภาพ มีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคต่างๆ อย่างต่อเนื่องจากภาครัฐ ทัง้ ระบบการขนส่งมวลชนและสาธารณู ปโภค
ต่างๆ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษทั ธนาสิริ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) มีสนิ ทรัพย์รวม 982.18 ล้านบาท และในงวดปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) มีรายได้รวม 556.68 ล้านบาท และมีกาไรสุทธิ
(17.54) ล้านบาท (อ้างอิงจากงบการเงินรวม)
ทัง้ นี้ ทีป่ รึกษาฯ ได้รวบรวมข้อมูล P/E และ P/BV ของบริษทั ทีน่ ามาเปรียบเทียบ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
ซึง่ เป็ นวันทาการก่อนวันทีบ่ ริษทั ฯ ได้รบั คาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ และข้อมูลย้อนหลัง 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ
12 เดือน ย้อนหลังจากวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้
อัตราส่วนราคาต่อกาไร
บริ ษทั

หน่ วย

BROCK
GREEN1
PRECHA1
THANA1
ค่าเฉลี่ย

เท่า
เท่า
เท่า
เท่า
เท่า

ณ วันที่ 22
กุมภาพันธ์ 2562
111.34x
N/A
N/A
N/A
111.34x

ย้อนหลังจากวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
1 เดือน
3 เดือน
6 เดือน
9 เดือน 12 เดือน
223.31x
248.94x
363.01x
484.80x
556.81x
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
223.31x 248.94x
363.01x
484.80x
556.81x

ที่มา : SETSMART
หมายเหตุ : 1. บริษทั ทีน่ ามาเปรียบเทียบไม่มคี ่า P/E เนื่องจากมีผลขาดทุนสุทธิในช่วงเวลาดังกล่าว

อัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชี
บริ ษทั

หน่ วย

BROCK
GREEN
PRECHA
THANA
ค่าเฉลี่ย

เท่า
เท่า
เท่า
เท่า
เท่า

ณ วันที่ 22
กุมภาพันธ์ 2562
1.62x
1.20x
1.13x
1.17x
1.28x

1 เดือน
1.58x
1.21x
1.12x
1.16x
1.27x

ย้อนหลังจากวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
3 เดือน
6 เดือน
9 เดือน 12 เดือน
1.68x
1.80x
1.89x
1.97x
1.17x
1.22x
1.28x
1.28x
1.11x
1.10x
1.07x
1.10x
1.16x
1.26x
1.23x
1.21x
1.28x
1.35x
1.37x
1.39x

ที่มา : SETSMART

4.4.1

อัตราส่วนราคาต่อกาไร
การประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญด้วยวิธเี ปรียบเทียบ P/E จะนากาไรสุทธิยอ้ นหลัง 12 เดือนของบริษทั ฯ
งวดใดงวดหนึ่ง คูณกับ P/E เฉลีย่ ของบริษทั ทีน่ ามาเปรียบเทียบ ซึง่ การประเมินในครัง้ นี้ ทีป่ รึกษาฯ เลือกใช้กาไรสุทธิ
ย้อนหลัง 12 เดือนของบริษทั ฯ สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมสาหรับงวดปี สน้ิ สุดวันที่ 31
ธันวาคม 2561 ซึง่ ตรวจสอบโดยนางสาวสมจินตนา พลหิรญ
ั รัตน์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 5599 บริษทั สอบบัญชี ดี
ไอ เอ อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด
ทัง้ นี้ เนื่องจากบริษทั ฯ มีผลขาดทุนสุทธิสาหรับผลการดาเนินงานย้อนหลัง 12 เดือนสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561 ทีป่ รึกษาฯ จึงไม่สามารถประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ด้วยวิธอี ตั ราส่วนราคาต่อกาไรได้
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
4.4.2

อัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชี
การประเมิน มูลค่ า ยุ ติธ รรมของหุ้น สามัญ ด้ว ยวิธีเ ปรีย บเทีย บ P/BV จะน ามูลค่ า ทางบัญ ชีข องบริษัท ฯ ณ
ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง คูณกับ P/BV ของบริษทั ทีน่ ามาเปรียบเทียบ ซึง่ การประเมินในครัง้ นี้ ทีป่ รึกษาฯ เลือกใช้มลู ค่าทาง
บัญชีของบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมสาหรับงวดปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ซึง่ ตรวจสอบโดยนางสาวสมจินตนา พลหิรญ
ั รัตน์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 5599 บริษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์
เนชันแนล
่
จากัด
โดยมีรายละเอียดการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ดังนี้
หน่ วย
มูลค่าทางบัญชี
P/BV
มูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญ
หาร จานวนหุน้ สามัญ
มูลค่าหุ้นสามัญต่อหุ้น

ล้านบาท
เท่า
ล้านบาท
หุน้
บาทต่อหุ้น

ณ วันที่ 22
กุมภาพันธ์ 2562

1 เดือน

1.28x
615.44

1.27x
610.69

0.55

0.54

ย้อนหลังจากวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
3 เดือน
6 เดือน
9 เดือน 12 เดือน
480.81
1.28x
1.35x
1.37x
1.39x
614.79
647.60
657.45
667.45
1,123,000,000
0.55
0.58
0.59
0.59

จากการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ด้วยวิธเี ปรียบเทียบ P/BV จะได้มลู ค่ายุตธิ รรมของหุน้
สามัญของบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ระหว่าง 610.69 ล้านบาท และ 667.45 ล้านบาท หรือคิดเป็ นมูลค่าต่อหุน้
ระหว่าง 0.54 บาทต่อหุน้ และ 0.59 บาทต่อหุน้
ทัง้ นี้ การประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ด้วยวิธเี ปรียบเทียบ P/BV บริษทั ทีน่ ามาเปรียบเทียบ
นัน้ ย่อมมีความแตกต่างกัน เช่น แหล่งทีม่ าของรายได้ ขนาดของบริษทั โครงสร้างทางการเงิน และนโยบายการบันทึก
บัญชี เป็ นต้น นอกจากนี้ วิธเี ปรียบเทียบ P/BV เป็ นเพียงการเปรียบเทียบราคากับมูลค่าทางบัญชีเท่านัน้ ซึง่ สะท้อนส่วน
เพิม่ ทีน่ ักลงทุนให้แก่มูลค่าทางบัญชีของบริษทั ทีน่ ามาเปรียบเทียบ และนา P/BV ไปคูณกับมูลค่าทางบัญชีของบริษทั ฯ
โดยไม่ได้คานึงถึงผลการดาเนินงานและแนวโน้มการเติบโตในอนาคต จึงอาจไม่สะท้อนถึงความสามารถในการทากาไร
ในอนาคต ดังนัน้ ทีป่ รึกษาฯ จึงเห็นว่าวิธเี ปรียบเทียบ P/BV อาจเป็ นวิธที ไ่ี ม่เหมาะสมสาหรับการประเมินมูลค่ายุตธิ รรม
ของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ
4.5

วิ ธีผลรวมมูลค่าของแต่ละธุรกิ จ
การประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ด้วยวิธผี ลรวมมูลค่าของแต่ละธุรกิจ เป็ นการประเมินมูลค่า
โครงการและสินทรัพย์ของบริษทั ฯ โดยโครงการและสินทรัพย์ต่างๆ จะมีวธิ กี ารประเมินทีแ่ ตกต่างกันไปขึน้ อยู่กบั ลักษณะ
ของโครงการและสินทรัพย์ ซึ่งที่ปรึกษาฯ จะเลือกใช้วธิ กี ารประเมินที่เหมาะสม และนามูลค่าที่ประเมินได้มาปรับปรุง
มูลค่าทางบัญชี เพื่อให้โครงการและสินทรัพย์สะท้อนมูลค่ายุตธิ รรมอย่างเหมาะสม โดยมีรายละเอียดการประเมินมูลค่า
ของโครงการและสินทรัพย์ ดังนี้
ลาดับ โครงการ/สิ นทรัพย์
วิ ธีการประเมิ นมูลค่า
เหตุผลในการเลือกใช้
1. ห้อ งชุ ด โครงการ ไวโอ วิธมี ูลค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแส เนื่ อ งจากมีก ารพัฒ นาโครงการแล้ว และมีแ ผนที่จ ะด าเนิ น การ
แคราย จานวน 24 ห้อง เงิน สดจากโครงการและน าไป โครงการต่อไป ดังนัน้ มูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คือ กระแสเงินสดทีจ่ ะ
ปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี
เกิดขึ้นจากโครงการในอนาคต ดังนัน้ การประเมินมูลค่ายุติธรรม
ด้วยวิธมี ลู ค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสดจากโครงการและนาไป
ปรับปรุงมูลค่าทางบัญชีจงึ มีความเหมาะสม
2. ห้อ งชุ ด โครงการ ไวโอ วิธมี ูลค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแส เนื่ อ งจากมีก ารพัฒ นาโครงการแล้ว และมีแ ผนที่จ ะด าเนิ น การ
แคราย 2 จ านวน 52 เงิน สดจากโครงการและน าไป โครงการต่อไป ดังนัน้ มูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คือ กระแสเงินสดทีจ่ ะ
ห้อง
ปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี
เกิดขึ้นจากโครงการในอนาคต ดังนัน้ การประเมินมูลค่ายุติธรรม
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
ลาดับ

โครงการ/สิ นทรัพย์

วิ ธีการประเมิ นมูลค่า

3.

โ ค ร ง ก า ร ว น า เ ร ส ซิ วิธมี ูลค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแส
เดนซ์ จานวน 69 หลัง เงิน สดจากโครงการและน าไป
ปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี

4.

โครงการบ้านรชยา บ้าน วิธมี ูลค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแส
ช้าง 2 จานวน 111 หลัง เงิน สดจากโครงการและน าไป
ปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี

5.

ที่ ดิ น ว่ า งเปล่ า เนื้ อ ที่ วิธปี รับปรุงมูลค่าทางบัญชี
100 ไ ร่ 3 ง า น 41.1
ตารางวา ตัง้ อยู่ท่ีถ นน
บ้ า น ช้ า ง จั ง ห วั ด
อุดรธานี
ทีด่ นิ ว่างเปล่า เนื้อที่ 16 วิธปี รับปรุงมูลค่าทางบัญชี
ไร่ 30.3 ตารางวา ตัง้ อยู่
ที่ถ นนศรีน คริน ทร์ - ร่ ม
เกล้ า ตั ด ใหม่ จั ง หวั ด
กรุงเทพมหานคร

6.

เหตุผลในการเลือกใช้
ด้วยวิธมี ลู ค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสดจากโครงการและนาไป
ปรับปรุงมูลค่าทางบัญชีจงึ มีความเหมาะสม
เนื่ อ งจากมีก ารพัฒ นาโครงการแล้ว และมีแ ผนที่จ ะด าเนิ น การ
โครงการต่อไป ดังนัน้ มูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คือ กระแสเงินสดทีจ่ ะ
เกิดขึ้นจากโครงการในอนาคต ดังนัน้ การประเมินมูลค่ายุติธรรม
ด้วยวิธมี ลู ค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสดจากโครงการและนาไป
ปรับปรุงมูลค่าทางบัญชีจงึ มีความเหมาะสม
เนื่ อ งจากมีก ารพัฒ นาโครงการแล้ว และมีแ ผนที่จ ะด าเนิ น การ
โครงการต่อไป ดังนัน้ มูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คือ กระแสเงินสดทีจ่ ะ
เกิดขึ้นจากโครงการในอนาคต ดังนัน้ การประเมินมูลค่ายุติธรรม
ด้วยวิธมี ลู ค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสดจากโครงการและนาไป
ปรับปรุงมูลค่าทางบัญชีจงึ มีความเหมาะสม
เนื่องจากทีดนิ ดังกล่าว เป็ นเพียงทีด่ นิ ว่างเปล่า และยังไม่มแี ผนในการ
พัฒนาโครงการทีช่ ดั เจน ดังนัน้ การปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี โดยอ้างอิง
มูลค่ายุติธรรมจากรายงานประเมินของผู้ประเมินมูลค่ าทรัพย์ส ินจึงมี
ความเหมาะสม
เนื่องจากทีดนิ ดังกล่าว เป็ นเพียงทีด่ นิ ว่างเปล่า และยังไม่มแี ผนในการ
พัฒนาโครงการทีช่ ดั เจน ดังนัน้ การปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี โดยอ้างอิง
มูลค่ายุติธรรมจากรายงานประเมินของผู้ประเมินมูลค่ าทรัพย์ส ินจึงมี
ความเหมาะสม

4.5.1

วิ ธีมูลค่าปัจจุบนั สุทธิ ของกระแสเงิ นสดจากโครงการและนาไปปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี
การประเมินมูลค่ายุตธิ รรมด้วยวิธมี ลู ค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสดจากโครงการและนาไปปรับปรุงมูลค่าทาง
บัญชี เป็ นการประเมินมูลค่าโดยคานึงถึงความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดในอนาคตของโครงการ โดยทีป่ รึกษาฯ
จะปรับปรุงกระแสเงินสดด้วยภาษีจ่าย เพื่อให้ได้กระแสเงินสดอิสระของโครงการในส่วนของผู้ถือหุ้น หลังจากนัน้ ที่
ปรึกษาฯ จะทาการคิดลดกระแสเงินสดอิสระของโครงการในส่วนของผูถ้ ือหุน้ ด้วยอัตราผลตอบแทนทีผ่ ู้ถอื หุน้ คาดหวัง
เพื่อให้ได้มูลค่าปั จจุบนั สุทธิข องโครงการ ซึง่ ภายหลังจากทีท่ ราบมูลค่าปั จจุบนั สุทธิของโครงการแล้ว ทีป่ รึกษาฯ จะนา
มูลค่าปั จจุบนั สุทธิทไ่ี ด้ไปปรับปรุงกับมูลค่าทางบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สนิ ซึง่ อยู่ในประมาณการทางการเงิน ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561 ของโครงการ ในงบการเงินรวมของบริษทั ฯ เพื่อให้มลู ค่าของโครงการสะท้อนมูลค่ายุตธิ รรม
ในการประมาณการกระแสเงินสดอิสระของโครงการ ที่ปรึกษาฯ ได้จดั ทาประมาณการทางการเงิน โดยการ
สัมภาษณ์ฝ่ายบริหารของบริษทั ฯ เกีย่ วกับโครงสร้างการลงทุน แผนการลงทุน แผนการดาเนินงาน และพิจารณาข้อมูล
ภาวะอุตสาหกรรม และข้อมูลสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศประกอบ รวมถึงเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทัง้ นี้ ที่
ปรึกษาฯ ได้ทาการศึกษาและวิเคราะห์ถึงความน่ าเชื่อถือและความสมเหตุสมผลของสมมติฐานต่างๆ ที่ได้รบั จากการ
สัมภาษณ์ฝ่ายบริหารของบริษทั ฯ และปรับปรุงสมมติฐานบางรายการให้เป็ นไปตามหลักความระมัดระวัง
ทัง้ นี้ สาเหตุ ท่ที ่ปี รึกษาฯ ไม่พิจารณาใช้กระแสเงินสดอิสระทัง้ หมดของบริษัท เนื่องจากที่ปรึกษาฯ เห็นว่า
กระแสเงินสดอิสระในอนาคตของบริษทั ทีป่ ระกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัย จะขึน้ อยู่กบั จานวนโครงการ
ทีอ่ ยู่ระหว่างการพัฒนาและทีด่ นิ รอการพัฒนา ซึง่ ที่ปรึกษาฯ เห็นว่า ในกรณีทจ่ี ะพิจารณาใช้กระแสเงินสดอิสระทัง้ หมด
ของบริษทั จะต้องเป็ นกิจการทีม่ กี ารดาเนินกิจการต่อเนื่อง (going concern) และสามารถคาดการณ์ได้ อย่างไรก็ตาม ใน
กรณีของบริษทั ทีป่ ระกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัย ทีป่ รึกษาฯ จะสามารถคาดการณ์ได้เฉพาะโครงการที่
ส่วนที่ 4 - หน้า 7

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
อยู่ระหว่างการพัฒนาหรือโครงการทีร่ อการพัฒนา โดยทีป่ รึกษาฯ เห็นว่าค่าใช้จ่ายในการบริหารส่วนกลาง มีลกั ษณะเป็ น
ค่าใช้จ่ายที่จะก่อให้เกิดโครงการส่วนเพิม่ ในอนาคต ดังนัน้ การที่จะนาค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับโครงการ เช่น
ค่าใช้จ่ายของฝ่ ายบริหาร และค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับพนักงานสายงานสนับสนุ น เป็ นต้น มาใส่ไว้ในประมาณการ อาจส่งผลให้
มูลค่าของโครงการต่ากว่าความเป็ นจริง จากการทีม่ คี ่าใช้จ่ายทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับโครงการมาหักลดกระแสเงินสดทีค่ าดว่าจะ
ได้รบั
ทีป่ รึกษาฯ ได้ทาการเก็บข้อมูลการทาสัญญาซื้อขายเพิม่ เติมระหว่างเดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนกุมภาพันธ์
2562 และทาการตัง้ สมมติฐานการขายระหว่างเดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ตามข้อมูลจริง เพื่อให้
ผลลัพธ์ทไ่ี ด้สะท้อนความเป็ นจริงมากทีส่ ุด ดังนัน้ การประมาณการขายตามสมมติฐานของทีป่ รึกษาฯ จะเริม่ ตัง้ แต่เดือน
มีนาคม 2562 เป็ นต้นไป
(1)

โครงการไวโอ แคราย
สมมติ ฐานด้านการขาย
ทีป่ รึกษาฯ ได้พจิ ารณาข้อมูลทีไ่ ด้รบั จากฝ่ ายบริหารของบริษทั ฯ เกีย่ วกับข้อมูลราคาขายของโครงการไวโอ แค
ราย โดยทีป่ รึกษาฯ ได้ปรับปรุงมูลค่าโครงการคงเหลือให้สอดคล้องกับราคาห้องทีม่ กี ารจาหน่ ายให้แก่ลูกค้าจริง พบว่ามี
จานวนห้องทีย่ งั ไม่ได้ขาย ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 จานวน 7 ห้อง และมีมลู ค่าขาย (หลังปรับปรุงตามสมมติฐานของ
ทีป่ รึกษาฯ) จานวน 26.80 ล้านบาท หรือเฉลีย่ ห้องละ 3.83 ล้านบาท
ในด้า นของการขาย ที่ป รึก ษาฯ ใช้สมมติฐานให้มีการจาหน่ า ยห้อ งในอัตราเดือนละ 3 ห้อ ง ซึ่ง ที่ป รึกษาฯ
พิจารณาจากข้อมูลในอดีตทีเ่ กิดขึน้ จริงในปี 2561 ซึง่ มีการจาหน่ายห้องชุดโครงการไวโอ แคราย ไปแล้วจานวน 37 ห้อง
หรือเฉลีย่ เดือนละ 3.08 ห้อง ซึง่ สูงกว่าประมาณการของทีป่ รึกษาฯ และเป็ นไปตามหลักความระมัดระวัง
ในด้านของการทาสัญญา และการโอน ที่ปรึ กษาฯ กาหนดสมมติฐานให้มกี ารจ่ายเงินเมื่อทาสัญญาห้องละ
10,000 บาท และมีการโอนและชาระเงินส่วนทีเ่ หลือในเดือนถัดจากเดือนทีท่ าสัญญา โดยอ้างอิงจากการสัมภาษณ์ฝ่าย
บริหารของบริษทั ฯ และแผนการขายของโครงการไวโอ แคราย ซึง่ ปั จจุบนั โครงการไวโอ แคราย มีการก่อสร้างโครงการ
แล้วเสร็จ และมีแผนทีจ่ ะโอนห้องทันทีเมื่อมีการขาย
สมมติ ฐานด้านค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายเงินเดือนพนักงานขาย
ทีป่ รึกษาฯ พิจารณากาหนดสมมติฐานให้มคี ่าใช้จ่ายเงินเดือนพนักงานขายเดือนละ 0.04 ล้านบาท โดยอ้างอิง
จากข้อมูลค่าใช้จ่ายเงินเดือนพนักงานขายเฉลีย่ ต่อเดือนทีเ่ กิดขึน้ จริงในงวดปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ค่าใช้จ่ายคอมมิชชันพนั
่ กงานขาย
ทีป่ รึกษาฯ พิจารณากาหนดสมมติฐานให้มกี ารจ่ายค่าคอมมิชชันในการขายให้
่
แก่พนักงานขายในอัตราห้องละ
3,000 บาท และมีการชาระให้แก่พนักงานในเดือนถัดจากเดือนทีม่ กี ารโอนห้อง โดยอ้างอิงจากนโยบายของฝ่ ายบริหาร
ของบริษทั ฯ
ค่าธรรมเนียมโอน
ทีป่ รึกษาฯ พิจารณากาหนดสมมติฐานให้มกี ารเสียค่าธรรมเนียมโอนในอัตราร้อยละ 1.00 ของมูลค่าห้องทีโ่ อน
โดยอ้างอิงจากนโยบายของบริษทั ฯ ทีจ่ ะรับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการโอนคนละครึง่ กับลูกค้า (ค่าธรรมเนียมโอนตาม
หลักเกณฑ์ของกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องเท่ากับร้อยละ 2.00 ของมูลค่าห้องทีโ่ อน)

ส่วนที่ 4 - หน้า 8

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ทีป่ รึกษาฯ พิจารณากาหนดสมมติฐานให้มกี ารเสียภาษีธุรกิจเฉพาะในอัตราร้อยละ 3.30 ของมูลค่าห้องทีโ่ อน
ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
ค่าใช้จ่ายในการขายอื่นๆ
ที่ปรึกษาฯ พิจารณากาหนดสมมติฐานให้มคี ่าใช้จ่ายในการขายอื่นๆ เดือนละ 0.02 ล้านบาท โดยอ้างอิงจาก
ข้อมูลค่าใช้จ่ายในการขายอื่นๆ เฉลีย่ ต่อเดือนทีเ่ กิดขึน้ จริงในงวดปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ทีป่ รึกษาฯ พิจารณากาหนดสมมติฐานให้มคี ่าใช้จ่ายในการบริหารเดือนละ 0.09 ล้านบาท โดยอ้างอิงจากข้อมูล
ค่าใช้จ่ายในการบริหารเฉลีย่ ต่อเดือนทีเ่ กิดขึน้ จริงในงวดปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
การชาระคืนเงินกูย้ มื และอัตราดอกเบีย้
จากการสอบทานข้อมูลพบว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีเงินกู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันซึ่งมี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโครงการไวโอ แคราย จานวน 40.00 ล้านบาท โดยเงินกูย้ มื ดังกล่าวมีกาหนดชาระภายในวันที่
30 มิถุนายน 2562 และไม่คดิ ดอกเบีย้
ดังนัน้ ที่ปรึกษาฯ พิจารณากาหนดสมมติฐานให้มกี ารชาระคืนเงินกู้ยมื ทัง้ หมดในเดือนมิถุนายน 2562 และ
พิจารณากาหนดสมมติฐานให้ไม่มตี น้ ทุนทางการเงิน
สรุปประมาณการทางการเงิ นของห้องชุดโครงการไวโอ แคราย
หน่ วย : ล้านบาท
กระแสเงิ นสดรับจากการขาย

งวดปี 2562
61.22

งวดปี 2563
-

งวดปี 2564
-

กระแสเงิ นสดจ่าย
ต้นทุนในการก่อสร้าง
ค่าใช้จ่ายเงินเดือนพนักงานขาย
ค่าใช้จ่ายคอมมิชชันพนั
่ กงานขาย
ค่าธรรมเนียมโอน
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ค่าใช้จ่ายในการขายอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ต้นทุนทางการเงิน
รวมกระแสเงิ นสดจ่าย

(0.20)
(0.08)
(0.61)
(2.02)
(0.09)
(0.53)
(1.28)
(4.82)

-

-

รับ (ชาระคืน) เงินกู้
กระแสเงิ นสดสุทธิ ของผูถ้ ือหุ้น

(40.00)
16.40

-

-

(2)

โครงการไวโอ แคราย 2
สมมติ ฐานด้านการขาย
ทีป่ รึกษาฯ ได้พจิ ารณาข้อมูลทีไ่ ด้รบั จากฝ่ ายบริหารของบริษทั ฯ เกีย่ วกับข้อมูลราคาขายของโครงการไวโอ แค
ราย 2 โดยทีป่ รึกษาฯ ได้ปรับปรุงมูลค่าโครงการคงเหลือให้สอดคล้องกับราคาห้องทีม่ กี ารจาหน่ายให้แก่ลกู ค้าจริง พบว่า
ส่วนที่ 4 - หน้า 9

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
มีจานวนห้องทีย่ งั ไม่ได้ขาย ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 จานวน 37 ห้อง และมีมลู ค่าขาย (หลังปรับปรุงตามสมมติฐาน
ของทีป่ รึกษาฯ) จานวน 79.95 ล้านบาท หรือเฉลีย่ ห้องละ 2.16 ล้านบาท
ในด้า นของการขาย ที่ป รึก ษาฯ ใช้สมมติฐานให้มีการจาหน่ า ยห้อ งในอัตราเดือนละ 2 ห้อ ง ซึ่ง ที่ป รึกษาฯ
พิจารณาจากข้อมูลในอดีตทีเ่ กิดขึน้ จริงในปี 2561 ซึ่งมีการจาหน่ ายห้องชุดโครงการไวโอ แคราย 2 ไปแล้วจานวน 23
ห้อง หรือเฉลีย่ เดือนละ 1.92 ห้อง ซึง่ ต่ากว่าประมาณการของทีป่ รึกษาฯ เพียงเล็กน้อย
ในด้านของการทาสัญญา และการโอน ที่ปรึกษาฯ กาหนดสมมติ ฐานให้มกี ารจ่ายเงินเมื่อทาสัญญาห้องละ
10,000 บาท และมีการโอนและชาระเงินส่วนทีเ่ หลือในเดือนถัดจากเดือนทีท่ าสัญญา โดยอ้างอิงจากการสัมภาษณ์ฝ่าย
บริหารของบริษัทฯ และแผนการขายของโครงการไวโอ แคราย 2 ซึ่งปั จจุบนั โครงการไวโอ แคราย มีการก่อสร้าง
โครงการแล้วเสร็จ และมีแผนทีจ่ ะโอนห้องทันทีเมื่อมีการขาย
สมมติ ฐานด้านค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายเงินเดือนพนักงานขาย
ทีป่ รึกษาฯ พิจารณากาหนดสมมติฐานให้มคี ่าใช้จ่ายเงินเดือนพนักงานขายเดือนละ 0.05 ล้านบาท โดยอ้างอิง
จากข้อมูลค่าใช้จ่ายเงินเดือนพนักงานขายเฉลีย่ ต่อเดือนทีเ่ กิดขึน้ จริงในงวดปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ค่าใช้จ่ายคอมมิชชันพนั
่ กงานขาย
ทีป่ รึกษาฯ พิจารณากาหนดสมมติฐานให้มกี ารจ่ายค่าคอมมิชชันในการขายให้
่
แก่พนักงานขายในอัตราห้องละ
3,000 บาท และมีการชาระให้แก่พนักงานในเดือนถัดจากเดือนทีม่ กี ารโอนห้อง โดยอ้างอิงจากนโยบายของฝ่ ายบริหาร
ของบริษทั ฯ
ค่าธรรมเนียมโอน
ทีป่ รึกษาฯ พิจารณากาหนดสมมติฐานให้มกี ารเสียค่าธรรมเนียมโอนในอัตราร้อยละ 1.00 ของมูลค่าห้องทีโ่ อน
โดยอ้างอิงจากนโยบายของบริษทั ฯ ทีจ่ ะรับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการโอนคนละครึง่ กับลูกค้า (ค่าธรรมเนียมโอนตาม
หลักเกณฑ์ของกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องเท่ากับร้อยละ 2.00 ของมูลค่าห้องทีโ่ อน)
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ทีป่ รึกษาฯ พิจารณากาหนดสมมติฐานให้มกี ารเสียภาษีธุรกิจเฉพาะในอัตราร้อยละ 3.30 ของมูลค่าห้องทีโ่ อน
ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
ค่าใช้จ่ายในการขายอื่นๆ
ที่ปรึกษาฯ พิจารณากาหนดสมมติฐานให้มคี ่าใช้จ่ายในการขายอื่นๆ เดือนละ 0.01 ล้านบาท โดยอ้างอิงจาก
ข้อมูลค่าใช้จ่ายในการขายอื่นๆ เฉลีย่ ต่อเดือนทีเ่ กิดขึน้ จริงในงวดปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ทีป่ รึกษาฯ พิจารณากาหนดสมมติฐานให้มคี ่าใช้จ่ายในการบริหารเดือนละ 0.05 ล้านบาท โดยอ้างอิงจากข้อมูล
ค่าใช้จ่ายในการบริหารเฉลีย่ ต่อเดือนทีเ่ กิดขึน้ จริงในงวดปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
สรุปประมาณการทางการเงิ นของห้องชุดโครงการไวโอ แคราย 2
หน่ วย : ล้านบาท
กระแสเงิ นสดรับจากการขาย

งวดปี 2562
62.87

งวดปี 2563
41.03

งวดปี 2564
-

กระแสเงิ นสดจ่าย
ต้นทุนในการก่อสร้าง
ค่าใช้จ่ายเงินเดือนพนักงานขาย
ค่าใช้จ่ายคอมมิชชันพนั
่ กงานขาย
ค่าธรรมเนียมโอน
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ค่าใช้จ่ายในการขายอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ต้นทุนทางการเงิน
รวมกระแสเงิ นสดจ่าย

(0.54)
(0.09)
(0.63)
(2.08)
(0.15)
(0.60)
(4.09)

(0.41)
(0.06)
(0.41)
(1.35)
(0.11)
(0.50)
(2.85)

-

รับ (ชาระคืน) เงินกู้
กระแสเงิ นสดสุทธิ ของผูถ้ ือหุ้น

58.78

38.19

-

(3)

โครงการวนา เรสซิ เดนซ์
สมมติ ฐานด้านการขาย
ทีป่ รึกษาฯ ได้พจิ ารณาข้อมูลทีไ่ ด้รบั จากฝ่ ายบริหารของบริษทั ฯ เกีย่ วกับข้อมูลราคาขายของโครงการวนา เรส
ซิเดนซ์ โดยที่ปรึกษาฯ ได้ปรับปรุงมูลค่าโครงการคงเหลือให้สอดคล้องกับราคาห้องที่มกี ารจาหน่ ายให้แก่ลูกค้าจริง
พบว่ามีจานวนห้องที่ยงั ไม่ได้ขาย ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 จานวน 36 ห้อง และมีมูลค่าขาย (หลังปรับปรุงตาม
สมมติฐานของทีป่ รึกษาฯ) จานวน 784.53 ล้านบาท หรือเฉลีย่ ห้องละ 21.79 ล้านบาท
ในด้านของการขาย ที่ปรึกษาฯ ใช้สมมติฐานให้มีการจาหน่ ายบ้า นในอัตราเดือ นละ 3 หลัง ซึ่งที่ปรึกษาฯ
พิจารณาจากข้อมูลในอดีตที่เกิดขึ้นจริง ในเดือนพฤศจิกายน 2561 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งมีการจาหน่ ายบ้าน
โครงการวนา เรสซิเดนซ์ ไปแล้วจานวน 12 หลัง หรือเฉลีย่ เดือนละ 4 หลัง ทัง้ นี้ โครงการวนา เรสซิเดนซ์ เริม่ เปิ ดขายใน
เดือนกันยายน 2561 โดยมียอดขายในเดือนกันยายน 2561 และเดือนตุ ลาคม 2561 จานวน 21 หลัง ซี่งที่ปรึกษาฯ
พิจารณาไม่อ้างอิงข้อมูลดังกล่าว เนื่องจากเป็ นการขายในช่วงเปิ ดตัวโครงการซึ่งโดยทัวไปจะมี
่
ยอดขายที่มากกว่า
ช่วงเวลาอื่น ซึง่ เป็ นไปตามหลักความระมัดระวัง
ในด้านของการทาสัญญา การชาระเงินดาวน์ และการโอน ทีป่ รึกษาฯ กาหนดสมมติฐานให้มกี ารจ่ายเงินเมื่อทา
สัญญาร้อยละ 5.00 ของมูลค่าบ้าน การจ่ายเงินดาวน์ 7 งวด (เดือนละงวด) โดยมูลค่าเงินดาวน์ทงั ้ หมดเท่ากับร้อยละ 15
ของมูลค่าบ้าน และมีการโอนและชาระเงินส่วนที่เหลือในเดือนถัดจากที่ชาระเงิน ดาวน์ งวดที่ 7 โดยอ้างอิงจากการ
สัมภาษณ์ฝ่ายบริหารของบริษทั ฯ และแผนการขายของโครงการวนา เรสซิเดนซ์
สมมติ ฐานด้านค่าใช้จ่าย
ต้นทุนในการก่อสร้าง
จากการสอบทานข้อมูลพบว่าโครงการวนา เรสซิเดนซ์ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง โดยมีต้นทุนในการก่อสร้างและ
สาธารณู ป โภครวม 749.99 ล้า นบาท และยัง ไม่ไ ด้ก่อ สร้า งรวม 595.61 ล้า นบาท โดยที่ป รึกษาฯ พิจ ารณาก าหนด
สมมติฐานให้มกี ารจ่ายค่าใช้จ่ายตามแผนการก่อสร้างของฝ่ ายบริหารของบริษทั ฯ ซึง่ คาดว่าโครงการทัง้ หมดจะแล้วเสร็จ
ในเดือนธันวาคม 2562
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
ค่าใช้จ่ายคอมมิชชันพนั
่ กงานขาย
ทีป่ รึกษาฯ พิจารณากาหนดสมมติฐานให้มกี ารจ่ายค่าคอมมิชชันพนั
่ กงานขายในการขายในอัตราร้อยละ 2.00
ของมูลค่าบ้านทีจ่ าหน่ายได้ และค่าธรรมเนียมรายเดือนประมาณเดือนละ 150,000 บาท โดยชาระในเดือนถัดจากเดือนที่
มีการทาสัญญา ซึง่ ทีป่ รึกษาฯ อ้างอิงจากสัญญาที่บริษทั ฯ จ้างบริษทั บริหารทรัพย์สนิ รายหนึ่ง
ค่าธรรมเนียมโอน
ทีป่ รึกษาฯ พิจารณากาหนดสมมติฐานให้มกี ารเสียค่าธรรมเนียมโอนในอัตราร้อยละ 1.00 ของมูลค่าบ้านทีโ่ อน
โดยอ้างอิงจากนโยบายของบริษทั ฯ ทีจ่ ะรับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการโอนคนละครึง่ กับลูกค้า (ค่าธรรมเนียมโอนตาม
หลักเกณฑ์ของกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องเท่ากับร้อยละ 2.00 ของมูลค่าบ้านทีโ่ อน)
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ทีป่ รึกษาฯ พิจารณากาหนดสมมติฐานให้มกี ารเสียภาษีธุรกิจเฉพาะในอัตราร้อยละ 3.30 ของมูลค่าบ้านทีโ่ อน
ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
ค่าใช้จ่ายในการขายอื่นๆ
ที่ปรึกษาฯ พิจารณากาหนดสมมติฐานให้มคี ่าใช้จ่ายในการขายอื่นๆ เดือนละ 1.56 ล้านบาท โดยอ้างอิงจาก
ข้อมูลค่าใช้จ่ายในการขายอื่นๆ เฉลีย่ ต่อเดือนทีเ่ กิดขึน้ จริง ระหว่างเดือนมิถุนายน 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561 ทัง้ นี้ ที่
ปรึกษาฯ ไม่พจิ ารณาค่าเฉลีย่ ของงวดปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เนื่องจากโครงการเริม่ มีค่าใช้จ่ายในเดือนมิถุนายน
2561
การชาระคืนเงินกูย้ มื และอัตราดอกเบีย้
จากการสอบทานข้อ มู ล พบว่ า ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2561 บริษั ท ฯ มีเ งิน กู้ ยืม จากสถาบัน การเงิน ซึ่ง มี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโครงการวนา เรสซิเดนซ์ จานวน 438.55 ล้านบาท โดยเงินกูย้ มื ดังกล่าวมีเงื่อนไขการชาระเงิน
ต้นในอัตราร้อยละ 75 ของมูลค่าบ้านทีโ่ อน และมีอตั ราดอกเบีย้ ณ ปั จจุบนั เท่ากับร้อยละ 5.45
ดังนัน้ ที่ปรึกษาฯ พิจารณากาหนดสมมติฐานให้บริษทั ฯ มีการชาระคืนเงินกู้ยมื ในอัตราร้อยละ 75 ของมูลค่า
บ้านทีโ่ อน และพิจารณากาหนดสมมติฐานต้นทุนทางการเงินทีร่ อ้ ยละ 5.45
สรุปประมาณการทางการเงิ นของห้องชุดโครงการวนา เรสซิ เดนซ์
หน่ วย : ล้านบาท
กระแสเงิ นสดรับจากการขาย

งวดปี 2562
999.89

งวดปี 2563
598.20

งวดปี 2564
-

กระแสเงิ นสดจ่าย
ต้นทุนในการก่อสร้าง
ค่าใช้จ่ายเงินเดือนพนักงานขาย
ค่าใช้จ่ายคอมมิชชันพนั
่ กงานขาย
ค่าธรรมเนียมโอน
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ค่าใช้จ่ายในการขายอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ต้นทุนทางการเงิน
รวมกระแสเงิ นสดจ่าย

(595.61)
(17.38)
(9.99)
(32.97)
(18.74)
(10.16)
(684.85)

(4.37)
(6.54)
(21.57)
(3.12)
(35.61)

-
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
หน่ วย : ล้านบาท
รับ (ชาระคืน) เงินกู้
กระแสเงิ นสดสุทธิ ของผูถ้ ือหุ้น

งวดปี 2562

งวดปี 2563

งวดปี 2564

(438.55)
(123.52)

562.59

-

(4)

โครงการบ้านรชยา บ้านช้าง 2
สมมติ ฐานด้านการขาย
ที่ป รึก ษาฯ ได้พิจ ารณาข้อ มูลที่ไ ด้ร ับ จากฝ่ ายบริห ารของบริษัท ฯ เกี่ย วกับ ข้อ มูลราคาขายของโครงการ
บ้านรชยา บ้านช้าง 2 โดยทีป่ รึกษาฯ ได้ปรับปรุงมูลค่าโครงการคงเหลือให้สอดคล้องกับราคาบ้านทีม่ กี ารจาหน่ายให้แก่
ลูก ค้า จริง พบว่ า มีจานวนบ้านที่ยงั ไม่ได้ขาย ณ วัน ที่ 28 กุ ม ภาพัน ธ์ 2562 จ านวน 72 หลัง และมีมูลค่ าขาย (หลัง
ปรับปรุงตามสมมติฐานของทีป่ รึกษาฯ) จานวน 197.29 ล้านบาท หรือเฉลีย่ หลังละ 2.74 ล้านบาท
ในด้ า นของการขาย ที่ ป รึ ก ษาฯ ใช้ ส มมติ ฐ านให้ มี ก ารจ าหน่ ายบ้ า นในอั ต ราเดื อ นละ 6 หลั ง ซึ่ ง
ทีป่ รึกษาฯ พิจารณาจากข้อมูลในอดีตที่เกิดขึน้ จริงในปี 2561 ซึง่ มีการจาหน่ ายบ้านโครงการบ้านรชยา บ้านช้าง 2 ไป
แล้วจานวน 75 หลัง หรือเฉลี่ยเดือนละ 6.25 หลัง ซึ่งสูงกว่าประมาณการของที่ปรึกษาฯ และเป็ นไปตามหลักความ
ระมัดระวัง
ในด้านของการทาสัญญา การชาระเงินดาวน์ และการโอน ทีป่ รึกษาฯ กาหนดสมมติฐานให้มกี ารจ่ายเงินเมื่อทา
สัญญาหลังละ 90,000 บาท การจ่ายเงินดาวน์ 12 งวด (เดือนละงวด) โดยมูลค่าเงินดาวน์ทงั ้ หมดเท่ากับ ร้อยละ 8 ของ
มูลค่าบ้าน และมีการโอนและชาระเงินส่วนทีเ่ หลือในเดือนถัดจากทีช่ าระเงินดาวน์งวดที่ 12 โดยอ้างอิงจากการสัมภาษณ์
ฝ่ ายบริหารของบริษทั ฯ และแผนการขายของโครงการบ้านรชยา บ้านช้าง 2
สมมติ ฐานด้านค่าใช้จ่าย
ต้นทุนในการก่อสร้าง
จากการสอบทานข้อมูลพบว่าโครงการบ้านรชยา บ้านช้าง 2 อยู่ระหว่างการก่อสร้าง โดยมีตน้ ทุนในการก่อสร้าง
และสาธารณู ปโภครวม 203.49 ล้านบาท และยังไม่ได้ก่อสร้างรวม 63.47 ล้านบาท โดยที่ปรึกษาฯ พิจารณากาหนด
สมมติฐานให้มกี ารจ่ายค่าใช้จ่ายตามแผนการก่อสร้างของฝ่ ายบริหารของบริษทั ฯ ซึง่ คาดว่าโครงการทัง้ หมดจะแล้วเสร็จ
ในเดือนตุลาคม 2562
ค่าใช้จ่ายเงินเดือนพนักงานขาย
ทีป่ รึกษาฯ พิจารณากาหนดสมมติฐานให้มคี ่าใช้จ่ายเงินเดือนพนักงานขายเดือนละ 0.11 ล้านบาท โดยอ้างอิง
จากข้อมูลค่าใช้จ่ายเงินเดือนพนักงานขายเฉลีย่ ต่อเดือนทีเ่ กิดขึน้ จริงในงวดปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ค่าธรรมเนียมโอน
ทีป่ รึกษาฯ พิจารณากาหนดสมมติฐานให้มกี ารเสียค่าธรรมเนียมโอนในอัตราร้อยละ 1.00 ของมูลค่าบ้านทีโ่ อน
โดยอ้างอิงจากนโยบายของบริษทั ฯ ทีจ่ ะรับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการโอนคนละครึง่ กับลูกค้า (ค่าธรรมเนียมโอนตาม
หลักเกณฑ์ของกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องเท่ากับร้อยละ 2.00 ของมูลค่าบ้านทีโ่ อน)
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ทีป่ รึกษาฯ พิจารณากาหนดสมมติฐานให้มกี ารเสียภาษีธุรกิจเฉพาะในอัตราร้อยละ 3.30 ของมูลค่าบ้านทีโ่ อน
ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
ส่วนที่ 4 - หน้า 13

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
ค่าใช้จ่ายในการขายอื่นๆ
ที่ปรึกษาฯ พิจารณากาหนดสมมติฐานให้มคี ่าใช้จ่ายในการขายอื่นๆ เดือนละ 0.25 ล้านบาท โดยอ้างอิงจาก
ข้อมูลค่าใช้จ่ายในการขายอื่นๆ เฉลีย่ ต่อเดือนทีเ่ กิดขึน้ จริงในงวดปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ทีป่ รึกษาฯ พิจารณากาหนดสมมติฐานให้มคี ่าใช้จ่ายในการบริหารเดือนละ 0.47 ล้านบาท โดยอ้างอิงจากข้อมูล
ค่าใช้จ่ายในการบริหารเฉลีย่ ต่อเดือนทีเ่ กิดขึน้ จริงในงวดปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
การชาระคืนเงินกูย้ มื และอัตราดอกเบีย้
จากการสอบทานข้อ มู ล พบว่ า ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2561 บริษั ท ฯ มีเ งิน กู้ ยืม จากสถาบัน การเงิน ซึ่ง มี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโครงการบ้านรชยา บ้านช้าง 2 จานวน 244.34 ล้านบาท โดยเงินกู้ยมื ดังกล่าวมีกาหนดชาระ
ภายใน 4 ปี หลังจากเบิกเงินกูค้ รัง้ แรก ซึง่ ครบกาหนดในเดือนกรกฎาคม 2564 และมีอตั ราดอกเบีย้ ณ ปั จจุบนั เท่ากับ
ร้อยละ 5.65
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงินดังกล่าวไม่ได้กาหนดเงื่อนไขในการทยอยชาระคืน ดังนัน้ ที่
ปรึกษาฯ พิจารณากาหนดสมมติฐานให้บริษทั ฯ มีการชาระคืนเงินกูย้ มื ในอัตราร้อยละ 75 ของมูลค่าบ้านทีโ่ อนโดยอ้างอิง
จากสัญญาเงินกูข้ องโครงการวนา เรสซิเดนซ์ และพิจารณากาหนดสมมติฐานต้นทุนทางการเงินทีร่ อ้ ยละ 5.65
สรุปประมาณการทางการเงิ นของห้องชุดโครงการบ้านรชยา บ้านช้าง 2
หน่ วย : ล้านบาท
กระแสเงิ นสดรับจากการขาย

งวดปี 2562
109.71

งวดปี 2563
161.50

งวดปี 2564
44.41

กระแสเงิ นสดจ่าย
ต้นทุนในการก่อสร้าง
ค่าใช้จ่ายเงินเดือนพนักงานขาย
ค่าใช้จ่ายคอมมิชชันพนั
่ กงานขาย
ค่าธรรมเนียมโอน
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ค่าใช้จ่ายในการขายอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ต้นทุนทางการเงิน
รวมกระแสเงิ นสดจ่าย

(63.47)
(1.34)
(1.02)
(3.37)
(3.05)
(5.63)
(11.24)
(89.12)

(0.22)
(1.68)
(5.53)
(0.51)
(5.63)
(6.40)
(19.96)

(0.49)
(1.63)
(1.41)
(0.34)
(3.87)

รับ (ชาระคืน) เงินกู้
กระแสเงิ นสดสุทธิ ของผูถ้ ือหุ้น

(76.63)
(56.05)

(125.66)
15.88

(42.05)
(1.51)

(5)

สมมติ ฐานอื่นๆ
สมมติ ฐานด้านภาษี
ทีป่ รึกษาฯ พิจารณากาหนดสมมติฐานให้มกี ารเสียภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลในอัตราร้อยละ 20.00 ตามหลักเกณฑ์
ของกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
สมมติ ฐานด้านอัตราส่วนคิ ดลด
อัต ราส่ว นคิด ลดที่ใ ช้ใ นการค านวณหามูลค่ า ปั จ จุ บ ัน สุท ธิข องกระแสเงิน สดอิสระของโครงการจะใช้อ ัต รา
ผลตอบแทนทีผ่ ถู้ อื หุน้ คาดหวัง (Cost of Equity : Ke) ทัง้ นี้ เนื่องจากทีป่ รึกษาฯ ทาการประมาณการกระแสเงินสดอิสระ
ในส่วนของผูถ้ อื หุน้ โดยอัตราผลตอบแทนทีผ่ ถู้ อื หุน้ คาดหวังคานวณมาจากสูตร CAPM ซึง่ มีสตู รการคานวณ ดังนี้
Ke
โดยที่

=

Rf + β( Rm – Rf )

Ke

=

อัตราผลตอบแทนทีผ่ ถู้ อื หุน้ คาดหวัง

Rf

=

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนทีไ่ ม่มคี วามเสีย่ ง อ้างอิงจากอัตราดอกเบีย้ พันธบัตรรัฐบาล
อา ยุ 25 ปี ณ วั น ที่ ป ระ เมิ น มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมข องโค รงการ (อ้ า ง อิ ง ข้ อ มู ล จาก
www.thaibma.or.th) โดย ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 มีค่าเท่ากับร้อยละ 3.25

Rm

=

อัตราผลตอบแทนการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เฉลี่ยย้อนหลัง 25 ปี นับจากวันที่ 22
กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งเป็ นวันทาการก่อนวันทีบ่ ริษทั ฯ ได้รบั คาเสนอซื้อหลักทรัพย์ ซึ่งเป็ น
ช่วงระยะเวลาสะท้อนภาวะการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วงเวลาต่างๆ ได้ดกี ว่าการ
ใช้ขอ้ มูลในช่วงระยะเวลาสัน้ (อ้างอิงข้อมูลจาก www.set.or.th) โดย ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์
2562 มีค่าเท่ากับร้อยละ 6.38

Beta (β) =

ค่าเฉลีย่ ความแปรปรวนของผลตอบแทนรายวันของบริษทั ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทีป่ ระกอบ
ธุรกิจคล้ายคลึงกันกับบริษทั ฯ ซึง่ เน้นการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัย และมีขนาด
สิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ เ กิ น 1,650.00 ล้ า นบาท จ านวน 4 บริ ษั ท ซึ่ ง ได้ แ ก่ BROCK GREEN
PRECHA และ THANA เทียบกับผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 1 ปี ตัง้ แต่
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 22 กุมพาพันธ์ 2562 (ทีม่ า: Bloomberg)
โดยที่ปรึกษาฯ นาค่า Unleveraged Beta ของ BROCK GREEN PRECHA และ THANA
มาหาค่ า เฉลี่ย และท าการปรับค่ า ให้เ ป็ น Leveraged Beta (βL: Leveraged Beta) ของ
บริษทั ฯ ด้วยโครงสร้างทางการเงินและอัตราภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลของบริษทั ฯ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561 ซึง่ สามารถคานวณค่าเฉลีย่ Unleveraged Beta (βU) ได้เท่ากับ 0.55 และ
Leveraged Beta ของบริษทั ฯ ได้เท่ากับ 1.47 เท่า โดยมีรายละเอียดการคานวณดังนี้
อัตราส่วนหนี้ สินที่มีภาระดอกเบี้ย
Leveraged
Unleveraged
ต่อส่วนของผูถ้ อื หุ้น
Beta
Beta
บริษทั
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
(D:E Ratio)
(βL)
(βU)
BROCK
0.10x
0.001x
0.10x
GREEN
0.72x
0.29x
0.58x
PRECHA
0.95x
0.07x
0.90x
THANA
0.99x
0.81x
0.60x
ค่าเฉลี่ย Unleveraged Beta
0.55x
ส่วนที่ 4 - หน้า 15

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
อัตราส่วนหนี้ สินที่มีภาระดอกเบี้ย
ต่อส่วนของผูถ้ อื หุ้น
บริษทั
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
(D:E Ratio)
(βL)
อัตราส่วนหนี้ สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผูถ้ อื หุ้นของบริษทั ฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ค่า Leveraged Beta
Leveraged
Beta

Unleveraged
Beta
(βU)
2.111
1.47

หมายเหตุ : 1 เนื่องจากบริษทั ฯ ไม่ได้มกี ารดาเนินโครงการในลักษณะ Project Finance และไม่ได้มกี ารแยกเงินกูย้ มื สาหรับโครงการ
แต่ละโครงการอย่างชัดเจน ทีป่ รึกษาฯ จึงไม่ทราบอัตราส่วนหนี้สนิ ทีม่ ภี าระดอกเบี้ยต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของโครงการ
ดังนัน้ ทีป่ รึกษาฯ จึงพิจารณาใช้อตั ราส่วนหนี้สนิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั แทน

ทัง้ นี้ จากสูตรการคานวณและค่าตัวแปรต่างๆ ที่นามาใช้ดงั กล่าวข้างต้น จะได้ อตั ราผลตอบแทนที่ผู้ถือหุ้น
คาดหวัง (Ke) สาหรับการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของโครงการ เท่ากับร้อยละ 7.84
(6)

สรุปผลการประเมิ นมูลค่าด้วยวิ ธีมูลค่าปัจจุบนั สุทธิ ของกระแสเงิ นสดจากโครงการและนาไปปรับปรุง
มูลค่าทางบัญชี
สรุปประมาณการทางการเงิ นของโครงการทัง้ หมด

หน่ วย : ล้านบาท
กระแสเงิ นสดรับจากการขาย

งวดปี 2562
1,233.68

งวดปี 2563
800.74

งวดปี 2564
44.41

กระแสเงิ นสดจ่าย
ต้นทุนในการก่อสร้าง
ค่าใช้จ่ายเงินเดือนพนักงานขาย
ค่าใช้จ่ายคอมมิชชันพนั
่ กงานขาย
ค่าธรรมเนียมโอน
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ค่าใช้จ่ายในการขายอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ต้นทุนทางการเงิน
ภาษีเงินได้
รวมกระแสเงิ นสดจ่าย

(659.08)
(2.08)
(17.55)
(12.26)
(40.44)
(22.03)
(6.76)
(22.68)
(30.61)
(813.49)

(0.63)
(4.44)
(8.62)
(28.46)
(3.75)
(6.13)
(6.40)
(20.52)
(78.94)

(0.49)
(1.63)
(1.41)
(0.34)
(2.05)
(5.92)

(555.18)
(134.99)
397.29

(125.66)
596.13

(42.05)
(3.56)

รับ (ชาระคืน) เงินกู้
กระแสเงิ นสดสุทธิ ของผูถ้ ือหุ้น
มูลค่าปัจจุบนั สุทธิ *
หมายเหตุ : คิดลดกระแสเงินสดรายเดือน

จากการประเมิน มูลค่า ยุติธรรมของโครงการของบริษัทฯ ด้ว ยวิธีมูลค่ าปั จจุบนั สุท ธิของกระแสเงิน สดจาก
โครงการและนาไปปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี จะได้มลู ค่ายุตธิ รรมของโครงการของบริษทั ฯ เท่ากับ 397.29 ล้านบาท
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การวิ เคราะห์ความไว (Sensitivity Analysis)
การประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของโครงการจะถูกต้องหรือมีมลู ค่าใกล้เคียงความเป็ นจริงนัน้ ขึน้ อยู่กบั ความถูกต้อง
และความเหมาะสมของสมมติฐานที่ใช้ในการประมาณการทางการเงิน และแผนการดาเนินธุ รกิจและนโยบายการ
บริห ารงานในอนาคต ดัง นั น้ หากมีเ หตุ ก ารณ์ ท่ีส่ ง ผลให้ เ กิด การเปลี่ย น แปลงใดๆ เกี่ย วกับ สภาวะเศรษฐกิ จ
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และนโยบายของรัฐบาลทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ก็อาจทาให้ประมาณการทางการเงินทีจ่ ดั ทาขึน้
ภายใต้สมมติฐานทีก่ ล่าวมาข้างต้นเปลีย่ นแปลงไปอย่างมีนยั สาคัญ และอาจส่งผลกระทบให้มลู ค่ายุตธิ รรมของโครงการที่
ประเมินได้เปลีย่ นแปลงไปด้วยเช่นกัน
ด้วยสาเหตุและปั จจัยต่างๆ ทีอ่ าจเกิดการเปลีย่ นแปลงและอาจส่งผลกระทบกับการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของ
โครงการ ทีป่ รึกษาฯ จึงได้ทาการวิเคราะห์ความไวของการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของโครงการเพื่อศึกษาถึงผลกระทบ
โดยปั จจัยต่างๆ ทีอ่ าจเกิดการเปลีย่ นแปลง โดยศึกษาและวิเคราะห์การเปลีย่ นแปลงของมูลค่ายุตธิ รรมของโครงการต่อ
การเปลีย่ นแปลงของปั จจัย 2 ปั จจัย ได้แก่ อัตราคิดลด (อัตราผลตอบแทนทีผ่ ถู้ อื หุน้ คาดหวัง) และการเปลีย่ นแปลงของ
ราคาขาย ซึง่ สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ความไวของการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของโครงการด้วยวิธมี ูลค่าปั จจุบนั สุทธิ
ของกระแสเงินสดจากโครงการและนาไปปรับปรุงมูลค่าทางบัญชีได้ดงั นี้
อัตราคิ ดลด
การเปลี่ยนแปลงของราคาขาย เพิ่ ม / (ลด) จากกรณี ฐาน
เพิ่ ม / (ลด) จากกรณี ฐาน
(5.00%)
(2.50%)
0.00%
2.50%
5.00%
(1.00%)
366.85
385.61
404.37
423.14
441.90
(0.50%)
363.54
382.18
400.81
419.45
438.09
397.29
0.00%
360.26
378.78
415.81
434.33
0.50%
357.03
375.42
393.82
412.21
430.61
1.00%
353.82
372.10
390.38
408.65
426.94
หมายเหตุ : ทีป่ รึกษาฯ เลือกใช้ช่วงระยะห่าง โดยเปลีย่ นแปลงอัตราคิดลดทีร่ อ้ ยละ 0.50 และเปลีย่ นแปลงราคาขายทีร่ อ้ ยละ 2.50 เนื่องจากทีป่ รึกษาฯ
เห็นว่าเป็ นเหตุการณ์ทอ่ี าจเกิดขึน้ ภายใต้สภาวการณ์ทอ่ี าจเปลีย่ นแปลงไปในปั จจุบนั และครอบคลุมความผันผวนทีอ่ าจจะเกิดขึน้ อย่างไร
ก็ตาม ผลกระทบทีแ่ ท้จริงย่อมขึน้ อยู่กบั ภาวะอุตสาหกรรม เงื่อนไขทางเศรษฐกิจ และปั จจัยอื่นๆ ทีอ่ าจส่งผลกระทบ ในอนาคต

จากการวิเคราะห์ความไวของการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของโครงการ โดยการเปลีย่ นแปลงอัตราคิดลด (อัตรา
ผลตอบแทนที่ผู้ถือหุน้ คาดหวัง) และการเปลี่ยนแปลงของราคาขาย จะได้มูลค่ายุตธิ รรมของโครงการระหว่าง 375.42
ล้านบาท และ 419.45 ล้านบาท
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4.5.2

วิ ธีปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี
การประเมินมูลค่ายุติธรรมด้วยวิธีปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี เป็ นการนามูลค่าทางบัญชีของบริษัทฯ ตามงบแสดงฐานะการเงินในงบการเงินรวมสาหรับงวดปี ส้นิ สุดวันที่ 31
ธันวาคม 2561 ซึง่ ตรวจสอบโดยนางสาวสมจินตนา พลหิรญ
ั รัตน์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 5599 บริษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด มาปรับปรุงเพื่อให้สะท้อนมูลค่า
ยุตธิ รรมของสินทรัพย์ หนี้สนิ และรายการสาคัญต่างๆ โดยวิธนี ้จี ะสะท้อนมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิของบริษทั ฯ ได้เป็ นปั จจุบนั มากกว่าวิธมี ูลค่าทางบัญชี ทาให้รายการตามงบการเงินสะท้อนถึง
มูลค่าทีแ่ ท้จริงและเป็ นปั จจุบนั มากทีส่ ดุ อาทิเช่น ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และทีด่ นิ รอการพัฒนา ซึง่ เป็ นรายการทรัพย์สนิ ทีส่ าคัญของบริษทั ฯ
ในการปรับปรุงมูลค่าทางบัญชีของบริษทั ฯ ทีป่ รึกษาฯ ได้อา้ งอิงราคาประเมินทรัพย์สนิ จากรายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ของบริษทั เอ็ดมันด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศ
ไทย) จากัด ซึ่งเป็ นบริษทั ทีอ่ ยู่ในรายชื่อบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ในตลาดทุนและผูป้ ระเมินหลักที่ได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. โด ยมีรายละเอียดมูลค่าทีจ่ ะนาไป
ปรับปรุงดังนี้
ลาดับ
1
2

รายการสิ นทรัพย์
ทีด่ นิ ว่างเปล่า เนื้อที่ 100 ไร่ 3 งาน 41.1 ตารางวา ตัง้ อยู่ท่ี
ถนนบ้านช้าง จังหวัดอุดรธานี
ทีด่ นิ ว่างเปล่า เนื้อที่ 16 ไร่ 30.3 ตารางวา ตัง้ อยู่ทถ่ี นนศรี
นครินทร์-ร่มเกล้าตัดใหม่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ผู้ประเมิ น

วันที่ประเมิ น

วิ ธีการประเมิ น

วัตถุประสงค์

บริษทั เอ็ดมันด์ ไต แอนด์ คอมพานี
(ประเทศไทย) จากัด
บริษทั เอ็ดมันด์ ไต แอนด์ คอมพานี
(ประเทศไทย) จากัด

วันที่ 7 มกราคม 2562

วิธเี ปรียบเทียบราคาตลาด

วัตถุประสงค์สาธารณะ

ราคาประเมิ น
(ล้านบาท)
280.73

วันที่ 7 มกราคม 2562

วิธเี ปรียบเทียบราคาตลาด

วัตถุประสงค์สาธารณะ

482.30
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สรุปผลการประเมิ นมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของบริษทั ฯ
จากการประเมินมูลค่ายุติธรรมของโครงการและสินทรัพย์ สามารถสรุปผลการปรับปรุงมูลค่าทางบัญชีของ
บริษทั ฯ ได้ดงั นี้
4.5.3

มูลค่าทางบัญชี
สุทธิ ณ วันที่ 31 ราคาประเมิ น
ลาดับ
รายการสิ นทรัพย์
วิ ธีการประเมิ นมูลค่า
ธันวาคม 2561
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
1 ห้องชุดโครงการ ไวโอ แคราย วิธมี ลู ค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแส
2.661
375.42 - 419.45
จานวน 24 ห้อง
เงินสดจากโครงการและนาไป
ปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี
2 ห้องชุดโครงการ ไวโอ แคราย 2 วิธมี ลู ค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแส
69.101
จานวน 52 ห้อง
เงินสดจากโครงการและนาไป
ปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี
3 โครงการวนา เรสซิเดนซ์
วิธมี ลู ค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแส
242.671
จานวน 69 หลัง
เงินสดจากโครงการและนาไป
ปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี
4 โครงการบ้านรชยา บ้านช้าง 2 วิธมี ลู ค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแส
(123.98)1
จานวน 111 หลัง
เงินสดจากโครงการและนาไป
ปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี
5 ทีด่ นิ ว่างเปล่า เนื้อที่ 100 ไร่ 3
วิธปี รับปรุงมูลค่าทางบัญชี
182.04
280.73
งาน 41.1 ตารางวา ตัง้ อยู่ท่ี
ถนนบ้านช้าง จังหวัดอุดรธานี
6 ทีด่ นิ ว่างเปล่า เนื้อที่ 16 ไร่ 30.3 วิธปี รับปรุงมูลค่าทางบัญชี
386.02
482.30
ตารางวา ตัง้ อยู่ทถ่ี นนศรี
นครินทร์-ร่มเกล้าตัดใหม่
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ปรับปรุงภาษีเงินได้รอตัดบัญชี2
รวม

ผลต่างระหว่าง
มูลค่าทางบัญชี
กับราคาประเมิ น
(ล้านบาท)
184.97 - 229.00

98.69

96.28

(75.99) - (84.79)
303.96 - 339.18

หมายเหตุ : 1 มูลค่าทางบัญชีสุทธิจากเงินกูย้ มื จากสถาบันทางการเงินทีอ่ ยู่ในประมาณการทางการเงิน
2 ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี เกิดจากผลต่างจากการปรับปรุงมูลค่าสินทรัพย์ตามรายงานประเมินมูลค่าสินทรัพย์ โดยคานวณจากอัตราภาษี
(ร้อยละ 20) คูณด้วยผลต่างระหว่างมูลค่าทางบัญชีและราคาประเมิน

และมีรายละเอียดการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ดังนี้
รายการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ส่วนของผูถ้ อื หุ้นของบริษทั ใหญ่
480.81
บวก รายการปรับปรุง
303.96 - 339.18
มูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญ
784.77 - 819.99
หาร จานวนหุน้ สามัญทีอ่ อกและเรียกชาระแล้ว
1,123,000,000
มูลค่าหุ้นสามัญต่อหุ้น
0.70 - 0.73

หน่ วย
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
หุน้
บาทต่อหุ้น

จากการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ด้วยวิธผี ลรวมของมูลค่าของแต่ละธุรกิจ จะได้มูลค่า
ยุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ระหว่าง 784.77 ล้านบาท และ 819.99 ล้านบาท หรือคิด
เป็ นมูลค่าต่อหุน้ ระหว่าง 0.70 บาทต่อหุน้ และ 0.73 บาทต่อหุน้
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4.6

สรุปผลการประเมิ นมูลค่าและความเหมาะสมต่อราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์
จากการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ด้วยวิธกี ารต่างๆ สามารถสรุปผลการประเมินมูลค่า
ยุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ได้ดงั นี้
มูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญ
วิ ธีการประเมิ น
ล้านบาท
บาทต่อหุ้น
วิธมี ลู ค่าทางบัญชี
480.81
0.43
วิธปี รับปรุงมูลค่าทางบัญชี
689.65
0.61
วิธเี ปรียบเทียบราคาตลาดของหุน้ สามัญ
N/A
N/A
วิธเี ปรียบเทียบอัตราส่วนตลาด
- อัตราส่วนราคาต่อกาไร
N/A
N/A
- อัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชี
610.69 - 667.45
0.54 - 0.59
วิธผี ลรวมมูลค่าของแต่ละธุรกิจ
784.77 - 819.99
0.70 - 0.73
ทัง้ นี้ ที่ปรึกษาฯ เห็นว่า ในการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ควรใช้ผลทีไ่ ด้จากวิธีผลรวม
มูลค่าของแต่ละธุรกิจ เนื่องจากเป็ นวิธที ท่ี าการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ต่างๆ ตามความเหมาะสม และคานึงถึงผลการ
ดาเนินงานและการเติบโตในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับแผนการดาเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งจะยังคงมีการประกอบธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ต่อไป ทีป่ รึกษาฯ จึงเห็นว่ามูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
อยู่ระหว่าง 784.77 ล้านบาท และ 819.99 ล้านบาท หรือคิดเป็ นมูลค่าต่อหุน้ ระหว่าง 0.70 บาทต่อหุน้ และ 0.73 บาทต่อ
หุน้ โดยมีราคากรณีฐานอยู่ท่ี 802.27 ล้านบาท หรือคิดเป็ นมูลค่าต่อหุน้ เท่ากับ 0.71 บาทต่อหุน้
ดังนัน้ เมื่อเปรียบเทียบราคาเสนอซื้อหุ้น สามัญฯ ที่ 1.00 บาทต่ อหุ้น กับมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญ ของ
บริษทั ฯ ที่ 0.71 บาทต่อหุน้ จะเห็นได้ว่าราคาเสนอซือ้ หุน้ สามัญฯ สูงกว่ามูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ดังนัน้
ราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญฯ ที่ 1.00 บาทต่อหุ้น เป็ นราคาที่เหมาะสม
สาเหตุทท่ี ป่ี รึกษาฯ ไม่เลือกใช้วธิ มี ลู ค่าทางบัญชี เนื่องจากวิธมี ลู ค่าทางบัญชี เป็ นการแสดงมูลค่าทางบัญชีของ
บริษัทฯ ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยไม่ได้ปรับปรุงรายการทรัพย์สนิ หนี้สนิ และรายการสาคัญต่างๆ ให้สะท้อนราคา
ตลาด จึง อาจไม่สะท้อ นถึงมูลค่ ายุ ติธรรมของทรัพ ย์สิน หนี้ สิน และรายการสาคัญต่ างๆ และไม่ ไ ด้คานึ งถึง ผลการ
ดาเนินงานและแนวโน้มการเติบโตในอนาคต จึงอาจไม่สะท้อนถึงความสามารถในการทากาไรในอนาคต
สาเหตุท่ที ่ปี รึกษาฯ ไม่เลือกใช้วธิ ปี รับปรุงมูลค่าทางบัญชี เนื่องจากวิธปี รับปรุงมูลค่าทางบัญชีเป็ นการแสดง
มูลค่าทางบัญชีของบริษทั ฯ หลังการปรับปรุงรายการทรัพย์สนิ ทีส่ าคัญให้เป็ นมูลค่ายุตธิ รรมแล้ว ณ ช่ วงเวลาใดเวลาหนึ่ง
โดยไม่ได้คานึงถึงผลการดาเนินงานและแนวโน้มการเติบโตในอนาคต จึงอาจไม่สะท้อนถึงความสามารถในการทากาไร
ในอนาคต
สาเหตุท่ที ่ปี รึกษาฯ ไม่เลือกใช้วธิ ีเปรียบเทียบราคาตลาดของหุ้นสามัญ เนื่องจากหุ้นสามัญของบริษัทฯ ถูก
ตลาดหลักทรัพย์ฯ พักการซื้อขาย โดยขึ้นเครื่องหมาย H (HALT) ในช่วงบ่ายของวันที่ 25 กันยายน 2557 และขึ้น
เครื่องหมาย SP (Suspend) ตัง้ แต่วนั ที่ 26 กันยายน 2557 และ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 หุน้ สามัญของบริษทั ฯ ก็
ยังคงถูกพักการซือ้ ขาย ดังนัน้ ทีป่ รึกษาฯ จึงไม่มขี อ้ มูลราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษทั ฯ ทีท่ าการซือ้ ขายในตลาด
หลักทรัพย์ฯ และไม่สามารถประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ด้วยวิธเี ปรียบเทียบราคาตลาดของหุ้น
สามัญได้
สาเหตุท่ที ่ปี รึกษาฯ ไม่เลือกใช้วธิ เี ปรียบเทียบอัตราส่วนตลาด เนื่องจากวิธเี ปรียบเทียบ P/BV เป็ นเพียงการ
เปรียบเทียบราคากับมูลค่าทางบัญชีเท่ านัน้ ซึ่งสะท้อนส่วนเพิ่มที่นัก ลงทุนให้แก่มูลค่ าทางบัญชีของบริษัทที่น ามา
ส่วนที่ 4 - หน้า 20

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
เปรียบเทียบ และนา P/BV ไปคูณกับมูลค่าทางบัญชีของบริษทั ฯ โดยไม่ได้คานึงถึงผลการดาเนินงานและแนวโน้มการ
เติบโตในอนาคต จึงอาจไม่สะท้อนถึงความสามารถในการทากาไรในอนาคต ในขณะทีไ่ ม่สามารถประเมินมูลค่ายุตธิ รรม
ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ด้วยวิธเี ปรียบเทียบ P/E ได้ เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิสาหรับผลการดาเนินงาน
ย้อนหลัง 12 เดือนสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
ส่วนที่ 5 : ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงิ นอิ สระเกี่ยวกับคาเสนอซื้อหลักทรัพย์
5.1

เหตุผลที่ควรตอบรับ และ/หรือ เหตุผลที่ สมควรปฏิ เสธคาเสนอซื้อหลักทรัพย์
ที่ปรึกษาฯ ได้พจิ ารณาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ฉบับลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 รวมทัง้ ข้อมูล
ประกอบอื่นๆ และมีความเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควรพิ จารณาตอบรับคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครัง้ นี้ เนื่องจากราคาเสนอ
ซือ้ หุน้ สามัญฯ ในครัง้ นี้มคี วามเหมาะสม โดยทีป่ รึกษาฯ ได้ทาการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยวิธีต่างๆ 5 วิธี ได้แก่ ได้แก่ 1) วิธีมูลค่าทางบัญชี 2) วิธีปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี 3) วิธี
เปรียบเทียบราคาตลาดของหุน้ สามัญ 4) วิธเี ปรียบเทียบอัตราส่วนตลาด และ 5) วิธผี ลรวมมูลค่าของแต่ละธุรกิจ และมี
รายละเอียดผลการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ดังนี้
มูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญ
วิ ธีการประเมิ น
ล้านบาท
บาทต่อหุ้น
วิธมี ลู ค่าทางบัญชี
480.81
0.43
วิธปี รับปรุงมูลค่าทางบัญชี
689.65
0.61
วิธเี ปรียบเทียบราคาตลาดของหุน้ สามัญ
N/A
N/A
วิธเี ปรียบเทียบอัตราส่วนตลาด
- อัตราส่วนราคาต่อกาไร
N/A
N/A
- อัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชี
610.69 - 667.45
0.54 - 0.59
วิธผี ลรวมมูลค่าของแต่ละธุรกิจ
784.77 - 819.99
0.70 - 0.73
ทัง้ นี้ ที่ปรึกษาฯ เห็นว่า ในการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ควรใช้ผลทีไ่ ด้จากวิธีผลรวม
มูลค่าของแต่ละธุรกิจ เนื่องจากเป็ นวิธที ท่ี าการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ต่างๆ ตามความเหมาะสม และคานึงถึงผลการ
ดาเนินงานและการเติบโตในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับแผนการดาเนินงานของบริษัทฯ ซึ่ง จะยังคงมีการประกอบธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ต่อไป ทีป่ รึกษาฯ จึงเห็นว่ามูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
อยู่ระหว่าง 784.77 ล้านบาท และ 819.99 ล้านบาท หรือคิดเป็ นมูลค่าต่อหุน้ ระหว่าง 0.70 บาทต่อหุน้ และ 0.73 บาทต่อ
หุน้ โดยมีราคากรณีฐานอยู่ท่ี 802.27 ล้านบาท หรือคิดเป็ นมูลค่าต่อหุน้ เท่ากับ 0.71 บาทต่อหุน้
ดังนัน้ เมื่อเปรียบเทียบราคาเสนอซื้อหุ้น สามัญฯ ที่ 1.00 บาทต่ อหุ้น กับมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญ ของ
บริษทั ฯ ที่ 0.71 บาทต่อหุน้ จะเห็นได้ว่าราคาเสนอซือ้ หุน้ สามัญฯ สูงกว่ามูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ดังนัน้
ราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญฯ ที่ 1.00 บาทต่อหุ้น เป็ นราคาที่เหมาะสม
นอกจากนี้ การตอบรับคาเสนอซื้ออาจเป็ นทางเลือกให้กบั ผูถ้ ือหุน้ รายย่อยในการลดความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้
ภายหลังสิ้นสุดการทาคาเสนอซื้อ เช่น ความเสี่ ยงในการรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อการตรวจสอบและการถ่วงดุลการ
บริหารงาน ในกรณีทผ่ี ทู้ าคาเสนอซือ้ สามารถถือหุน้ ของบริษทั ฯ ได้มากกว่า 3 ใน 4 ของจานวนหุน้ สามัญทีอ่ อกและเรียก
ชาระเต็มมูลค่าแล้ว ความเสีย่ งในการดารงสถานะบริษทั จดทะเบียนจากการมีสดั ส่วนผู้ถอื หุ้นรายย่อยไม่ครบถ้วนตาม
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และความเสีย่ งจากการถูกเพิกถอนจากตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็ นต้น
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
5.2

ประโยชน์ หรือผลกระทบจากแผนงานและนโยบายตามที่ผ้ทู าคาเสนอซื้อระบุไว้ในคาเสนอซื้อ รวมทัง้
ความเป็ นไปได้ของแผนงานและนโยบายดังกล่าว
ทีป่ รึกษาฯ ได้พจิ ารณาแผนธุรกิจและนโยบายทีผ่ ทู้ าคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ฯ ได้ระบุไว้ในคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
(แบบ 247-4) ฉบับลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 รวมถึงการสัมภาษณ์ผบู้ ริหารของบริษัทฯ โดยทีป่ รึกษาฯ มีค วามเห็น
เกีย่ วกับประโยชน์หรือผลกระทบจากแผนงานและนโยบายของผูท้ าคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ฯ ดังนี้
5.2.1

สถานภาพของกิ จการ
ตามที่ระบุไว้ในคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ภายหลังการทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครัง้ นี้ ผู้ทาคา
เสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ ไม่มวี ตั ถุประสงค์ท่จี ะเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทาคาเสนอซื้อ เว้นแต่ กรณีท่ผี ู้ทาคาเสนอซื้ อ
หลักทรัพย์ฯ มีหน้ าที่ต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและมีผลใช้บงั คับใน
ขณะนัน้
ความเห็นของทีป่ รึกษาฯ
เนื่ อ งจากผู้ท าค าเสนอซื้อ หลัก ทรัพ ย์ฯ ไม่ มีว ัต ถุ ป ระสงค์ท่ีจ ะเพิก ถอนหุ้น ของบริษัท ฯ ออกจากการเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนถัดจากวันสิน้ สุดระยะเวลาการทาคาเสนอซื้อ
ดังนัน้ บริษทั ฯ จะยังคงมีสถานะเป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป โดยบริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ
จะไม่ได้รบั ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงสถานะการเป็ นบริษทั จดทะเบียนหรือจากการเพิ กถอนหุน้ ของบริษทั ฯ ในช่วง
ระยะเวลาดังกล่าวแต่อย่างใด แต่ทงั ้ นี้ภายหลังสิน้ สุดระยะเวลา 12 เดือนดังกล่าว อาจมีความเสีย่ งจากการทีผ่ ทู้ าคาเสนอ
ซื้อหลักทรัพย์ฯ อาจพิจารณาเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลัก
ทรัพย์ฯ ได้ ซึ่งหากผู้ทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ จะเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ผู้ทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ จะมี
หน้ าที่ต้องทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ทงั ้ หมดของบริษัทฯ อีกครัง้ เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สามารถขาย
หลักทรัพย์ของตนเองได้
นอกจากนี้ หากมีผู้ถือ หุ้น ตอบรับ ค าเสนอซื้อ หลัก ทรัพ ย์ใ นครัง้ นี้ เ ป็ น จ านวนมาก โดยผู้ท าค าเสนอซื้ อ
หลักทรัพย์ฯ สามารถซือ้ หุน้ ของบริษทั ฯ ได้เป็ นจานวนมาก จนทาให้บริษทั ฯ มีจานวนและสัดส่วนการถือหุน้ ของผูถ้ ือหุน้
รายย่อยลดลงมาก อาจทาให้บริษทั ฯ มีผลกระทบจากความเสีย่ งด้านคุณสมบัติการดารงสถานะเป็ นบริษทั จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการกระจายการถือหุน้ ของผูถ้ อื หุน้ สามัญรายย่อย หากจานวนและสัดส่วนการถือหุน้ ของผูถ้ อื หุน้
รายย่อยไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึง่ ต้องมีจานวนผูถ้ อื หุน้ สามัญรายย่อยไม่น้อยกว่า 150 ราย และผู้
ถือหุน้ ดังกล่าวต้องถือหุน้ รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของทุนชาระแล้วของบริษทั ฯ และอาจเป็ นผลให้บริษทั ฯ มีภาระ
ต้องชาระค่าธรรมเนียมรายปี ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพิม่ เติม อย่างไรก็ตาม ตามทีร่ ะบุไว้ในคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ (แบบ
247-4) ผู้ทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ อาจพิจารณาขายหลักทรัพย์หรือโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เพื่อให้เป็ นไปตาม
กฎระเบียบและข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้องของสานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทีม่ ผี ลบังคับใช้ในขณะนัน้ ซึง่ ใน
กรณีท่ผี ู้ทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ พิจารณาจาหน่ ายหุ้นของบริษัทฯ ออกบางส่วน เช่น จาหน่ ายให้แก่พนั ธมิตรทาง
ธุรกิจของบริษทั ฯ ทีม่ ไิ ด้เป็ นบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันกับผูท้ าคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ฯ หรือบุคคลทีจ่ ะไม่ใช้สทิ ธิออกเสียงไปใน
ทิศ ทางเดียวกับผู้ท าค าเสนอซื้อหลัก ทรัพ ย์ฯ เพื่อ ควบคุมกิจการร่วมกัน (Acting in Concert) เป็ น ต้น ก็อ าจช่วยให้
บริษัท ฯ สามารถรัก ษาคุ ณสมบัติก ารกระจายการถือ หุ้น ของผู้ถือ หุ้น รายย่ อ ยให้เ ป็ น ไปตามหลัก เกณฑ์ข องตลาด
หลักทรัพย์ฯ ต่อไป
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
5.2.2

นโยบายและแผนการบริหารกิ จการ
ตามที่ระบุไว้ในคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ผู้ทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ ไม่มแี ผนที่จะเปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจและนโยบายการดาเนินธุรกิจอย่างมีนัยสาคัญ โดยบริษทั ฯ ประกอบธุรกิจการลงทุนใน
บริษทั อื่น (Holding Company) ซึง่ อยู่ในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ AFD และ RR
ปั จจุบนั มีโครงการทีพ่ ฒ
ั นาแล้วเสร็จจานวนทัง้ สิน้ 3 โครงการ ได้แก่
1. โครงการไวโอ แคราย
2. โครงการไวโอ แคราย 2
3. โครงการรชยา บ้านช้าง
มีโครงการทีอ่ ยู่ระหว่างการพัฒนาจานวน 2 โครงการ ได้แก่
1. โครงการวนา เรสซิเดนซ์
2. โครงการบ้านรชยา บ้านช้าง 2
นอกจากนี้ ผู้ทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ มีแผนการขยายการประกอบธุรกิจเพิม่ เติมไปสู่ธุรกิจทีเ่ กี่ยวเนื่องกับ
การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึง่ เป็ นธุรกิจทีต่ อ้ งให้ผลตอบแทนทีด่ ตี ่อผูถ้ อื หุน้
ความเห็นของทีป่ รึกษาฯ
เนื่องจากผูท้ าคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ฯ ไม่มแี ผนทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจและนโยบาย
การดาเนินธุรกิจอย่างมีนัยสาคัญ นอกจากแผนการขยายการประกอบธุรกิจเพิม่ เติมไปสู่ธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ ซึง่ ตามประกาศเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการฯ กาหนดว่า “ภายหลังการทาคาเสนอซือ้ ห้ามมิให้
ผูท้ าคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ฯ ดาเนินการในส่วนทีเ่ ป็ นสาระสาคัญแตกต่างไปจากทีร่ ะบุไว้ในคาเสนอซือ้ เป็ นระยะเวลาหนึ่ง
ปี นับแต่วนั สิน้ สุดระยะเวลารับซือ้ เว้นแต่ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ มีมติเป็ นประการอื่นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในสีข่ องจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงและได้แจ้งให้สานักงาน ก.ล.ต. ทราบแล้ว ”
ดังนัน้ บริษทั ฯ จะไม่ได้รบั ผลกระทบจากนโยบายและแผนการบริหารกิจการของผูท้ าคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ฯ ในช่วงเวลา
ดังกล่าว
นอกจากนี้ หากพิจารณาจากแผนการขยายการประกอบธุรกิจเพิม่ เติมของผูท้ าคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ฯ ซึง่ ผูท้ า
คาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ฯ มีแผน “ขยายธุรกิจโดยการซือ้ ทีด่ นิ เพิม่ เติมเพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ รองรับการเปิ ด
โครงการใหม่ในพืน้ ทีต่ ่างๆ ทัง้ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และต่างจังหวัด ทัง้ นี้ การพิจารณาซือ้ ทีด่ นิ ที่ทาง
บริษทั ฯ ให้ความสนใจ จะดาเนินการศึกษาความเป็ นไปได้ของโครงการโดยการสารวจสภาวการณ์ของตลาด สภาวะการ
แข่งขัน ตลอดจนความต้องการของลูกค้าในพืน้ ทีเ่ ป้ าหมายทีจ่ ะดาเนินโครงการ และพิจารณาทาเลทีส่ ามารถนามาพัฒนา
ได้ทนั ทีและมีศกั ยภาพ” จะเห็นได้ว่าการขยายธุรกิจดังกล่าวเป็ นไปตามการดาเนินธุรกิจปกติของบริษทั ทีป่ ระกอบธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ อีกทัง้ ในการพิจารณาซือ้ ทีด่ นิ ก็จะมีการดาเนินการศึกษาความเป็ นไปได้ของโครงการ โดยการ
สารวจสภาวการณ์ของตลาด สภาวะการแข่งขัน ตลอดจนความต้องการของลูกค้าในพืน้ ทีเ่ ป้ าหมายทีจ่ ะดาเนินโครงการ
และพิจารณาทาเลทีส่ ามารถนามาพัฒนาได้ทนั ทีและมีศกั ยภาพ ซึ่ง การดาเนินการศึกษาความเป็ นไปได้ของโครงการ
ดัง กล่ า วจะช่ ว ยลดความเสี่ย งในการพัฒนาโครงการของบริษัท ฯ ดัง นัน้ ที่ป รึก ษาฯ จึง เห็น ว่ า บริษัท ฯ จะไม่ ไ ด้รบั
ผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญจากแผนการขยายธุรกิจของผูท้ าคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ฯ นอกเหนือไปจากความเสีย่ งในการ
พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ใหม่ของบริษัทฯ ซึ่งการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ย่อมมีปัจจัยความเสีย่ งต่างๆ ตามปกติ
ของธุรกิจ เช่น ความเสีย่ งจากการโอนล่าช้า และความเสีย่ งจากการควบคุมต้นทุน เป็ นต้น
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
5.2.2.1 แผนการขยายธุรกิ จ
ตามทีร่ ะบุไว้ในคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ผูท้ าคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ฯ มีแผนขยายธุรกิจโดยการซือ้
ทีด่ นิ เพิม่ เติมเพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ รองรับการเปิ ดโครงการใหม่ในพืน้ ทีต่ ่างๆ ทัง้ ในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล และต่างจังหวัด ทัง้ นี้ การพิจารณาซือ้ ทีด่ นิ ทีท่ างบริษทั ฯ ให้ความสนใจ จะดาเนินการศึกษาความเป็ นไป
ได้ของโครงการโดยการสารวจสภาวการณ์ ของตลาด สภาวะการแข่งขัน ตลอดจนความต้องการของลูกค้าในพื้น ที่
เป้ าหมายทีจ่ ะดาเนินโครงการ และพิจารณาทาเลทีส่ ามารถนามาพัฒนาได้ทนั ทีและมีศกั ยภาพ
ความเห็นของทีป่ รึกษาฯ
เนื่ อ งจากการขยายธุ ร กิจ ดัง กล่ า วเป็ นไปตามการด าเนิ น ธุ ร กิจ ปกติ ข องบริษั ท ที่ป ระกอบธุ ร กิจ พัฒ นา
อสังหาริมทรัพย์ ดังนัน้ ทีป่ รึกษาฯ จึงเห็นว่าบริษทั ฯ จะไม่ได้รบั ผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญจากแผนการขยายธุรกิจของ
ผูท้ าคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ฯ นอกเหนือไปจากความเสีย่ งในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ใหม่ของบริษทั ฯ ซึง่ การ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ย่อมมีปัจจัยความเสีย่ งต่างๆ ตามปกติของธุรกิจ เช่น ความเสีย่ งจากการโอนล่าช้า และความเสีย่ ง
จากการควบคุมต้นทุน เป็ นต้น
ทัง้ นี้ ในการพิจ ารณาซื้อ ที่ดิน ก็จ ะมีก ารด าเนิ น การศึก ษาความเป็ น ไปได้ข องโครงการ โดยการส า รวจ
สภาวการณ์ของตลาด สภาวะการแข่งขัน ตลอดจนความต้องการของลูกค้าในพืน้ ที่เป้ าหมายทีจ่ ะดาเนินโครงการ และ
พิจารณาทาเลที่สามารถนามาพัฒ นาได้ทนั ทีแ ละมีศ ักยภาพ ซึ่งการดาเนินการศึกษาความเป็ น ไปได้ของโครงการ
ดังกล่าวจะช่วยลดความเสีย่ งในการพัฒนาโครงการของบริษทั ฯ
5.2.2.2 แผนการจาหน่ ายทรัพย์สินหลักของกิ จการหรือบริษทั ย่อย
ตามทีร่ ะบุไว้ในคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิน้ สุดระยะเวลาการ
ทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ผูท้ าคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ฯ ไม่มแี ผนทีจ่ ะจาหน่ายทรัพย์สนิ หลักของบริษทั ฯ หรือ
บริษทั ย่อยอย่างมีนยั สาคัญ ยกเว้นเป็ นการขายอสังหาริมทรัพย์ซง่ึ เป็ นธุรกิจปกติของบริษทั ย่อย
ความเห็นของทีป่ รึกษาฯ
บริษทั ฯ จะไม่ได้รบั ผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญจากแผนการจาหน่ ายทรัพย์สนิ หลักของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
เนื่องจากผูท้ าคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ฯ ไม่มแี ผนทีจ่ ะจาหน่ ายทรัพย์สนิ หลักของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อยอย่างมีนัยสาคัญ
ยกเว้นเป็ นการขายอสังหาริมทรัพย์ซง่ึ เป็ นธุรกิจปกติของบริษทั ย่อย
5.2.2.3 นโยบายการจ่ายเงิ นปันผล
ตามทีร่ ะบุไว้ในคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิน้ สุดระยะเวลาการ
ทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ผูท้ าคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ฯ ไม่มนี โยบายในการเปลีย่ นแปลงการจ่ายเงินปั นผล
และยังคงนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราประมาณร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษีและสารองตาม
กฎหมาย โดยคานวณจากงบการเงินเฉพาะบริษทั อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าว อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้
โดยขึน้ อยู่กบั แผนการลงทุน สภาพคล่อง ความจาเป็ น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต
ความเห็นของทีป่ รึกษาฯ
บริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ จะไม่ได้รบั ผลกระทบ ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิน้ สุดระยะเวลา
การทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของบริษทั ฯ อย่างไรก็ตาม หากผูท้ าคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ฯ มีการเปลีย่ นแปลงนโยบายการ
จ่ายเงินปั นผลภายหลังช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิน้ สุดระยะเวลาการทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ที่
ส่วนที่ 5 - หน้า 4

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
ปรึกษาฯ เห็นว่าผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ อาจได้รบั ผลกระทบเพียงเล็กน้อย โดยพิจารณาจากการจ่ายเงินปั นผลของบริษทั ฯ
ในช่วง 5 ปี ทผ่ี ่านมา (2557-2561) ซึง่ พบว่าบริษทั ฯ มิได้มกี ารจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ในช่วงระยะเวลา
ดังกล่าว
5.2.2.4 แผนโครงสร้างองค์กรและทรัพยากรบุคคล
ตามทีร่ ะบุไว้ในคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ผูท้ าคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ฯ ยังไม่มแี ผนจะเปลีย่ นแปลง
โครงสร้างองค์กร อย่างไรก็ตาม ในกรณีทม่ี กี ารเปลีย่ นแปลงอย่างมีนัยสาคัญของสถานภาพทางการเงินหรือสภาวะทาง
ธุรกิจของบริษัทฯ หรือการเปลี่ยนแปลงที่จาเป็ นอื่นๆ หากมีความจาเป็ นผู้ทาคาเสนอซื้อ หลักทรัพย์ฯ อาจพิจารณา
ทบทวนและปรับปรุงองค์กรและทรัพยากรบุคคล เพื่อให้มคี วามเหมาะสม เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพและศักยภาพในการ
แข่งขันในอนาคต
นอกจากนี้ ภายหลังการทาคาเสนอซื้อ รายชื่อของคณะกรรมการบริษัทฯ จะยังไม่มกี ารเปลี่ยนแปลงอย่างมี
นัย สาคัญ เว้น แต่ ใ นกรณี ท่มี ีก รรมการลาออก หรือ เสีย ชีวิต บริษัท ฯ อาจมีก ารพิจารณาแต่ ง ตัง้ กรรมการใหม่แทน
กรรมการเดิม และอาจมีการพิจารณาเปลีย่ นแปลงโครงสร้างคณะกรรมการบริษทั ฯ ตามความเหมาะสมอีกครัง้ ทัง้ นี้ หาก
มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ผู้ทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ฯ จะดาเนินการตามความเหมาะสมเพื่อให้เป็ นไปตามข้อบังคับของ
บริษทั ฯ กฎระเบียบ และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องในประเทศไทย
ความเห็นของทีป่ รึกษาฯ
เนื่องจากผูท้ าคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ฯ ยังไม่มแี ผนจะเปลีย่ นแปลงโครงสร้างองค์กร ดังนัน้ บริษทั ฯ จะไม่ได้รบั
ผลกระทบจากแผนโครงสร้างองค์กรและทรัพยากรบุคคล อย่างไรก็ตาม ในกรณีทม่ี กี ารเปลีย่ นแปลงอย่างมีนยั สาคัญของ
สถานภาพทางการเงินหรือสภาวะทางธุรกิจของบริษทั ฯ หรือการเปลีย่ นแปลงทีจ่ าเป็ นอื่นๆ หากมีความจาเป็ นผูท้ าคา
เสนอซือ้ หลักทรัพย์ฯ อาจพิจารณาทบทวนและปรับปรุงองค์กรและทรัพยากรบุคคล ซึง่ การดาเนินการดังกล่าวเป็ นไปเพื่อ
เพิม่ ประสิทธิภาพและศักยภาพในการแข่งขันในอนาคต ซึง่ ทีป่ รึกษาฯ เห็นว่าในกรณีทม่ี คี วามจาเป็ น เมื่อพิจารณาจาก
ปั จจัยต่างๆ เช่น ขนาดของบริษทั ฯ และภาวะอุตสาหกรรม เป็ นต้น บริษทั ฯ ก็อาจมีการพิจารณาปรับโครงสร้างองค์กร
ของบริษทั ฯ เพื่อให้มคี วามเหมาะสมและสอดคล้องกับการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ในช่วงเวลาดังกล่าว
นอกจากนี้ เนื่องจากผูท้ าคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ฯ มิได้มแี ผนทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงรายชื่อกรรมการบริษทั ฯ อย่างมี
นัยสาคัญ เว้นแต่ในกรณีทม่ี กี รรมการลาออก หรือเสียชีวติ ดังนัน้ คณะกรรมการบริษทั ฯ ส่วนใหญ่จะยังคงเป็ นชุดเดิม
และไม่ได้รบั ผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญ อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่มี กี ารเปลี่ยนแปลงโครงสร้างคณะกรรมการบริษทั ฯ ที่
ปรึกษาฯ เห็นว่าบริษทั ฯ จะไม่ได้รบั ผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญเนื่องจาก ณ ปั จจุบนั ผูท้ าคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ฯ ก็เป็ นผู้
มีอานาจควบคุมของบริษทั ฯ อยู่แล้ว และมีคะแนนเสียงเพียงพอทีจ่ ะแต่งตัง้ บุคคลเพื่อเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการของ
บริษัทฯ อีกทัง้ ผู้ทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ ก็จะดาเนินการตามข้อบังคับของบริษัทฯ กฎระเบียบ และกฎหมายที่
เกีย่ วข้องในประเทศไทย
5.2.2.5 แผนโครงสร้างทางการเงิ น
ตามทีร่ ะบุไว้ในคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิน้ สุดระยะเวลาการ
ทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ผูท้ าคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ฯ อาจปรับโครงสร้างทางการเงินเพื่อให้เหมาะสมตาม
การประกอบธุรกิจ และฐานะการเงินของบริษทั ฯ ในอนาคต โดยบริษทั ฯ อาจจะต้องกูย้ มื เงินมากขึน้ เพื่อนาไปลงทุนใน
โครงการต่างๆ รวมถึงอาจมีการเพิม่ ทุนจดทะเบียนในบริษทั ฯ เพื่อเสริมสภาพคล่อง เพื่อปรับอัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของ
ผูถ้ อื หุน้ และเป็ นเงินทุนในการลงทุนในโครงการต่างๆ หรือนาหุน้ เพิม่ ทุนแลกกับหุน้ สามัญ (Share Swap) ของสินทรัพย์
ทีบ่ ริษทั ฯ ได้มา เพื่อให้ได้มาซึง่ สินทรัพย์ในการดาเนินกิจการ และเป็ นการปรับโครงสร้างเงินทุน
ส่วนที่ 5 - หน้า 5

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
ความเห็นของทีป่ รึกษาฯ
จากการพิจารณาจากแผนการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ซึง่ จะมีการพัฒนาโครงการเพิม่ เติมในอนาคต ประกอบ
กับฐานะการเงินของบริษทั ฯ ภายหลังการรับโอนกิจการจาก AFH ที่ปรึกษาฯ เห็นว่ามีความเป็ นไปได้สูงทีบ่ ริษัทฯ จะ
ดาเนินการกูย้ มื เงินมากขึน้ เพื่อพัฒนาโครงการ เนื่องจากในการรับโอนกิจการจาก AFH บริษทั ฯ ได้มกี ารออกหุน้ สามัญ
เพิม่ ทุนจานวน 752,836,413 หุน้ ทีร่ าคาเสนอขายหุน้ ละ 1.00 บาท ซึง่ ทาให้สว่ นของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ เพิม่ ขึน้ อย่างมี
นัยสาคัญ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษทั ฯ มีอตั ราส่วนหนี้สนิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ 2.11 เท่า
อย่างไรก็ตาม ในระยะยาวบริษทั ฯ อาจต้องมีการระดมทุนโดยการเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ หากบริษทั ฯ
มีการขยายธุรกิจอย่างก้าวกระโดด หรือมีความต้องการเงินทุนเพื่อรองรับการดาเนินธุรกิจ หรืออาจมีการออกหุน้ สามัญ
เพิม่ ทุนเพื่อแลกกับทรัพย์สนิ เพื่อให้ได้มาซึง่ สินทรัพย์ในการดาเนินกิจการ ซึง่ ในกรณีดงั กล่าว บริษทั ฯ จะต้องได้รบั การ
อนุ มตั จิ ากทีประชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยคะแนนเสียงของไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ ถอื หุ้นซึ่งมาประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียง เนื่องจากการเพิม่ ทุนจดทะเบียนและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ จะต้องได้รบั การ
อนุ มตั ิด้วยคะแนนเสียงตามหลักเกณฑ์ขา้ งต้น ซึ่งในกรณีดงั กล่าวผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะมีสทิ ธิในการพิจารณาความ
เหมาะสมของการดาเนินการดังกล่าว อีกทัง้ ในกรณีทเ่ี ป็ นการออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนเพื่อแลกกับทรัพย์สนิ ซึง่ ส่วนใหญ่จะ
เป็ นการเสนอขายหุน้ ต่อบุคคลในวงจากัด ดังนัน้ ในกรณีทบ่ี ุคคลในวงจากัดเป็ นบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันตามประกาศรายการ
ทีเ่ กีย่ วโยงกันฯ บุคคลดังกล่าวก็จะถือเป็ นผูม้ สี ว่ นได้เสียและไม่มสี ทิ ธิในการออกเสียงลงคะแนนในวาระทีต่ นมีสว่ นได้เสีย
5.2.2.6 แผนการทาให้กิจการมีคณ
ุ สมบัติตามเกณฑ์การรับหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
ตามทีร่ ะบุไว้ในคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ปั จจุบนั บริษทั ฯ อยู่ระหว่างการดาเนินการแก้ไขคุณสมบัติ
ตามข้อ บัง คับ ตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย เรื่อ ง การเพิก ถอนหลัก ทรัพ ย์จ ดทะเบีย น พ.ศ. 2542 ซึ่ง ตลาด
หลักทรัพย์ฯ ให้เวลาจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 โดยบริษัทฯ สามารถขอขยายระยะเวลาสาหรับช่วงดาเนินการให้มี
คุณสมบัตเิ พื่อกลับมาซือ้ ขายได้ 1 ครัง้ เป็ นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี หรือภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 โดยบริษทั ฯ จะต้อง
มีคุณสมบัตหิ ลัก ดังนี้
1. มีส่วนของผู้ถือหุ้นไม่ต่ ากว่า 50 ล้านบาท สาหรับการจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ
หรือไม่ต่ากว่า 300 ล้านบาท สาหรับการจดทะเบียนซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ
2. มีกาไรสุทธิจากธุรกิจหลักเป็ นระยะเวลา 1 ปี หรือติดต่อกัน 4 ไตรมาส ไม่ต่ากว่า 10.00 ล้านบาท สาหรับ
การจดทะเบียนซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ หรือไม่ต่ากว่า 30.00 ล้านบาท สาหรับการจดทะเบียน
ซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ
3. ผูถ้ อื หุน้ รายย่อยถือหุน้ รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของทุนชาระแล้ว และมีผถู้ อื หุน้ รายย่อยไม่น้อยกว่า
150 ราย
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุน้ 4.35 ล้านบาท และมีผลขาดทุนสาหรับงวดเก้าเดือน
จานวน 23.35 ล้านบาท ซึ่งไม่เป็ นไปตามคุณสมบัติตามเกณฑ์รบั หลักทรัพย์ใหม่ อย่างไรก็ตาม ภายหลังการรับโอน
กิจการจาก AFH บริษัทฯ จะมีส่วนของผูถ้ อื หุน้ มากกว่า 300 ล้านบาท โดยพิจารณาจากส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของ AFH ณ
วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ภายหลังปรับปรุงทุนชาระแล้วจานวน 319.00 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับ 501.22 ล้านบาท และ
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์สาหรับการกลับเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่ คาดว่าบริษัทฯ ยังคงมีผลการดาเนินงาน
ขาดทุนสาหรับงวดปี ส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์สาหรับการกลับเข้าซื้อขายในตลาด
หลักทรัพย์ฯ อย่างไรก็ตาม ในงวดปี 2562 โครงการวนา เรสซิเดนซ์ จะเริม่ รับรูร้ ายได้ และโครงการบ้านรชยา บ้านช้าง 2
จะรับรูร้ ายได้มากขึน้

ส่วนที่ 5 - หน้า 6

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
ทัง้ นี้ ผู้ทาคาเสนอซื้อ หลักทรัพย์ฯ จะเร่งพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ให้ บริษัทฯ มีกาไรสุทธิเป็ นไปตาม
เกณฑ์พน้ เหตุแห่งการเพิกถอนโดยเร็วทีส่ ดุ เพื่อให้หลักทรัพย์ของบริษทั ฯ กลับมาทาการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้
อีกครัง้ โดยมีตารางเวลาโดยประมาณดังนี้
รายการ
ช่วงเวลา
รับรู้รายได้จากสินทรัพย์ใหม่ ที่จะสร้างกาไรสุทธิปีละไม่ต่ ากว่า 30 ล้าน ตัง้ แต่ไตรมาสที่ 1 ปี 2562 เป็ นต้นไป
บาท ซึง่ เป็ นไปตามเกณฑ์พน้ เหตุแห่งการเพิกถอน
ยื่นคาขอพ้นเหตุเพิกถอนหลักทรัพย์ โดยบริษทั ฯ มีคุณสมบัตติ ามเกณฑ์
ไตรมาสที่ 1 ปี 2563
รับหุน้ สามัญของบริษทั เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
โดยเกณฑ์คุณสมบัตทิ ส่ี าคัญของการรับหุน้ สามัญเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ มีดงั นี้
1. ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ไม่น้อยกว่า 300 ล้านบาท
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ภายหลังรับโอนกิจการทัง้ หมดของ AFH จะมีส่วนของผูถ้ อื หุน้ มากกว่า 300
ล้านบาท โดยพิจารณาจากส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของ AFH ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ภายหลังปรับปรุงทุน
ชาระแล้วจานวน 319.00 ล้านบาท ซึง่ เท่ากับ 501.22 ล้านบาท ถือว่าผ่านเกณฑ์การจดทะเบียนการซื้อ
ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ
2. กาไรสุทธิจากการดาเนินงานเป็ นระยะเวลา 1 ปี หรือติดต่อกัน 4 ไตรมาส ไม่ต่ ากว่า 30 ล้านบาท และมี
กาไรสุทธิในงวดสะสมก่อนยื่นคาขอ
จากการคาดการณ์ ผลประกอบการของบริษัทฯ บริษัทฯ จะมีกาไรสุทธิเป็ นไปตามเกณฑ์ดงั กล่าวในปี
2562 จากการรับรู้รายได้ในงวดปี 2562 ของโครงการวนา เรสซิเดนซ์ โครงการบ้านรชยา บ้านช้าง 2
โครงการไวโอ แคราย และโครงการไวโอ แคราย 2
3. ผูถ้ อื หุน้ รายย่อยถือหุน้ รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของทุนชาระแล้ว และมีผถู้ อื หุน้ รายย่อยไม่น้อยกว่า
150 ราย
ปั จจุบนั บริษทั ฯ มีผถู้ อื หุน้ รายย่อยถือหุน้ รวมกัน ร้อยละ 20.84 และมีผถู้ อื หุน้ รายย่อยจานวน ประมาณ
900 ราย ซึ่งเป็ นไปตามเกณฑ์ดงั กล่าว โดยการคานวณสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย ไม่รวม
สัดส่วนการถือหุน้ ของ
1. นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ และบุคคลตามมาตรา 258 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ร้อยละ 46.03
2. นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ ร้อยละ 28.95
3. นายยงเกียรติ ศิรวิ จั นางกูร ร้อยละ 4.18
รวมสัดส่วนการถือหุน้ ทัง้ สิน้ ร้อยละ 79.16
ความเห็นของทีป่ รึกษาฯ
จากการพิจารณาแผนการทาให้บริษทั ฯ มีคุณสมบัตติ ามเกณฑ์การรับหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งมี
กาหนดการทีส่ าคัญดังนี้
รายการ
ช่วงเวลา
รับรู้รายได้จากสินทรัพย์ใหม่ ที่จะสร้างกาไรสุทธิปีละไม่ต่ ากว่า 30 ล้าน ตัง้ แต่ไตรมาสที่ 1 ปี 2562 เป็ นต้นไป
บาท ซึง่ เป็ นไปตามเกณฑ์พน้ เหตุแห่งการเพิกถอน
วัน สิ้น สุ ด ช่ ว งด าเนิ น การให้มีคุ ณ สมบัติเ พื่อ กลับ มาซื้อ ขาย (resume
วันที่ 31 มีนาคม 2562
stage)
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
รายการ
ยื่นคาขอพ้นเหตุเพิกถอนหลักทรัพย์ โดยบริษทั ฯ มีคุณสมบัตติ ามเกณฑ์
รับหุน้ สามัญของบริษทั เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
วันสิน้ สุดการขยายระยะเวลาช่วงดาเนินการให้มคี ุณสมบัตเิ พื่อกลับมาซื้อ
ขาย (resume stage)

ช่วงเวลา
ไตรมาสที่ 1 ปี 2563
วันที่ 31 มีนาคม 25631

หมายเหตุ : 1 ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลัก ทรัพย์ฯ บริษัทฯ สามารถขอยื่น ขยายระยะเวลาช่วงด าเนิ นการให้มคี ุณสมบัติเ พื่อกลับมาซื้อขาย
(resume stage) ได้ 1 ปี โดยบริษัทฯ ได้ย่ นื ขอขยายระยะเวลาต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว และอยู่ระหว่างการพิจารณาของตลาด
หลักทรัพย์ฯ

และจากการพิจารณาหลักเกณฑ์ตามแนวทางดาเนินการต่ อบริษัทจดทะเบียนที่มกี ารดาเนินงานหรือฐานะ
การเงินทีเ่ ข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทีป่ รึกษาฯ มีความเห็นเกีย่ วกับ คุณสมบัตขิ องบริษทั ฯ ในแต่ละ
หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
1. มีสว่ นของผูถ้ อื หุน้ (ภายหลังปรับปรุงความเห็นของผูส้ อบบัญชี) ดังนี้
 ไม่ต่ากว่า 50 ล้านบาท กรณีจะซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ
 ไม่ต่ากว่า 300 ล้านบาท กรณีจะซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ความเห็น: ทีป่ รึกษาฯ เห็นว่าบริษทั ฯ สามารถปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวได้ เนื่องจากบริษทั ฯ มีสว่ น
ของผู้ถือหุ้น 491.37 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัท ฯ
สาหรับงวดปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
2. มีกาไรสุทธิจากการดาเนินงานตามปกติทเ่ี กิดจากธุรกิจหลักซึง่ จะดาเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่องในอนาคต
ภายใต้การจัดการของผูบ้ ริหารส่วนใหญ่กลุ่มเดียวกันมาอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี ก่อนยื่นคาขอ โดย
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะพิจารณาจากงบการเงินประจาปี หรืองบการเงิน 4 ไตรมาสทีผ่ ่านการตรวจสอบจาก
ผูส้ อบบัญชี ดังนี้
 มีกาไรสุทธิไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท และมีกาไรสุทธิในงวดสะสมก่อนยื่นคาขอ กรณีจะซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ
 มีกาไรสุทธิไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาท และมีกาไรสุทธิในงวดสะสมก่อนยื่นคาขอ กรณีจะซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
ความเห็น: จากประมาณการทางการเงินของทีป่ รึกษาฯ พบว่าบริษทั ฯ จะมี รายได้ ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
และกาไรสุทธิ จากการโอนขายบ้านหรือห้องชุดของแต่ละโครงการในปี 2562 และปี 2563 ดังนี้
หน่ วย : บาท
2562
2563
รายได้
โครงการไวโอ แคราย
61.30
โครงการไวโอ แคราย 2
62.88
41.05
โครงการวนา เรสซิเดนซ์
999.19
653.77
โครงการบ้านรชยา บ้านช้าง 2
102.18
167.54
รวม
1,225.55
862.37
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
โครงการไวโอ แคราย

(47.48)
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-

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
หน่ วย : บาท
โครงการไวโอ แคราย 2
โครงการวนา เรสซิเดนซ์
โครงการบ้านรชยา บ้านช้าง 2
ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง1
ภาษีเงินได้
รวม
กาไรสุทธิ

2562
(47.94)
(810.93)
(80.30)
(21.57)
(30.61)
(1,038.83)

2563
(28.09)
(590.75)
(119.33)
(21.57)
(20.52)
(780.28)

186.72

82.10

หมายเหตุ : 1 ค่าใช้จา่ ยทีไ่ ม่เกีย่ วข้องโดยตรงกับโครงการ เช่น ค่าใช้จา่ ยพนักงานธุรการ และค่าสอบบัญชี เป็ นต้น โดยทีป่ รึกษาฯ
อ้างอิงจากค่าใช้จา่ ยดังกล่าวทีเ่ กิดขึน้ จริงในงวดปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

จากตารางข้างต้น จะเห็นว่าบริษัทฯ อาจปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวได้ โดยตามประมาณการของที่
ปรึกษาฯ คาดว่าบริษัทฯ จะมีกาไรสุทธิในงวดปี 2562 และงวดปี 2563 เท่ากับ 186.72 ล้านบาท และ
82.10 ล้านบาท ตามลาดับ โดยผลการดาเนินงานดังกล่าวเกิด การบริหารจัดการภายใต้ผบู้ ริหารกลุ่มใหม่
ไม่น้อยกว่า 1 ปี อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ มีปัจจัยความเสีย่ งทีส่ าคัญ คือ การโอนบ้านหรือห้องชุดไม่เป็ นไป
ตามแผนทีว่ างไว้ และการควบคุมค่าใช้จ่าย ซึง่ ปั จจัยดังกล่าวอาจส่งผลให้บริษทั ฯ ไม่สามารถมีกาไรสุทธิ
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวได้
3. ปรับโครงสร้างหนี้ไ ด้มากกว่ าร้อยละ 75 ของมูลหนี้ทงั ้ หมดของบริษัทจดทะเบีย น โดยในช่วงเวลาที่
พิจารณาผลการดาเนินงาน บริษัทจดทะเบียนสามารถจ่ายชาระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้สถาบันการเงินได้ตาม
กาหนดเวลา และแผนปรับโครงสร้างหนี้คานึงถึงสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุน้ รายย่อย กล่าวคือ ไม่ทาให้
สัดส่วนของผูถ้ อื หุน้ เดิมน้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนชาระแล้วภายหลังดาเนินการ
ความเห็น: บริษทั ฯ ไม่เข้าข่ายต้องปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว เนื่องจากบริษทั ฯ ไม่ได้ปรับโครงสร้าง
หนี้
4. ตลาดหลักทรัพย์ฯ เห็นว่าบริษทั จดทะเบียนมีฐานะการเงินและผลการดาเนินงานทีม่ นคงตามสภาพธุ
ั่
รกิจ
ของบริษัท จดทะเบีย นไปอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยพิจ ารณากระแสเงิน สดและผลขาดทุ น สะสมของกิจ การ
ประกอบด้วย
ความเห็น: ทีป่ รึกษาฯ เห็นว่าบริษทั ฯ อาจปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวได้ ซึง่ หากพิจารณาจากฐานะ
การเงินพบว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษทั ฯ มีส่วนของผูถ้ อื หุน้ 491.37 ล้านบาท และมีอตั ราส่วน
หนี้สนิ ที่มภี าระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 2.11 เท่า ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ มีฐานะทางการเงินที่
มันคง
่ ในขณะทีผ่ ลการดาเนินงานก็มแี นวโน้มทีเ่ ติบโตขึน้ อย่างมีนยั สาคัญ (ตามรายละเอียดในข้อ 2)
ทัง้ นี้ หากพิจารณาจากกระแสเงินสดพบว่าบริษทั ฯ จะมีกระแสเงินสดเพิม่ ขึน้ อย่างมี นัยสาคัญ โดยอ้างอิง
จากประมาณการของทีป่ รึกษาฯ ซึง่ พบว่าบริษทั ฯ จะมีกระแสเงินสดจากการจาหน่ายบ้านหรือห้องชุดของ
แต่ละโครงการในปี 2562 และปี 2563 ดังนี้
หน่ วย : บาท
2562
2563
กระแสเงิ นสดรับ
โครงการไวโอ แคราย
61.22
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
หน่ วย : บาท
โครงการไวโอ แคราย 2
โครงการวนา เรสซิเดนซ์
โครงการบ้านรชยา บ้านช้าง 2
รวม

2562
62.87
999.89
109.71
1,233.68

2563
41.03
598.20
161.50
800.74

กระแสเงิ นสดจ่าย
โครงการไวโอ แคราย
โครงการไวโอ แคราย 2
โครงการวนา เรสซิเดนซ์
โครงการบ้านรชยา บ้านช้าง 2
รวม

(44.82)
(4.09)
(1,123.40)
(165.75)
(1,338.07)

(2.85)
(35.61)
(145.62)
(184.08)

กระแสเงิ นสดสุทธิ

(104.38)

616.66

หมายเหตุ : กระแสเงินสดของโครงการเท่านัน้

5. มีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตามหลักเกณฑ์การดารงสถานะเป็ นบริษทั จดทะเบียนก่อนยื่นคาขอ โดยต้องมีการ
กระจายการถือหุน้ รายย่อยไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 และมีผถู้ อื หุน้ รายย่อยไม่น้อยกว่า 150 ราย
ความเห็น: ทีป่ รึกษาฯ เห็นว่าบริษทั ฯ สามารถปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวได้ โดยพิจารณาจากข้อมูล
ในคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ซึง่ ปั จจุบนั บริษทั ฯ มีผถู้ อื หุน้ รายย่อยถือหุน้ รวมกัน ร้อยละ 20.84
และมีผถู้ อื หุน้ รายย่อยจานวน ประมาณ 900 ราย โดยการคานวณสัดส่วนการถือหุน้ ของผูถ้ อื หุน้ รายย่อย
ไม่รวมสัดส่วนการถือหุน้ ของ
1. นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ และบุคคลตามมาตรา 258 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ร้อยละ 46.03
2. นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ ร้อยละ 28.95
3. นายยงเกียรติ ศิรวิ จั นางกูร ร้อยละ 4.18
รวมสัดส่วนการถือหุน้ ทัง้ สิน้ ร้อยละ 79.16
6. สาหรับบริษทั จดทะเบียนทีฟ่ ้ื นฟูกจิ การตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย บริษทั จดทะเบียนต้องออกจากการ
ฟื้ นฟูกจิ การทีผ่ ่านความเห็นชอบจากศาล
ความเห็น: บริษัทฯ ไม่เข้าข่ายต้องปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว เนื่องจากบริษทั ฯ ไม่ได้ฟ้ื นฟูกจิ การ
ตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย
จากการพิจารณาถึงแผนโดยรวม ที่ปรึกษาฯ เห็นว่ามีความเป็ นไปได้ท่บี ริษัทฯ จะสามารถมีคุณสมบัติตาม
หลักเกณฑ์การรับหุน้ สามัญเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีปัจจัยความเสีย่ งทีส่ าคัญ คือ การโอน
บ้านหรือห้องชุดไม่เป็ นไปตามแผนทีว่ างไว้ และการควบคุมค่าใช้จ่าย ซึง่ ปั จจัยดังกล่าวอาจส่งผลให้บริษทั ฯ ไม่สามารถมี
กาไรสุทธิเป็ นไปตามหลักเกณฑ์การรับหุน้ สามัญเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันที่ 31 มีนาคม
2563 (ในกรณีทม่ี กี ารยื่นขอขยายระยะเวลาช่วงดาเนินการให้มคี ณ
ุ สมบัตเิ พื่อกลับมาซือ้ ขาย (resume stage)) ซึง่ ในกรณี
ดังกล่าว ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก็จะดาเนินการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ นอกจากนี้ จากการพิจารณาข่าวของบริษทั ฯ บนเว๊ปไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ พบว่าบริษทั ฯ
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
ไม่สามารถส่งงบการเงินได้ทนั ตามกาหนดการ ซึง่ บริษทั ฯ ได้นาส่งในวันที่ 6 มีนาคม 2562 ในขณะทีก่ าหนดการคือวันที่
28 กุมภาพันธ์ 2562 โดยตลอดระยะเวลาทีบ่ ริษทั ฯ ยังไม่ได้ส่งงบการเงิน หุน้ สามัญของบริษทั ฯ จะถูกตลาดหลักทรัพย์
พักการซือ้ ขายโดยขึน้ เครื่องหมาย SP (Suspend) และในกรณีทบ่ี ริษทั ฯ ไม่สามารถส่งงบการเงินได้ภายใน 6 เดือนนับ
จากวันครบกาหนดก็จะทาให้บริษทั ฯ เข้าข่ายทีอ่ าจถูกเพิกถอนจากการเป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลั กทรัพย์เอ็มเอ
ไอ และมีหน้าทีท่ จ่ี ะต้องดาเนินการเพื่อแก้ไขเหตุแห่งการเพิกถอนและการดาเนินการให้มคี ุณสมบัตเิ พือ่ กลับมาซือ้ ขายอีก
ครัง้ หนึ่ง
5.2.3

รายการระหว่างกัน
ตามทีร่ ะบุไว้ในคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ณ ปั จจุบนั ผูท้ าคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ฯ กับบริษทั ฯ ไม่มี
การทารายการระหว่างกันกับบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ
ภายหลังการทาคาเสนอซือ้ แล้วเสร็จ บริษทั ฯ อาจมีการทารายการระหว่างกัน โดยซือ้ ทรัพย์สนิ ของ TONSON
ซึง่ คือทีด่ นิ เปล่า หรือซือ้ หุน้ ของ TONSON ซึง่ ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จากผูท้ าคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ฯ (ซึง่
ปั จจุบนั ผูท้ าคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ฯ ดารงตาแหน่งผูถ้ อื หุน้ ใหญ่และกรรมการผูม้ อี านาจลงนามของ TONSON)
ทัง้ นี้ หากมีรายการดังกล่าวเกิดขึน้ ผูท้ าคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ฯ จะพิจารณาดาเนินการตามกฎหมาย ประกาศ
และ/หรือ ข้อบังคับของสานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือ ระเบียบของหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง นอกจากนี้
การกาหนดเงื่อนไขต่างๆ จะเป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้าปกติ และ/หรือ ราคาตลาดซึง่ สามารถอ้างอิงหรือเปรียบเทียบ
ได้กบั ราคาทีเ่ กิดขึน้ กับบุคคลภายนอก
การทารายการระหว่างกันใดๆ ระหว่างผูท้ าคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ฯ และบริษทั ฯ ในอนาคต จะกระทาเสมือนกับ
การทารายการกับบุคคลภายนอก (arm’s length basis)
ความเห็นของทีป่ รึกษาฯ
ทีป่ รึกษาฯ เห็นว่าหากบริษทั ฯ มีการเข้าซือ้ สินทรัพย์ของ TONSON ซึง่ คือทีด่ นิ เปล่า หรือซือ้ หุน้ ของ TONSON
ซึง่ ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จากผูท้ าคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ฯ อาจมีผลกระทบต่อบริษทั ฯ โดยบริษทั ฯ ควร
ดาเนินการศึกษาความเป็ นไปได้ของโครงการ โดยการสารวจสภาวการณ์ของตลาด สภาวะการแข่งขัน ตลอดจนความ
ต้องการของลูกค้าในพื้นที่เป้ าหมายที่จะดาเนินโครงการ เพื่อลดความเสี่ยงในการพัฒนาโครงการของบริษัทฯ และ
เนื่องจากผู้ทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ฯ จะกาหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้าปกติ และ/หรือ ราคา
ตลาดซึ่งสามารถอ้างอิงหรือเปรียบเทียบได้กบั ราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ดังนัน้ ราคาและเงื่อนไขที่คาดว่ าจะ
เกิดขึน้ หากมีการเข้าทารายการ จึงมีความเหมาะสม นอกจากนี้ ในกรณีท่กี ารพัฒนาโครงการบน TONSON มีความ
เหมาะสม ทีป่ รึกษาฯ เห็นว่าการเข้าทารายการดังกล่าวจะเป็ นประโยชน์ต่อบริษทั ฯ เนื่องจากจะช่วยลดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์จากการทีผ่ ทู้ าคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ฯ เป็ นทัง้ ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่และกรรมการในบริษทั ฯ และ TONSON อย่างไร
ก็ตาม ในกรณีทบ่ี ริษทั ฯ ไม่ได้เข้าทารายการซือ้ สินทรัพย์ของ TONSON หรือซือ้ หุน้ ของ TONSON ทีป่ รึกษาฯ เห็นว่า
บริษทั ฯ และผูท้ าคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ฯ ควรมีการกาหนดมาตรการต่างๆ เพื่อลดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทเ่ี กิดขึน้
เช่น ดาเนินการให้ TONSON ขายทีด่ นิ ภายในบริษทั ให้แก่บุคคลภายนอก หรือหยุดการดาเนินธุรกิจของ TONSON เป็ น
ต้น
ในส่วนของรายการระหว่างกันอื่นๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้ ในอนาคต ทีป่ รึกษาฯ เห็นว่าบริษทั ฯ มีหน้าทีต่ ้องปฏิบตั ติ าม
หลักเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้อง เช่น ประกาศรายการเกีย่ วโยงกันฯ ดังนัน้ บริษทั ฯ จะต้องได้รบั การอนุมตั จิ ากบุคคลในระดับต่างๆ
ขึน้ อยู่กบั ความมีนัยสาคัญของรายการ เช่น ฝ่ ายจัดการ คณะกรรมการบริษั ทฯ และทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ โดยบุคคลทีม่ สี ว่ น
ได้เสีย เช่น ผูท้ าคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ฯ จะไม่มสี ทิ ธิในการออกเสียงเกีย่ วกับรายการดังกล่าว ซึง่ จะช่วยป้ องกันความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ อีกทัง้ ผูท้ าคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ฯ ระบุว่า การทารายการระหว่างกันใดๆ ระหว่างผูท้ าคาเสนอ
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
ซื้อหลักทรัพย์ฯ และบริษัทฯ ในอนาคต จะกระทาเสมือนกับการทารายการกับบุคคลภายนอก ( arm’s length basis)
ดังนัน้ ทีป่ รึกษาฯ เห็นว่าบริษทั ฯ จะไม่ได้รบั ผลกระทบจากการทารายการระหว่างกันดังกล่าวอย่างมีนยั สาคัญ
5.2.4

แผนการขายหุ้นของกิ จการ
ตามที่ระบุไว้ในคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ผู้ทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ ไม่มคี วามประสงค์ทจ่ี ะขาย
หลัก ทรัพ ย์หรือ โอนหลัก ทรัพย์ของบริษัทฯ ที่จ ะรับ ซื้อ จากการทาคาเสนอซื้อ ในครัง้ นี้ ให้แ ก่บุ ค คลอื่น ในจานวนที่มี
นัยสาคัญในช่วงระยะเวลา 12 เดือน นับจากวันสิน้ สุดระยะเวลารับซือ้ เว้นแต่
1. ขายหลักทรัพย์หรือโอนหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ให้แก่หนุ้ ส่วนทางธุรกิจ หรือบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกันของผูท้ า
คาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ฯ ตามมาตรา 258 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ หรือ
2. ขายหลักทรัพย์หรือโอนหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ เพื่อให้เป็ นไปตามกฎระเบียบและข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้องของ
สานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทีม่ ผี ลบังคับใช้ในขณะนัน้
อย่างไรก็ตาม หากเกิดการขายหุน้ ดังกล่าวข้างต้น จะเป็ นจานวนไม่มาก และไม่มผี ลกระทบต่ออานาจควบคุม
ซึ่งบุคคลที่จะมาซื้อหลักทรัพย์จากผู้ทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ จะต้องไม่มเี จตนาที่จะใช้สทิ ธิออกเสียงไปในทิศทาง
เดียวกันกับผูท้ าคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ฯ เพื่อควบคุมกิจการร่วมกัน (acting in concert)
ความเห็นของทีป่ รึกษาฯ
ภายในช่วงระยะเวลา 12 เดือน นับจากวันสิน้ สุดระยะเวลารับซือ้ ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ จะไม่ได้รบั ผลกระทบจาก
การเปลีย่ นแปลงอานาจควบคุมในบริษทั ฯ เนื่องจากผูท้ าคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ฯ ไม่มคี วามประสงค์ทจ่ี ะขายหลักทรัพย์
หรือโอนหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ทีจ่ ะรับซือ้ จากการทาคาเสนอซือ้ ในครัง้ นี้ให้แก่บุคคลอื่นในจานวนทีม่ นี ัยสาคัญ และใน
กรณีทม่ี กี ารขายหุน้ ดังกล่าวข้างต้น จะเป็ นจานวนไม่มาก และไม่มผี ลกระทบต่ออานาจควบคุม
การพิ จารณารับหลักทรัพย์ใหม่ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ (กรณี เข้าเกณฑ์ Back door) และบริษทั ฯ เข้าข่าย
อาจถูกเพิ กถอนจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
ตามทีร่ ะบุไว้ในคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ (แบบ 247-4) บริษทั ฯ เข้าทารายการรับโอนกิจการทัง้ หมดของ AFH ซึง่
เป็ นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และเข้าข่ายเป็ นรายการประเภท 4 ตามประกาศได้มาหรือจาหน่ ายไปฯ โดยมีขนาด
รายการสูงสุดร้อยละ 4,676.32 ตามเกณฑ์สนิ ทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิ ซึง่ บริษทั ฯ มีหน้าทีต่ อ้ งขออนุมตั กิ ารเข้าทารายการต่อ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยยื่นคาขอให้พจิ ารณารับหลักทรัพย์ใหม่ต่อตลาดหลักทรัพย์ ฯ ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุน้ สามัญหรือหุน้ บุรมิ สิทธิเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558
และบริษทั ฯ อยู่ระหว่างการดาเนินการแก้ไขคุณสมบัตติ ามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การ
เพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2542 ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เวลาจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 โดยบริษัทฯ
สามารถขอขยายระยะเวลาสาหรับช่วงดาเนินการให้มคี ุณสมบัตเิ พื่อกลับมาซือ้ ขายได้ 1 ครัง้ เป็ นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี
หรือภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 โดยบริษทั ฯ จะต้องมีคุณสมบัตหิ ลัก ดังนี้
1. มีส่วนของผู้ถือหุ้นไม่ต่ ากว่า 50 ล้านบาท สาหรับการจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ
หรือไม่ต่ากว่า 300 ล้านบาท สาหรับการจดทะเบียนซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ
2. มีกาไรสุทธิจากธุรกิจหลักเป็ นระยะเวลา 1 ปี หรือติดต่อกัน 4 ไตรมาส ไม่ต่ากว่า 10.00 ล้านบาท สาหรับ
การจดทะเบียนซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ หรือไม่ต่ากว่า 30.00 ล้านบาท สาหรับการจดทะเบียน
ซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ
3. ผูถ้ อื หุน้ รายย่อยถือหุน้ รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของทุนชาระแล้ว และมีผถู้ อื หุน้ รายย่อยไม่น้อยกว่า
150 ราย
5.2.5
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุน้ 4.35 ล้านบาท และมีผลขาดทุนสาหรับงวดเก้าเดือน
จานวน 23.35 ล้านบาท ซึ่งไม่เป็ นไปตามคุณสมบัติตามเกณฑ์รบั หลักทรัพย์ใหม่ อย่างไรก็ตาม ภายหลังการรับโอน
กิจการจาก AFH บริษัทฯ จะมีส่วนของผูถ้ อื หุน้ มากกว่า 300 ล้านบาท โดยพิจารณาจากส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของ AFH ณ
วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ภายหลังปรับปรุงทุนชาระแล้วจานวน 319.00 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับ 501.22 ล้านบาท และ
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์สาหรับการกลับเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่ คาดว่าบริษัทฯ ยังคงมีผลการดาเนินงาน
ขาดทุนสาหรับงวดปี ส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์สาหรับการกลับเข้าซื้อขายในตลาด
หลักทรัพย์ฯ อย่างไรก็ตาม ในงวดปี 2562 โครงการวนา เรสซิเดนซ์ จะเริม่ รับรูร้ ายได้ และโครงการบ้านรชยา บ้านช้าง 2
จะรับรูร้ ายได้มากขึน้
ความเห็นของทีป่ รึกษาฯ
จากการพิจารณาแนวทางดาเนินการต่อบริษทั จดทะเบียนทีม่ กี ารดาเนินงานหรือฐานะการเงินทีเ่ ข้าข่ายอาจถูก
เพิก ถอนของตลาดหลักทรัพ ย์ฯ ซึ่ง ก าหนดว่า “ในกรณี ท่ีบริษัทจดทะเบียนมีการปรับ ปรุ งฐานะการเงินและผลการ
ดาเนินงานโดยมีการเข้ามาร่วมทุนของผูร้ ่วมทุนรายใหม่ หรือการนาธุรกิจใหม่หรือสินทรัพย์ใหม่เข้ามาเสริมในธุรกิจเดิม
ของบริษทั จดทะเบียน ทีม่ ลี กั ษณะทีอ่ าจพิจารณาได้ว่าผูร้ ่วมทุนใหม่หรือเจ้าของธุรกิจหรือสินทรัพย์ใหม่มกี ารจดทะเบียน
กับตลาดหลักทรัพย์ทางอ้อมตามข้อกาหนดตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิก ารของบริษัทจด
ทะเบียนในการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์ และบริษัทจดทะเบียนยื่นคาขอกลับมาซื้อขายต่ อตลาดหลักทรัพย์
ภายใน 1 ปี นับแต่ วนั ที่มีการร่วมทุนหรือนาธุ รกิจใหม่หรือ สินทรัพย์ใหม่เข้ามานัน้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะพิจารณา
คุณสมบัติของบริษัทจดทะเบียนตามหลักเกณฑ์ การกลับมาซื้อขายกรณีทวไป
ั ่ โดยจะกาหนดเงื่อนไข Silent Period
เพิม่ เติมจากกรณีปกติ อีก 1 ปี เป็ น 2 ปี ”
จากหลักเกณฑ์ดงั กล่าวพบว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ จะพิจารณาคุณสมบัตขิ องบริษทั จดทะเบียนตามหลักเกณฑ์
การกลับมาซือ้ ขายกรณีทวไป
ั ่ ทัง้ นี้ แผนการดาเนินงานและหลักเกณฑ์ตามแนวทางดาเนินการต่อบริษทั จดทะเบียนทีม่ ี
การดาเนินงานหรือฐานะการเงินทีเ่ ข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนของตลาดหลักทรัพย์ฯ สาหรับการกลับมาซือ้ ขายกรณีทวไป
ั ่ มี
รายละเอียดดังนี้
แผนการทาให้บริษทั ฯ มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การรับหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ มีกาหนดการที่สาคัญ
ดังนี้
รายการ
รับรู้รายได้จากสินทรัพย์ใหม่ ที่จะสร้างกาไรสุทธิปีละไม่ต่ ากว่า 30 ล้าน
บาท ซึง่ เป็ นไปตามเกณฑ์พน้ เหตุแห่งการเพิกถอน
วัน สิ้น สุ ด ช่ ว งด าเนิ น การให้มีคุ ณ สมบัติเ พื่อ กลับ มาซื้อ ขาย (resume
stage)
ยื่นคาขอพ้นเหตุเพิกถอนหลักทรัพย์ โดยบริษทั ฯ มีคุณสมบัตติ ามเกณฑ์
รับหุน้ สามัญของบริษทั เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
วันสิน้ สุดการขยายระยะเวลาช่วงดาเนินการให้มคี ุณสมบัตเิ พื่อกลับมาซื้อ
ขาย (resume stage)

ช่วงเวลา
ตัง้ แต่ไตรมาสที่ 1 ปี 2562 เป็ นต้นไป
วันที่ 31 มีนาคม 2562
ไตรมาสที่ 1 ปี 2563
วันที่ 31 มีนาคม 25631

หมายเหตุ : 1 ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลัก ทรัพย์ฯ บริษัทฯ สามารถขอยื่น ขยายระยะเวลาช่วงด าเนิ นการให้มคี ุณสมบัติเ พื่อกลับมาซื้อขาย
(resume stage) ได้ 1 ปี โดยบริษัทฯ ได้ย่ นื ขอขยายระยะเวลาต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว และอยู่ระหว่างการพิจารณาของตลาด
หลักทรัพย์ฯ
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
จากการพิจารณาหลักเกณฑ์ตามแนวทางดาเนินการต่อบริษทั จดทะเบียนทีม่ กี ารดาเนินงานหรือฐานะการเงินที่
เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทีป่ รึกษาฯ มีความเห็นเกีย่ วกับคุณสมบัตขิ องบริษทั ฯ ในแต่ละหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
1. มีสว่ นของผูถ้ อื หุน้ (ภายหลังปรับปรุงความเห็นของผูส้ อบบัญชี) ดังนี้
 ไม่ต่ากว่า 50 ล้านบาท กรณีจะซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ
 ไม่ต่ากว่า 300 ล้านบาท กรณีจะซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ความเห็น: ทีป่ รึกษาฯ เห็นว่าบริษทั ฯ สามารถปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวได้ เนื่องจากบริษทั ฯ มีสว่ น
ของผู้ถือหุ้น 491.37 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัท ฯ
สาหรับงวดปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
2. มีกาไรสุทธิจากการดาเนินงานตามปกติทเ่ี กิดจากธุรกิจหลักซึง่ จะดาเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่องในอนาคต
ภายใต้การจัดการของผูบ้ ริหารส่วนใหญ่กลุ่มเดียวกันมาอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี ก่อนยื่นคาขอ โดย
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะพิจารณาจากงบการเงินประจาปี หรืองบการเงิน 4 ไตรมาสทีผ่ ่านการตรวจสอบจาก
ผูส้ อบบัญชี ดังนี้
 มีกาไรสุทธิไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท และมีกาไรสุทธิในงวดสะสมก่อนยื่นคาขอ กรณีจะซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ
 มีกาไรสุทธิไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาท และมีกาไรสุทธิในงวดสะสมก่อนยื่นคาขอ กรณีจะซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
ความเห็น: จากประมาณการทางการเงินของทีป่ รึกษาฯ พบว่าบริษทั ฯ จะมี รายได้ ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
และกาไรสุทธิ จากการโอนขายบ้านหรือห้องชุดของแต่ละโครงการในปี 2562 และปี 2563 ดังนี้
หน่ วย : บาท
2562
2563
รายได้
โครงการไวโอ แคราย
61.30
โครงการไวโอ แคราย 2
62.88
41.05
โครงการวนา เรสซิเดนซ์
999.19
653.77
โครงการบ้านรชยา บ้านช้าง 2
102.18
167.54
รวม
1,225.55
862.37
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
โครงการไวโอ แคราย
โครงการไวโอ แคราย 2
โครงการวนา เรสซิเดนซ์
โครงการบ้านรชยา บ้านช้าง 2
ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง1
ภาษีเงินได้
รวม
กาไรสุทธิ

(47.48)
(47.94)
(810.93)
(80.30)
(21.57)
(30.61)
(1,038.83)

(28.09)
(590.75)
(119.33)
(21.57)
(20.52)
(780.28)

186.72

82.10
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
หมายเหตุ : 1 ค่าใช้จา่ ยทีไ่ ม่เกีย่ วข้องโดยตรงกับโครงการ เช่น ค่าใช้จา่ ยพนักงานธุรการ และค่าสอบบัญชี เป็ นต้น โดยทีป่ รึกษาฯ
อ้างอิงจากค่าใช้จา่ ยดังกล่าวทีเ่ กิดขึน้ จริงในงวดปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

จากตารางข้างต้น จะเห็นว่าบริษัทฯ อาจปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวได้ โดยตามประมาณการของที่
ปรึกษาฯ คาดว่าบริษัทฯ จะมีกาไรสุทธิในงวดปี 2562 และงวดปี 2563 เท่ากับ 186.72 ล้านบาท และ
82.10 ล้านบาท ตามลาดับ โดยผลการดาเนินงานดังกล่าวเกิดการบริหารจัดการภายใต้ ผบู้ ริหารกลุ่มใหม่
ไม่น้อยกว่า 1 ปี อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ มีปัจจัยความเสีย่ งทีส่ าคัญ คือ การโอนบ้านหรือห้องชุดไม่เป็ นไป
ตามแผนทีว่ างไว้ และการควบคุมค่าใช้จ่าย ซึง่ ปั จจัยดังกล่าวอาจส่งผลให้บริษทั ฯ ไม่สามารถมีกาไรสุทธิ
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวได้
3. ปรับโครงสร้างหนี้ไ ด้มากกว่ าร้อยละ 75 ของมูลหนี้ทงั ้ หมดของบริษัทจดทะเบีย น โดยในช่วงเวลาที่
พิจารณาผลการดาเนินงาน บริษัทจดทะเบียนสามารถจ่ายชาระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้สถาบันการเงินได้ตาม
กาหนดเวลา และแผนปรับโครงสร้า งหนี้คานึงถึงสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุน้ รายย่อย กล่าวคือ ไม่ทาให้
สัดส่วนของผูถ้ อื หุน้ เดิมน้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนชาระแล้วภายหลังดาเนินการ
ความเห็น: บริษทั ฯ ไม่เข้าข่ายต้องปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว เนื่องจากบริษทั ฯ ไม่ได้ปรับโครงสร้าง
หนี้
4. ตลาดหลักทรัพย์ฯ เห็นว่าบริษทั จดทะเบียนมีฐานะการเงินและผลการดาเนินงานทีม่ นคงตามสภาพธุ
ั่
รกิจ
ของบริษัท จดทะเบีย นไปอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยพิจ ารณากระแสเงิน สดและผลขาดทุ น สะสมของกิจ การ
ประกอบด้วย
ความเห็น: ทีป่ รึกษาฯ เห็นว่าบริษทั ฯ อาจปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวได้ ซึง่ หากพิจารณาจากฐานะ
การเงินพบว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษทั ฯ มีส่วนของผูถ้ อื หุน้ 491.37 ล้านบาท และมีอตั ราส่วน
หนี้สนิ ที่มภี าระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 2.11 เท่า ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ มีฐานะทางการเงินที่
มันคง
่ ในขณะทีผ่ ลการดาเนินงานก็มแี นวโน้มทีเ่ ติบโตขึน้ อย่างมีนยั สาคัญ (ตามรายละเอียดในข้อ 2)
ทัง้ นี้ หากพิจารณาจากกระแสเงินสดพบว่าบริษทั ฯ จะมีกระแสเงินสดเพิม่ ขึน้ อย่างมีนัยสาคัญ โดยอ้างอิง
จากประมาณการของทีป่ รึกษาฯ ซึง่ พบว่าบริษทั ฯ จะมีกระแสเงินสดจากการจาหน่ายบ้านหรือห้องชุดของ
แต่ละโครงการในปี 2562 และปี 2563 ดังนี้
หน่ วย : บาท
2562
2563
กระแสเงิ นสดรับ
โครงการไวโอ แคราย
61.22
โครงการไวโอ แคราย 2
62.87
41.03
โครงการวนา เรสซิเดนซ์
999.89
598.20
โครงการบ้านรชยา บ้านช้าง 2
109.71
161.50
รวม
1,233.68
800.74
กระแสเงิ นสดจ่าย
โครงการไวโอ แคราย
โครงการไวโอ แคราย 2
โครงการวนา เรสซิเดนซ์

(44.82)
(4.09)
(1,123.40)
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(2.85)
(35.61)
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หน่ วย : บาท
โครงการบ้านรชยา บ้านช้าง 2
รวม

2562
(165.75)
(1,338.07)

2563
(145.62)
(184.08)

กระแสเงิ นสดสุทธิ

(104.38)

616.66

หมายเหตุ : กระแสเงินสดของโครงการเท่านัน้

5. มีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตามหลักเกณฑ์การดารงสถานะเป็ นบริษทั จดทะเบียนก่อนยื่นคาขอ โดยต้องมีการ
กระจายการถือหุน้ รายย่อยไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 และมีผถู้ อื หุน้ รายย่อยไม่น้อยกว่า 150 ราย
ความเห็น: ทีป่ รึกษาฯ เห็นว่าบริษทั ฯ สามารถปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวได้ โดยพิจารณาจากข้อมูล
ในคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ซึง่ ปั จจุบนั บริษทั ฯ มีผถู้ อื หุน้ รายย่อยถือหุน้ รวมกัน ร้อยละ 20.84
และมีผถู้ อื หุน้ รายย่อยจานวน ประมาณ 900 ราย โดยการคานวณสัดส่วนการถือหุน้ ของผูถ้ อื หุน้ รายย่อย
ไม่รวมสัดส่วนการถือหุน้ ของ
1. นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ และบุคคลตามมาตรา 258 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ร้อยละ 46.03
2. นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ ร้อยละ 28.95
3. นายยงเกียรติ ศิรวิ จั นางกูร ร้อยละ 4.18
รวมสัดส่วนการถือหุน้ ทัง้ สิน้ ร้อยละ 79.16
6. สาหรับบริษทั จดทะเบียนทีฟ่ ้ื นฟูกจิ การตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย บริษทั จดทะเบียนต้องออกจากการ
ฟื้ นฟูกจิ การทีผ่ ่านความเห็นชอบจากศาล
ความเห็น: บริษัทฯ ไม่เข้าข่ายต้องปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว เนื่องจากบริษทั ฯ ไม่ได้ฟ้ื นฟูกจิ การ
ตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย
จากการพิจารณาถึงแผนโดยรวม ที่ปรึกษาฯ เห็นว่ามีความเป็ นไปได้ท่บี ริษัทฯ จะสามารถมีคุณสมบัติตาม
หลักเกณฑ์การรับหุน้ สามัญเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีปัจจัยความเสีย่ งทีส่ าคัญ คือ การโอน
บ้านหรือห้องชุดไม่เป็ นไปตามแผนทีว่ างไว้ และการควบคุมค่าใช้จ่าย ซึง่ ปั จจัยดังกล่าวอาจส่งผลให้บริษทั ฯ ไม่สามารถมี
กาไรสุทธิเป็ นไปตามหลักเกณฑ์การรับหุน้ สามัญเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันที่ 31 มีนาคม
2563 (ในกรณีทม่ี กี ารยื่นขอขยายระยะเวลาช่วงดาเนินการให้มคี ณ
ุ สมบัตเิ พื่อกลับมาซือ้ ขาย (resume stage)) ซึง่ ในกรณี
ดังกล่าว ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก็จะดาเนินการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ นอกจากนี้ จากการพิจารณาข่าวของบริษทั ฯ บนเว๊ปไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ พบว่าบริษทั ฯ
ไม่สามารถส่งงบการเงินได้ทนั ตามกาหนดการ ซึง่ บริษทั ฯ ได้นาส่งในวันที่ 6 มีนาคม 2562 ในขณะทีก่ าหนดการคือวันที่
28 กุมภาพันธ์ 2562 โดยตลอดระยะเวลาทีบ่ ริษทั ฯ ยังไม่ได้ส่งงบการเงิน หุน้ สามัญของบริษทั ฯ จะถูกตลาดหลักทรัพย์
พักการซือ้ ขายโดยขึน้ เครื่องหมาย SP (Suspend) และในกรณีทบ่ี ริษทั ฯ ไม่สามารถส่งงบการเงินได้ภายใน 6 เดือนนับ
จากวันครบกาหนดก็จะทาให้บริษทั ฯ เข้าข่ายทีอ่ าจถูกเพิกถอนจากการเป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอ
ไอ และมีหน้าทีท่ จ่ี ะต้องดาเนินการเพื่อแก้ไขเหตุแห่งการเพิกถอนและการดาเนินการให้มคี ุณสมบัตเิ พือ่ กลับมาซือ้ ขายอีก
ครัง้ หนึ่ง
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5.3

ประโยชน์ ที่ผ้ถู ือหุ้นจะได้รบั และผลกระทบที่ จะเกิ ดขึน้ ต่อผู้ถือหุ้น ในกรณี ที่ผ้ถู ือหุ้นปฏิ เสธคาเสนอซื้อ
(เฉพาะกรณี ที่คาเสนอซื้อนัน้ เป็ นคาเสนอซื้อหลักทรัพย์เพื่อเพิ กถอนหลักทรัพย์จากการเป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียนตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
- ไม่มี (เนื่องจากการทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครัง้ นี้ ไม่ได้เป็ นคาเสนอซื้อหลักทรัพย์เพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์จาก
การเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ)
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ส่วนที่ 6 : สรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงิ นอิ สระ
โปรดดูสรุปความเห็นของที่ปรึกษาฯ ในส่วนที่ 1 “บทสรุปของผูบ้ ริหาร” ของรายงานความเห็นของทีป่ รึกษาฯ
ฉบับนี้
อนึ่ง รายงานความเห็นของที่ปรึกษาฯ ฉบับนี้ จัดทาขึน้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ใช้พจิ ารณาประกอบการ
ตัดสินใจ เกีย่ วกับการตอบรับคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ ซึง่ การตอบรับหรือปฏิเสธคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ ขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจ
ของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ เป็ นสาคัญ ทัง้ นี้ ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ควรศึกษาข้อมูลในคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ (แบบ 247-4)
ความเห็นของบริษทั ฯ เกีย่ วกับคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ (แบบ 250-2) และรายงานความเห็นของทีป่ รึกษาฯ รวมถึงเอกสาร
อื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ด้วยความรอบคอบและระมัดระวังก่อนทาการตัดสินใจ
บริษัท สีลม แอ๊ดไวเซอรี่ จากัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของบริษทั ฯ ขอรับรองว่าได้พจิ ารณาและ
ศึกษาข้อมูลต่างๆ ด้วยความรอบคอบและสมเหตุสมผลตามมาตรฐานของผูป้ ระกอบวิชาชีพ และได้ให้เหตุผลบนพืน้ ฐาน
ของความสมเหตุสมผลและการวิเคราะห์อย่างเทีย่ งธรรม โดยคานึงถึงประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ เป็ นสาคัญ

ขอแสดงความนับถือ

..........................................................
(นายพิทกั ษ์ กิตติอคั รเสถียร)
กรรมการผูจ้ ดั การและผูค้ วบคุมการปฏิบตั งิ าน
บริษทั สีลม แอ๊ดไวเซอรี่ จากัด
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เอกสารแนบ 1 : สรุปรายงานประเมิ นมูลค่าทรัพย์สิน
บริษทั ฯ ได้ว่าจ้างบริษทั เอ็ดมันด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ซึง่ เป็ นบริษทั ทีอ่ ยู่ในรายชื่อบริษทั
ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ในตลาดทุนและผูป้ ระเมินหลักทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. เพื่อประเมินทรัพย์สนิ
ของ AFD และ RR โดยบริษัท เอ็ดมันด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ได้ทาการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ
ดังต่อไปนี้
1.
ห้องชุดพักอาศัย 22 ห้องชุดโครงการ ไวโอ แคราย ซอยรัตนาธิ เบศร์ 10
ห้องชุดพักอาศัยจานวน 22 ห้องชุด
ประเภททรัพย์สิน
เพื่อต้องการทราบมูลค่าตลาดปั จจุบนั ของทรัพย์สนิ ในสภาพทีไ่ ม่มภี าระผูกพันใดๆ
วัตถุประสงค์การประเมิ น
เพื่อใช้เป็ นข้อมูลประกอบการพิจารณาของบริษัท ฯ สาหรับวัตถุประสงค์สาธารณะ
เท่านัน้
782.05 ตารางเมตร
เนื้ อที่
โครงการ ไวโอ แคราย ซอยรัตนาธิเบศร์ 10 แยกจากถนนรัตนาธิเบศร์ (ทล.302)
ที่ตงั ้ ทรัพย์สิน
ตาบลบางกระสอ อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
ห้อ งชุ ด จ านวน 22 ห้อ งชุ ด ตัง้ อยู่ใ นโครงการ ไวโอ แคราย ระหว่ า งชัน้ 2 ถึง 8
รายละเอียดของทรัพย์สิน
พืน้ ทีใ่ ช้สอยอยู่ระหว่าง 31.47 ถึง 48.12 ตารางเมตร
กรรมสิทธิสมบู
์ รณ์ (Freehold)
ลักษณะกรรมสิ ทธิ์
บริษทั แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
ผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ์
หนังสือกรรมสิทธิห้์ องชุด (อ.ช.2) บนโฉนดทีด่ นิ เลขที่ 25088
รายละเอียดเอกสารสิ ทธิ์
จานองเป็ นหลักประกันกับธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
ภาระผูกพันที่จดทะเบียน
7 มกราคม 2562
วันที่ประเมิ น
43,520,000 บาท
มูลค่าประเมิ น
แผนที่แสดงที่ตงั ้ ทรัพย์สิน

ที่มา: รายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ โดยบริษทั เอ็ดมันด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
บริษทั เอ็ดมันด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ได้ทาการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ด้วยวิธเี ปรียบเทียบ
ราคาตลาด (Market Comparison Approach) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
วิธเี ปรียบเทียบราคาตลาดเป็ นการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบราคาทีม่ กี ารตกลงซือ้
ขายกัน ในช่วงที่ผ่ านมา และ/หรือ ราคาเสนอขายในปั จจุบนั ที่ท รัพ ย์สิน ที่มีลัก ษณะและคุณประโยชน์ ค ล้ายคลึงกับ
ทรัพย์สนิ ทีจ่ ะประเมินมูลค่าโดยอาจใช้ปัจจัยต่างๆ เช่น ทาเลทีต่ งั ้ ช่วงเวลาซือ้ ขาย ประโยชน์ใช้สอย เงื่อนไขการชาระ
เงิน ตลอดจนรูปร่างลักษณะของทรัพย์สนิ นัน้ เป็ นตัวปรับราคาในการเปรียบเทียบกับทรัพย์สนิ ทีค่ ล้ายคลึงกันด้วย โดย
บริษัท เอ็ดมันด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ได้สารวจราคาซื้อขาย ค่าเช่า หรือ ราคาเสนอซื้อขายของ
ทรัพ ย์สิน ต่ า งๆ ในบริเ วณใกล้เ คีย งกับ ที่ตัง้ ทรัพ ย์สิน ที่ท าการประเมิน มูลค่ า พบว่ า มีท รัพ ย์สิน อื่น ที่สามารถน ามา
เปรียบเทียบเพื่อการประเมินมูลค่าแสดงรายละเอียดโดยสังเขปดังต่อไปนี้
ตารางเปรียบเทียบประเมิ นมูลค่าสิ นทรัพย์ตามราคาตลาด (Adjustment Grid Sales Analysis)
โดยใช้หอ้ งชุดเลขที่ 1/7 ชัน้ 2 พืน้ ทีห่ อ้ งชุดประมาณ 31.47 ตารางเมตร (ห้องมาตรฐานสาหรับเปรียบเทียบ)
รายละเอียด
ประเภททรัพย์สนิ
ประเภทข้อมูล
ชือ่ โครงการ
ทีต่ งั ้ โครงการ
เนื้อทีโ่ ครงการ
ระยะทางจากถนนสายหลัก
ระยะทางจากสถานีรถไฟฟ้ า
รูปแบบโครงการ
รูปแบบอาคาร / คุณภาพวัสดุ
อายุอาคาร
สภาพอาคารและการดูแลรักษา
จานวนห้องชุดทัง้ หมด
ชัน้ ทีต่ งั ้ ห้องชุด
มุมมอง (View)
พืน้ ทีห่ อ้ งชุด
การตกแต่งภายในห้องชุด
อัตราส่วนทีจ่ อดรถต่อห้องชุด
ราคาเสนอซื้อ-ขาย/เสนอขายรวม
ราคาซื้อ-ขาย (บาท/ตรม.)
วันทีซ่ อ้ื -ขาย / เสนอขาย
ปรับปั จจัยเชิงปริมาณ - ชัน้ ทีต่ งั ้
ห้องชุด (บาท/ตรม.)
ราคาสุทธิหลังการปรับแก้ (บาท/
ตรม.)
ปั จจัยในการพิจารณาเชิงคุณภาพ
ปรับแก้ราคาซื้อ-ขาย / เสนอขาย
ทาเลทีต่ งั ้ ทรัพย์สนิ
วันทีซ่ อ้ื -ขาย/เสนอขาย

ทรัพย์สินตามแบบ
ข้อมูลที่เปรียบเทียบ 1 ข้อมูลที่เปรียบเทียบ 2 ข้อมูลที่เปรียบเทียบ 3
โครงการ
ห้องชุดพักอาศัย
ห้องชุดพักอาศัย
ห้องชุดพักอาศัย
ห้องชุดพักอาศัย
เสนอขาย
ซื้อ-ขาย
ซื้อ-ขาย
ซื้อ-ขาย
ไวโอแคราย
ไวโอแคราย
ไวโอแคราย
ไวโอแคราย
ซอยรัตนาธิเบศร์ 10
ซอยรัตนาธิเบศร์ 10
ซอยรัตนาธิเบศร์ 10
ซอยรัตนาธิเบศร์ 10
0-3-78.7 ไร่
0-3-78.7 ไร่
0-3-78.7 ไร่
0-3-78.7 ไร่
50 เมตร
50 เมตร
50 เมตร
50 เมตร
100 เมตร
100 เมตร
100 เมตร
100 เมตร
อาคารชุด 8 ชัน้ 1
อาคารชุด 8 ชัน้ 1
อาคารชุด 8 ชัน้ 1
อาคารชุด 8 ชัน้ 1
อาคาร
อาคาร
อาคาร
อาคาร
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
3 ปี
3 ปี
3 ปี
3 ปี
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
125 ห้อง
125 ห้อง
125 ห้อง
125 ห้อง
ชัน้ 2
ชัน้ 2
ชัน้ 3
ชัน้ 6
City view
City view
City view
City view
31.47 ตรม.
31.47 ตรม.
31.47 ตรม
31.34 ตรม
มาตรฐานโครงการ
มาตรฐานโครงการ
มาตรฐานโครงการ
มาตรฐานโครงการ
32.00%
32.00%
32.00%
32.00%
1,990,000 บาท
1,990,000 บาท
1,990,000 บาท
63,235 บาท
63,235 บาท
63,497 บาท
7 มกราคม 2562
29 มิถุนายน 2561
16 กรกฎาคม 2561
27 ธันวาคม 2561
-

-

-500.00

-1,500.00

- ประมาณ 63,235 บาท ประมาณ 62,735 บาท ประมาณ 61,997 บาท
-

0%
0%
1%
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0%
0%
1%

0%
0%
0%

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
รายละเอียด
ระยะทางจากถนนสายหลัก
ระยะทางจากสถานีรถไฟฟ้ า
รูปแบบอาคาร / คุณภาพวัสดุ
สภาพอาคารและการดูแลรักษา
ปั จจัยอื่นๆ
ราคาปรับแก้
การปรับแก้ทงั ้ หมด
% การปรับแก้ทงั ้ หมด
แปลงค่า
เปรียบเทียบ
ราคาปรับแก้ครัง้ สุดท้าย (บาท
ต่อตารางเมตร)

ทรัพย์สินตามแบบ
โครงการ

ข้อมูลที่เปรียบเทียบ 1 ข้อมูลที่เปรียบเทียบ 2 ข้อมูลที่เปรียบเทียบ 3

63,702
5.00
1.00
10.00
1.00

0%
0%
0%
1%
2%
64,500
2.00
0.40
2.50
0.25

0%
0%
0%
1%
2%
63,990
2.00
0.40
2.50
0.25

0%
0%
0%
1%
1%
62,617
1.00
0.20
5.00
0.50

63,431

16,125

15,997

31,309

จากการประเมินมูลค่าโดยวิธเี ปรียบเทียบราคาตลาด จะได้มูลค่าทีเ่ ท่ากับ 63,000 บาทต่อตารางเมตร หรือคิด
เป็ นมูลค่าของทรัพย์สนิ ตามแบบโครงการ (ห้องขนาด 31.47 ตารางเมตร) เท่ากับ 1,982,610 บาท
ตารางสรุปมูลค่าทรัพย์สินตามราคาตลาด
พื้นที่
ปรับเพิ่ ม/ลด
ราคา
ชัน้
ทาเลที่ตงั ้
(ตาราง
มาตรฐาน ชัน้
ทาเล
เมตร)
1
1/2
2 ห้องมาตรฐาน
35.17 63,000.00
2
1/7
2 ห้องมาตรฐาน
31.47 63,000.00
3
1/10
2 ห้องมุม
37.27 63,000.00
1,000
4
1/11
2 ห้องมาตรฐาน
34.22 63,000.00
5
1/21
3 ห้องมาตรฐาน
35.17 63,000.00 1,000
6
1/22
3 ห้องมาตรฐาน
35.01 63,000.00 1,000
7
1/29
3 ห้องมุม
37.27 63,000.00 1,000
8
1/30
3 ห้องมาตรฐาน
34.22 63,000.00 1,000
9
1/33
3 ห้องมุม
33.61 63,000.00 1,000 1,000
10
1/48
4 ห้องมุม
31.47 63,000.00 2,000 1,000
11
1/52
4 ห้องมุม
33.61 63,000.00 2,000 1,000
12
1/59
5 ห้องมาตรฐาน
35.17 63,000.00 3,000
13
1/66
5 ห้องมาตรฐาน
31.47 63,000.00 3,000
14
1/71
5 ห้องมุม
33.61 63,000.00 3,000 1,000
15
1/77
6 ห้องมุม
37.40 63,000.00 4,000 1,000
16
1/80
6 ห้องมาตรฐาน
31.34 63,000.00 4,000
17
1/99
7 ห้องมาตรฐาน
31.34 63,000.00 5,000
18
1/112
8 ห้องมาตรฐาน
35.17 63,000.00 6,000
19
1/115
8 ห้องมุม
37.27 63,000.00 6,000 1,000
20
1/121
8 ห้องมุม (วิวสระ)
48.12 63,000.00 6,000 1,500
21
1/122
8 ห้องวิวสระ
43.78 63,000.00 6,000 1,000
22
1/125
8 ห้องมุม (วิวสระ)
33.09 63,000.00 6,000 1,500
รวมมูลค่าห้องชุดโดยวิ ธีเปรียบเทียบราคาตลาด 782.05
ห้องชุด
ลาดับ
เลขที่
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ราคาขาย

หักส่วนลด
14.39%

2,215,710 1,896,846.94
1,982,610 1,697,294.18
2,385,280 2,042,016.26
2,155,860 1,845,611.91
2,233,295 1,911,903.30
2,223,135 1,903,205.42
2,403,915 2,057,969.51
2,172,970 1,860,259.62
2,167,845 1,855,872.16
2,422,550 2,073,922.76
2,184,650 1,870,258.76
2,268,465 1,942,012.01
2,029,815 1,737,705.94
2,201,455 1,884,645.37
2,468,400 2,113,174.53
2,037,100 1,743,942.56
2,052,770 1,757,357.51
2,321,220 1,987,175.26
2,497,090 2,137,735.77
3,248,100 2,780,668.52
2,933,260 2,511,136.89
2,233,575 1,912,143.00
50,839,070 43,522,860.00

มูลค่าปั จจุบนั
(ปั ดเศษ)
1,896,850
1,697,290
2,042,020
1,845,610
1,911,900
1,903,210
2,057,970
1,860,260
1,855,870
2,073,920
1,870,260
1,942,010
1,737,710
1,884,650
2,113,170
1,743,940
1,757,360
1,987,180
2,137,740
2,780,670
2,511,140
1,912,140
43,522,870

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
สรุปรายงานการประเมิ น
บริษทั เอ็ดมันด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ได้ทาการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ด้วยวิธเี ปรียบเทียบ
ราคาตลาด แบบคิดลดมูลค่าสินทรัพย์ทงั ้ กลุ่ม (portfolio) โดยพิจารณาส่วนลดกรณีเสนอขายทรัพย์สนิ ทุกชิน้ พร้อมกันใน
คราวเดียวแก่ผซู้ อ้ื รายเดียว (ค่าบริหารจัดการ ต้นทุนทางการเงิน และอื่นๆ) ประมาณร้อยละ 14.39 ซึง่ ได้มลู ค่าทรัพย์สนิ
ทัง้ หมด 43,520,000 บาท (ปั ดเศษ) หรือเฉลีย่ ประมาณ 55,649 บาทต่อตารางเมตร
ความเห็นของที่ปรึกษา
ทีป่ รึกษาฯ มีความเห็นว่าการประเมินมูลค่าด้วยวิธเี ปรียบเทียบราคาตลาดเป็ นวิธกี ารที่เหมาะสม เนื่องจากผู้
ประเมินได้เปรียบเทียบราคาตลาดของห้องชุดที่มลี กั ษณะทีใ่ กล้เคียงกัน และมีการปรับปรุงราคาเพิม่ หรือลด เพื่อสะท้อน
ข้อดีหรือข้อเสียของห้องชุดทีป่ ระเมินเมื่อเทียบกับห้องชุดอื่น ดังนัน้ มูลค่าดังกล่าวจึงสามารถสะท้อนมูลค่าของห้องชุดที่
ประเมินในปั จจุบนั ได้อย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตาม ทีป่ รึกษาฯ เห็นว่าการใช้สมมติฐานว่าเป็ นการขายสินทรัพย์ทงั ้ กลุ่ม
เป็ นสมมติฐานทีอ่ าจจะไม่เหมาะสม เนื่องจากไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบริษทั ฯ ซึง่ ประสงค์จะขายห้องชุดให้แก่
ผูบ้ ริโภคทัวไป
่ มิใช่การขายเหมาสินทรัพย์ทงั ้ กลุ่มให้แก่ผซู้ อ้ื เพียงรายเดียว ดังนัน้ ทีป่ รึกษาฯ จึงเห็นว่ามูลค่ าทีเ่ หมาะสม
ควรเป็ นมูลค่าก่อนหักส่วนลด ซึง่ จะได้มลู ค่าสินทรัพย์ทงั ้ หมด 50,839,070 บาท
2.
ห้องชุดพักอาศัย 52 ห้องชุดโครงการ ไวโอ แคราย 2 ซอยรัตนาธิ เบศร์ 3
ห้องชุดพักอาศัยจานวน 52 ห้องชุด
ประเภททรัพย์สิน
เพื่อต้องการทราบมูลค่าตลาดปั จจุบนั ของทรัพย์สนิ ในสภาพทีไ่ ม่มภี าระผูกพันใดๆ
วัตถุประสงค์การประเมิ น
เพื่อใช้เป็ นข้อมูลประกอบการพิจารณาของบริษัท ฯ สาหรับวัตถุประสงค์สาธารณะ
เท่านัน้
1,697.44 ตารางเมตร
เนื้ อที่
โครงการ ไวโอ แคราย 2 ซอยรัตนาธิเบศร์ 3 แยกจากถนนรัตนาธิเบศร์ (ทล.302)
ที่ตงั ้ ทรัพย์สิน
ตาบลตลาดขวัญ อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
ห้องชุดจานวน 52 ห้องชุด ตัง้ อยู่ในโครงการ ไวโอ แคราย 2 ระหว่างชัน้ 2 ถึง 8
รายละเอียดของทรัพย์สิน
พืน้ ทีใ่ ช้สอยอยู่ระหว่าง 25.88 ถึง 49.41 ตารางเมตร
กรรมสิทธิสมบู
์ รณ์ (Freehold)
ลักษณะกรรมสิ ทธิ์
บริษทั แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
ผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ์
หนังสือกรรมสิทธิห้์ องชุด (อ.ช.2) บนโฉนดทีด่ นิ เลขที่ 20609
รายละเอียดเอกสารสิ ทธิ์
จานองเป็ นหลักประกันกับธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
ภาระผูกพันที่จดทะเบียน
7 มกราคม 2562
วันที่ประเมิ น
80,497,000 บาท
มูลค่าที่ประเมิ น
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
แผนที่แสดงที่ตงั ้ ทรัพย์สิน

ที่มา: รายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ โดยบริษทั เอ็ดมันด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด

บริษทั เอ็ดมันด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ได้ทาการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ด้วยวิธเี ปรียบเทียบ
ราคาตลาด (Market Comparison Approach) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
วิธเี ปรียบเทียบราคาตลาดเป็ นการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบราคาทีม่ กี ารตกลงซือ้
ขายกัน ในช่วงที่ผ่ านมา และ/หรือ ราคาเสนอขายในปั จ จุบนั ที่ท รัพ ย์สิน ที่มีลัก ษณะและคุณประโยชน์ ค ล้ายคลึงกับ
ทรัพย์สนิ ทีจ่ ะประเมินมูลค่าโดยอาจใช้ปัจจัยต่างๆ เช่น ทาเลทีต่ งั ้ ช่วงเวลาซือ้ ขาย ประโยชน์ใช้สอย เงื่อนไขการชาระ
เงิน ตลอดจนรูปร่างลักษณะของทรัพย์สนิ นัน้ เป็ นตัวปรับราคาในการเปรียบเทียบกับทรัพย์สนิ ทีค่ ล้า ยคลึงกันด้วย โดย
บริษัท เอ็ดมันด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ได้สารวจราคาซื้อขาย ค่าเช่า หรือ ราคาเสนอซื้อขายของ
ทรัพ ย์สิน ต่ า งๆ ในบริเ วณใกล้เ คีย งกับ ที่ตัง้ ทรัพ ย์สิน ที่ท าการประเมิน มูลค่ า พบว่ า มีท รัพ ย์สิน อื่น ที่สามารถน ามา
เปรียบเทียบเพื่อการประเมินมูลค่าแสดงรายละเอียดโดยสังเขปดังต่อไปนี้
ตารางเปรียบเทียบประเมิ นมูลค่าสิ นทรัพย์ตามราคาตลาด (Adjustment Grid Sales Analysis)
โดยใช้หอ้ งชุดเลขที่ 209/4 ชัน้ 2 พืน้ ทีห่ อ้ งชุดประมาณ 25.99 ตารางเมตร (ห้องมาตรฐานสาหรับเปรียบเทียบ)
รายละเอียด
ประเภททรัพย์สนิ
ประเภทข้อมูล
ชือ่ โครงการ
ทีต่ งั ้ โครงการ
เนื้อทีโ่ ครงการ
ระยะทางจากถนนสายหลัก
ระยะทางจากสถานีรถไฟฟ้ า
รูปแบบโครงการ
รูปแบบอาคาร / คุณภาพวัสดุ
อายุอาคาร

ทรัพย์สินตามแบบ
ข้อมูลที่เปรียบเทียบ1 ข้อมูลที่เปรียบเทียบ2 ข้อมูลที่เปรียบเทียบ3
โครงการ
ห้องชุดพักอาศัย
ห้องชุดพักอาศัย
ห้องชุดพักอาศัย
ห้องชุดพักอาศัย
เสนอขาย
ซื้อ-ขาย
ซื้อ-ขาย
เสนอขาย
ไวโอแคราย 2
ไวโอแคราย
ไวโอแคราย 2
เอ พลัส อินสไปร์
ซอยรัตนาธิเบศร์ 3
ซอยรัตนาธิเบศร์ 10
ซอยรัตนาธิเบศร์ 10
ซอยรัตนาธิเบศร์ 11
0-3-10.0 ไร่
0-3-78.7 ไร่
0-3-78.7 ไร่
0-1-93 ไร่
350 เมตร
50 เมตร
50 เมตร
220 เมตร
350 เมตร
100 เมตร
100 เมตร
340 เมตร
อาคารชุด 8 ชัน้ 1
อาคารชุด 8 ชัน้ 1
อาคารชุด 8 ชัน้ 1
อาคารชุด 8 ชัน้ 1
อาคาร
อาคาร
อาคาร
อาคาร
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
3 ปี
3 ปี
3 ปี
1 ปี
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
รายละเอียด
สภาพอาคารและการดูแลรักษา
จานวนห้องชุดทัง้ หมด
ชัน้ ทีต่ งั ้ ห้องชุด
มุมมอง (View)
พืน้ ทีห่ อ้ งชุด
การตกแต่งภายในห้องชุด
อัตราส่วนทีจ่ อดรถต่อห้องชุด
ราคาเสนอซื้อ-ขาย/เสนอขายรวม
ราคาซื้อ-ขาย (บาท/ตรม.)
ปรับปั จจัยเชิงปริมาณ - ชัน้ ทีต่ งั ้
ห้องชุด (บาท/ตรม.)
ราคาสุทธิหลังปรับแก้ (บาท/ตร.
ม.)
ปั จจัยเชิงคุณภาพ
ทาเลทีต่ งั ้ ทรัพย์สนิ
วันทีเ่ สนอซื้อ-ขาย
ระยะทางจากถนนสายหลัก
ระยะทางจากสถานีรถไฟฟ้ า
รูปแบบอาคาร/คุณภาพวัสดุ
สภาพอาคารและการดูแลรักษา
ปั จจัยอื่นๆ
การปรับแก้ทงั ้ หมด
ราคาปรับแก้
การปรับแก้ทงั ้ หมด
% การปรับแก้ทงั ้ หมด
แปลงค่า
เปรียบเทียบ
ราคาปรับแก้ครัง้ สุดท้าย (บาท
ต่อตารางเมตร)

ทรัพย์สินตามแบบ
ข้อมูลที่เปรียบเทียบ1 ข้อมูลที่เปรียบเทียบ2 ข้อมูลที่เปรียบเทียบ3
โครงการ
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
122 ห้อง
125 ห้อง
122 ห้อง
70 ห้อง
ชัน้ 2
ชัน้ 2
ชัน้ 4
ชัน้ 5
City view
City view
City view
City view
25.99 ตรม.
31.47 ตรม.
25.97 ตรม
25.25 ตรม
มาตรฐานโครงการ
มาตรฐานโครงการ
มาตรฐานโครงการ
มาตรฐานโครงการ
24.59%
32.00%
24.59%
42.86%
1,990,000 บาท
1,490,000 บาท
1,360,000 บาท
63,235 บาท
57,374 บาท
53,861 บาท
-

-

-500.00

-1,000.00

-

63,235 บาท

56,874 บาท

52,861 บาท

56,761
29.00
1.00
33.16
1.00

-5%
2%
-3%
-5%
0%
0%
0%
-11%
56,279
15.00
0.52
1.93
0.06

0%
0%
1%
0%
0%
0%
0%
1%
57,443
1.00
0.03
29.00
0.87

5%
0%
-1%
-2%
5%
0%
0%
7%
56,562
13.00
0.45
2.23
0.07

57,316

3,281

50,230

3,805

จากการประเมินมูลค่าโดยวิธเี ปรียบเทียบราคาตลาด จะได้มูลค่าทีเ่ ท่ากับ 57,000 บาทต่อตารางเมตร หรือคิด
เป็ นมูลค่าของทรัพย์สนิ ตามแบบโครงการ (ห้องขนาด 25.99 ตารางเมตร) เท่ากับ 1,481,430 บาท
ตารางสรุปมูลค่าทรัพย์สินตามราคาตลาด
ลาดับ

ห้องชุด
เลขที่

ชัน้

1
2
3
4
5

209/4
209/6
209/11
209/17
209/19

2
2
2
2
2

ทาเลที่ตงั ้
ห้องมาตรฐาน
ห้องมาตรฐาน
ห้องมุม
ห้องมาตรฐาน
ห้องมุม

พื้นที่
ราคา
(ตาราง
มาตรฐาน
เมตร)
25.99 57,000.00
25.99 57,000.00
49.41 57,000.00
25.97 57,000.00
48.27 57,000.00

ปรับเพิ่ ม/ลด
ชัน้

ทาเล

500

1,000
1,000
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ราคาขาย
1,481,430
1,481,430
2,865,780
1,480,290
2,823,795

หักส่วนลด
18.84%
1,202,276.99
1,202,276.99
2,325,767.24
1,201,351.81
2,291,693.68

มูลค่าปั จจุบนั
(ปั ดเศษ)
1,202,280
1,202,280.00
2,325,770.00
1,201,350.00
2,291,690.00

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
ห้องชุด
ลาดับ
เลขที่
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

209/20
209/21
209/29
209/35
209/37
209/38
209/40
209/43
209/46
209/49
209/51
209/55
209/56
209/62
209/64
209/67
209/68
209/69
209/73
209/74
209/76
209/77
209/82
209/84
209/85
209/86
209/87
209/88
209/89
209/91
209/92
209/100
209/101
209/102
209/103
209/104
209/105
209/106
209/107
209/110
209/112
209/115
209/116
209/119
209/120

ชัน้
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8

ทาเลที่ตงั ้
ห้องมุม
ห้องมาตรฐาน
ห้องมุม
ห้องมาตรฐาน
ห้องมุม
ห้องมุม
ห้องมาตรฐาน
ห้องมาตรฐาน
ห้องมาตรฐาน
ห้องมาตรฐาน
ห้องมาตรฐาน
ห้องมุม
ห้องมุม
ห้องมาตรฐาน
ห้องมาตรฐาน
ห้องมาตรฐาน
ห้องมาตรฐาน
ห้องมาตรฐาน
ห้องมุม
ห้องมุม
ห้องมาตรฐาน
ห้องมาตรฐาน
ห้องมาตรฐาน
ห้องมุม
ห้องมาตรฐาน
ห้องมาตรฐาน
ห้องมาตรฐาน
ห้องมาตรฐาน
ห้องมาตรฐาน
ห้องมุม
ห้องมุม
ห้องมาตรฐาน
ห้องมุม
ห้องมุม
ห้องมาตรฐาน
ห้องมาตรฐาน
ห้องมาตรฐาน
ห้องมาตรฐาน
ห้องมาตรฐาน
ห้องมาตรฐาน
ห้องมาตรฐาน
ห้องมุม
ห้องมุม
ห้องมาตรฐาน
ห้องมาตรฐาน

พื้นที่
ปรับเพิ่ ม/ลด
ราคา
(ตาราง
มาตรฐาน ชัน้
ทาเล
เมตร)
49.17 57,000.00 500 1,000
25.95 57,000.00 500
49.41 57,000.00 500 1,000
25.97 57,000.00 500
48.27 57,000.00 500 1,000
49.17 57,000.00 500 1,000
25.99 57,000.00 500
25.99 57,000.00 500
25.99 57,000.00 500
26.00 57,000.00 500
25.97 57,000.00 500
48.27 57,000.00 1,000 1,000
49.17 57,000.00 1,000 1,000
25.99 57,000.00 1,000
25.99 57,000.00 1,000
26.00 57,000.00 1,000
25.97 57,000.00 1,000
25.97 57,000.00 1,000
48.27 57,000.00 1,000 1,000
49.17 57,000.00 1,000 1,000
25.99 57,000.00 1,000
25.99 57,000.00 1,000
25.99 57,000.00 1,000
34.46 57,000.00 1,000 1,000
26.00 57,000.00 1,000
25.97 57,000.00 1,000
25.97 57,000.00 1,000
25.97 57,000.00 1,000
25.97 57,000.00 1,000
48.27 57,000.00 1,500 1,000
49.17 57,000.00 1,500 1,000
25.99 57,000.00 1,500
49.41 57,000.00 1,500 1,000
34.46 57,000.00 1,500 1,000
26.00 57,000.00 1,500
25.97 57,000.00 1,500
25.97 57,000.00 1,500
25.97 57,000.00 1,500
25.97 57,000.00 1,500
25.99 57,000.00 1,500
25.99 57,000.00 1,500
49.41 57,000.00 1,500 1,000
34.46 57,000.00 1,500 1,000
25.97 57,000.00 1,500
25.97 57,000.00 1,500
-
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ราคาขาย
2,876,445
1,492,125
2,890,485
1,493,275
2,823,795
2,876,445
1,494,425
1,494,425
1,494,425
1,495,000
1,493,275
2,847,930
2,901,030
1,507,420
1,507,420
1,508,000
1,506,260
1,506,260
2,847,930
2,901,030
1,507,420
1,507,420
1,507,420
2,033,140
1,508,000
1,506,260
1,506,260
1,506,260
1,506,260
2,872,065
2,925,615
1,520,415
2,939,895
2,050,370
1,521,000
1,519,245
1,519,245
1,519,245
1,519,245
1,520,415
1,520,415
2,939,895
2,050,370
1,519,245
1,519,245

หักส่วนลด
18.84%
2,334,422.58
1,210,956.68
2,345,816.96
1,211,889.98
2,291,693.68
2,334,422.58
1,212,823.28
1,212,823.28
1,212,823.28
1,213,289.93
1,211,889.98
2,311,280.80
2,354,374.91
1,223,369.57
1,223,369.57
1,223,840.28
1,222,428.16
1,222,428.16
2,311,280.80
2,354,374.91
1,223,369.57
1,223,369.57
1,223,369.57
1,650,025.61
1,223,840.28
1,222,428.16
1,222,428.16
1,222,428.16
1,222,428.16
2,330,867.93
2,374,327.24
1,233,915.86
2,385,916.39
1,664,008.88
1,234,390.63
1,232,966.33
1,232,966.33
1,232,966.33
1,232,966.33
1,233,915.86
1,233,915.86
2,385,916.39
1,664,008.88
1,232,966.33
1,232,966.33

มูลค่าปั จจุบนั
(ปั ดเศษ)
2,334,420.00
1,210,960.00
2,345,820.00
1,211,890.00
2,291,690.00
2,334,420.00
1,212,820.00
1,212,820.00
1,212,820.00
1,213,290.00
1,211,890.00
2,311,280.00
2,354,370.00
1,223,370.00
1,223,370.00
1,223,840.00
1,222,430.00
1,222,430.00
2,311,280.00
2,354,370.00
1,223,370.00
1,223,370.00
1,223,370.00
1,650,030.00
1,223,840.00
1,222,430.00
1,222,430.00
1,222,430.00
1,222,430.00
2,330,870.00
2,374,330.00
1,233,920.00
2,385,920.00
1,664,010.00
1,234,390.00
1,232,970.00
1,232,970.00
1,232,970.00
1,232,970.00
1,233,920.00
1,233,920.00
2,385,920.00
1,664,010.00
1,232,970.00
1,232,970.00

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
พื้นที่
ปรับเพิ่ ม/ลด
ราคา
ชัน้
ทาเลที่ตงั ้
(ตาราง
มาตรฐาน ชัน้
ทาเล
เมตร)
51 209/121 8 ห้องมาตรฐาน
25.97 57,000.00 1,500
52 209/122 8 ห้องมาตรฐาน
25.88 57,000.00 1,500
รวมมูลค่าห้องชุดโดยวิ ธีเปรียบเทียบราคาตลาด 1,697.44
ห้องชุด
ลาดับ
เลขที่

ราคาขาย
1,519,245
1,513,980
99,187,715

หักส่วนลด
18.84%
1,232,966.33
1,228,693.44
80,497,295

มูลค่าปั จจุบนั
(ปั ดเศษ)
1,232,970.00
1,228,690.00
80,497,730

สรุปรายงานการประเมิ น
บริษทั เอ็ดมันด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ได้ทาการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ด้วยวิธเี ปรียบเทียบ
ราคาตลาด แบบคิดลดมูลค่าสินทรัพย์ทงั ้ กลุ่ม (portfolio) โดยพิจารณาส่วนลดกรณีเสนอขายทรัพย์สนิ ทุกชิน้ พร้อมกันใน
คราวเดียวแก่ผซู้ อ้ื รายเดียว (ค่าบริหารจัดการ ต้นทุนทางการเงิน และอื่นๆ) ประมาณร้อยละ 18.84 ซึง่ ได้มลู ค่าทรัพย์สนิ
ทัง้ หมด 80,497,000 บาท (ปั ดเศษ) หรือเฉลีย่ ประมาณ 47,423 บาทต่อตารางเมตร
ความเห็นของที่ปรึกษา
ทีป่ รึกษาฯ มีความเห็นว่าการประเมินมูลค่าด้วยวิธเี ปรียบเทียบราคาตลาดเป็ นวิธกี ารที่เหมาะสม เนื่องจากผู้
ประเมินได้เปรียบเทียบราคาตลาดของห้องชุดทีม่ ลี กั ษณะทีใ่ กล้เคียงกัน และมีการปรับปรุงราคาเพิม่ หรือลด เพื่อสะท้อน
ข้อดีหรือข้อเสียของห้องชุดทีป่ ระเมินเมื่อเทียบกับห้องชุดอื่น ดังนัน้ มูลค่าดังกล่าวจึงสามารถสะท้อนมูลค่าของห้องชุดที่
ประเมินในปั จจุบนั ได้อย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตาม ทีป่ รึกษาฯ เห็นว่าการใช้สมมติฐานว่าเป็ นการขายสินทรัพย์ทงั ้ กลุ่ม
เป็ นสมมติฐานทีอ่ าจจะไม่เหมาะสม เนื่องจากไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบริษทั ฯ ซึง่ ประสงค์จะขายห้องชุดให้แก่
ผูบ้ ริโภคทัวไป
่ มิใช่การขายเหมาสินทรัพย์ทงั ้ กลุ่มให้แก่ผซู้ อ้ื เพียงรายเดียว ดังนัน้ ทีป่ รึกษาฯ จึงเห็นว่ามูลค่าทีเ่ หมาะสม
ควรเป็ นมูลค่าก่อนหักส่วนลด ซึง่ จะได้มลู ค่าสินทรัพย์ทงั ้ หมด 99,187,715 บาท
3.
ที่ดินว่างเปล่าเนื้ อที่ 16-0-30.30 ไร่ ถนนศรีนคริ นทร์-ร่มเกล้าตัดใหม่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ทีด่ นิ ว่างเปล่า
ประเภททรัพย์สิน
เพื่อต้องการทราบมูลค่าตลาดปั จจุบนั ของทรัพย์สนิ ในสภาพทีไ่ ม่มภี าระผูกพันใดๆ
วัตถุประสงค์การประเมิ น
เพื่อใช้เป็ นข้อมูลประกอบการพิจารณาของบริษทั ฯ สาหรับวัตถุประสงค์สาธารณะ
เท่านัน้
16-0-30.30 ไร่ (16.0758 ไร่ หรือ 6,430.30 ตารางวา)
เนื้ อที่
ถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้าตัดใหม่ แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร
ที่ตงั ้ ทรัพย์สิน
ทรัพย์สนิ ทีป่ ระเมินมูลค่า ประกอบด้วยโฉนดทีด่ นิ จานวน 2 ฉบับ เนื้อทีด่ นิ รวม
รายละเอียดของทรัพย์สิน
ตามเอกสารสิทธิ ์ 16-0-30.30 ไร่ (16.0758 ไร่ หรือ 6,430.30 ตารางวา)
กรรมสิทธิสมบู
ลักษณะกรรมสิ ทธิ์
์ รณ์ (Freehold)
บริษทั แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
ผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ์
โฉนดทีด่ นิ เลขที่ 11622 และ 13425
รายละเอียดเอกสารสิ ทธิ์
จานองเป็ นหลักประกันกับธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
ภาระผูกพันที่จดทะเบียน
7 มกราคม 2562
วันที่ประเมิ น
482,300,000 บาท
ราคาประเมิ น

เอกสารแนบ 1 - หน้า 8

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
ผังแสดงรูปแปลงที่ดิน

ที่มา: รายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ โดยบริษทั เอ็ดมันด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด

รูปแสดงที่ตงั ้

ที่มา: รายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ โดยบริษทั เอ็ดมันด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด

บริษทั เอ็ดมันด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ได้ทาการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ด้วยวิธเี ปรียบเทียบ
ราคาตลาด และวิธมี ลู ค่าคงเหลือสุทธิ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
วิ ธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Comparison Approach)
วิธเี ปรียบเทียบราคาตลาดเป็ นการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบราคาทีม่ กี ารตกลงซือ้
ขายกัน ในช่วงที่ผ่ านมา และ/หรือ ราคาเสนอขายในปั จจุบนั ที่ท รัพ ย์สิน ที่มีลัก ษณะและคุณประโยชน์ ค ล้ายคลึงกับ
ทรัพย์สนิ ทีจ่ ะประเมินมูลค่าโดยอาจใช้ปัจจัยต่างๆ เช่น ทาเลทีต่ งั ้ ช่วงเวลาซือ้ ขาย ประโยชน์ใช้สอย เงื่อนไขการชาระ
เอกสารแนบ 1 - หน้า 9

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
เงิน ตลอดจนรูปร่างลักษณะของทรัพย์สนิ นัน้ เป็ นตัวปรับราคาในการเปรียบเทียบกับทรัพย์สนิ ทีค่ ล้ายคลึงกันด้วย โดย
บริษัท เอ็ดมันด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ได้สารวจราคาซื้อขาย ค่าเช่า หรือ ราคาเสนอซื้อขายของ
ทรัพ ย์สิน ต่ า งๆ ในบริเ วณใกล้เ คีย งกับ ที่ตัง้ ทรัพ ย์สิน ที่ท าการประเมิน มูลค่ า พบว่ า มีท รัพ ย์สิน อื่น ที่สามารถน ามา
เปรียบเทียบเพื่อการประเมินมูลค่าแสดงรายละเอียดโดยสังเขปดังต่อไปนี้
ตารางเปรียบเทียบประเมิ นมูลค่าสิ นทรัพย์ตามราคาตลาด (Adjustment Grid Sales Analysis)
รายละเอียด
ประเภททรัพย์สนิ
ประเภทข้อมูล
ทีต่ งั ้

เนื้อที่
ราคาเสนอขาย
(บาทต่อตารางวา)
วันทีเ่ สนอซื้อ/ขาย
ปั จจัยในการพิจารณา
ปั จจัยเชิงปริมาณ (ค่าถมดิน)
ราคาเสนอซื้อ-ขาย หลังปรับแก้
(บาท / ตารางวา)
ประเภทข้อมูล
(ซื้อ-ขาย/เสนอขาย)
ทีต่ งั ้ ทรัพย์สนิ
ระยะทางจากถนนสายหลัก
เนื้อทีด่ นิ (ตารางวา)
รูปแปลงทีด่ นิ
ข้อกาหนดด้านผังเมือง
ศักยภาพในการพัฒนา
วันทีเ่ สนอขาย/ซื้อ-ขาย(ทีอ่ ตั รา
5.00% ต่อปี )
ปั จจัยอื่นๆ
การปรับแก้ทงั ้ หมด
ราคาปรับแก้
การปรับแก้ทงั ้ หมด
%การปรับแก้ทงั ้ หมด
แปลงค่า
เปรียบเทียบ
ราคาปรับแก้ครัง้ สุดท้าย
(บาทต่อตารางวา)

ทรัพย์สินที่ ประเมิ น ข้อมูลเปรียบเทียบ 1 ข้อมูลเปรียบเทียบ 2 ข้อมูลเปรียบเทียบ 3
ทีด่ นิ ว่างเปล่า
ทีด่ นิ ว่างเปล่า
ทีด่ นิ ว่างเปล่า
ทีด่ นิ ว่างเปล่า
(Assumed)
เสนอขาย (Assumed)
เสนอขาย
เสนอขาย
เสนอขาย
ติดถนนถนนศรี
ติดถนนถนนศรี
ติดถนนถนนศรี
ติดถนนถนนศรี
นครินทร์-ร่มเกล้าตัด
นครินทร์-ร่มเกล้าตัด
นครินทร์-ร่มเกล้าตัด
นครินทร์-ร่มเกล้าตัด
ใหม่
ใหม่
ใหม่
ใหม่
16-3-30.30 ไร่
7-1-83.80 ไร่
4-0-40.00 ไร่
11-2-0.00 ไร่
-

75,384

77,500

90,000

7 มกราคม 2562

25 กันยายน 2561

1 มิถุนายน 2561

7 มกราคม 2562

-

-563

-

563

-

74,785

-

90,563

-

0%

-5%

-5%

-

0%
0%
-1%
0%
0%
0%

0%
0%
0%
0%
0%
0%

0%
0%
0%
5%
0%
0%

-

1%

0%

0%

73,514
32.40
1.00
17.82
1.00

0%
0%
75,084
2.40
0.07
13.50
0.76

-10%
-15%
68,478
15.00
0.46
2.16
0.12

-10%
-15%
76,978
15.00
0.46
2.16
0.12

74,513

56,882

8,300

9,331

จากการประเมินมูลค่าโดยวิธเี ปรียบเทียบราคาตลาด จะได้มูลค่าเท่ากับ 75,000 บาทต่อตารางวา หรือคิดเป็ น
มูลค่าทีด่ นิ ทัง้ หมดเท่ากับ 482,300,000 บาท (ปั ดเศษ)
เอกสารแนบ 1 - หน้า 10

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
วิ ธีคานวณมูลค่าคงเหลือสุทธิ (Residual Approach)
วิธคี านวณมูลค่าคงเหลือสุทธิ เป็ นการประเมินมูลค่าของทรัพย์สนิ เกีย่ วกับการประมาณการราคาขายและค่าเช่า
โดยอ้างอิงจากข้อมูลตลาด การประมาณการต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสาหรับโครงการที่คล้ายคลึงกันหรือ
สามารถเปรีย บเทีย บกัน ได้ รวมทัง้ การเลือ กใช้อ ัต ราคิด ลด (Discount Rate) อัต ราผลตอบแทนของผู้ พ ัฒ นาหรือ
ผูป้ ระกอบการตลอดจนระยะเวลาทีใ่ ช้ในการพัฒนาและระยะเวลาทีใ่ ช้ในการขายหรือให้เช่า ซึง่ ต้องพิจารณาโดยรอบคอบ
สาหรับสภาวะตลาดในพืน้ ทีน่ นั ้ ๆ รวมถึงสภาวะการแข่งขันทีอ่ าจเกิดขึน้ ในช่วงระยะเวลาการพัฒนา การประเมินโดยวิธนี ้ี
ควรใช้กบั ทรัพย์สนิ ทีอ่ ยู่ระหว่างการพัฒนาหรือทรัพย์สนิ ทีม่ ศี กั ยภาพพอทีจ่ ะพัฒนาเพื่อให้เป็ นทรัพย์สนิ ทีส่ ามารถสร้าง
รายได้ในอนาคต เช่น ที่ดนิ ว่างเปล่า โครงการจัดสรรประเภทต่างๆ และอาคารสานักงาน เป็ นต้น โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
สมมติ ฐานการประเมิ นมูลค่า
เนื้อทีด่ นิ รวมทัง้ หมด 16-0-30.30 ไร่ หรือประมาณ
พืน้ ทีข่ ายรวมทัง้ หมด หรือประมาณ
พืน้ ทีส่ าธารณูปโภครวมทัง้ หมด หรือประมาณ
รวมประมาณการรายได้จากการขายทัง้ หมด
รวมประมาณการด้นทุนค่าก่อสร้างอาคารและสาธารณูปโภค
ค่าบริการวิชาชีพและควบคุมงานก่อสร้าง
ค่าบริหารและจัดการโครงการ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (เผือ่ เหลือเผือ่ ขาด)
ค่าใช้จ่ายในการขายและโฆษณา
ค่าภาษีการขายและธรรมเนียมการโอน
ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ
ค่ากาไรและค่าความเสีย่ งของผูป้ ระกอบการ
มูลค่าทรัพย์สินตามสภาพปัจจุปัน
หรือประมาณ (ปัดเศษ)
หรือประมาณ (บาทต่อตารางวา)

100.00%
65.22%
34.78%

200,000
200,000
3.50%
3.00%
1.00%
3.30%
28.00%

บาทต่อเดือน
บาทต่อเดือน
ของรายได้รวม
ของรายได้รวม
ของรายได้รวม
ของรายได้รวม
ของรายได้รวม

6,430.30
4,193.80
2,236.50
1,663,464,000
618,831,919
6,000,000
7,200,000
58,221,240
49,903,920
16,634,640
54,894,312
363,882,750
486,674,719
486,700,000
75,689

ตรว.
ตรว.
ตรว.
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

จากการประเมินมูลค่าโดยวิธมี ลู ค่าคงเหลือสุทธิ จะได้มูลค่าเท่ากับ 75,689 บาทต่อตารางวา หรือคิดเป็ นมูลค่า
ทีด่ นิ ทัง้ หมดเท่ากับ 486,700,000 บาท (ปั ดเศษ)
สรุปรายงานการประเมิ น
บริษทั เอ็ดมันด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ได้ทาการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ด้วยวิธเี ปรียบเทียบ
ราคาตลาด และวิธคี านวณมูลค่าคงเหลือสุทธิ โดยเห็นว่าวิธเี ปรียบเทียบราคาตลาดเป็ นวิธกี ารทีเ่ หมาะสมในการประเมิน
มูลค่าทรัพย์สนิ ตามวัตถุประสงค์ทร่ี ะบุไว้ในรายงานนี้ และพิจารณาเลือกใช้วธิ คี านวณมูลค่าคงเหลือสุทธิ เป็ นเกณฑ์ใน
การสอบทานมูลค่าทรัพย์สนิ ได้ทาการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ด้วยวิธเี ปรียบเทียบราคาตลาด ดังนัน้ จะได้มูลค่าเท่ากับ
75,000 บาทต่อตารางวา หรือคิดเป็ นมูลค่าทีด่ นิ ทัง้ หมดเท่ากับ 482,300,000 บาท
ความเห็นของที่ปรึกษา
ทีป่ รึกษาฯ มีความเห็นว่าการประเมินมูลค่าด้วยวิธเี ปรียบเทียบราคาตลาดเป็ นวิธกี ารที่เหมาะสม เนื่องจากผู้
ประเมินได้เปรียบเทียบราคาตลาดของที่ดินเปล่าที่มลี กั ษณะที่ใกล้เคียงกัน และมีการปรับปรุงราคาเพิม่ หรือลด เพื่อ
สะท้อนข้อดีหรือข้อเสียของทีด่ นิ ทีป่ ระเมินเมื่อเทียบกับทีด่ นิ อื่น ดังนัน้ มูลค่าดังกล่าวจึงสามารถสะท้อนมูลค่าของทีด่ นิ ที่
ประเมินในปั จจุบนั ได้อย่างเหมาะสม
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4.
ที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างเนื้ อที่ 19-3-53.30 ไร่ ถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้าตัดใหม่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้าง
ประเภททรัพย์สิน
เพื่อต้องการทราบมูลค่าตลาดปั จจุบนั ของทรัพย์สนิ ในสภาพทีไ่ ม่มภี าระผูกพันใดๆ
วัตถุประสงค์การประเมิ น
เพื่อใช้เป็ นข้อมูลประกอบการพิจารณาของบริษัท ฯ สาหรับวัตถุประสงค์สาธารณะ
เท่านัน้
19-3-53.30 ไร่ (19.8833 ไร่ หรือ 7,953.30 ตารางวา)
เนื้ อที่
ถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้าตัดใหม่ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
ที่ตงั ้ ทรัพย์สิน
ทรัพย์สนิ ทีป่ ระเมินมูลค่า ประกอบด้วยโฉนดทีด่ นิ จานวน 3 ฉบับ เนื้อทีด่ นิ รวมตาม
รายละเอียดของทรัพย์สิน
เอกสารสิท ธิ ์ 19-3-53.30 ไร่ (19.8833 ไร่ หรือ 7,953.30 ตารางวา) ปั จ จุ บ ัน อยู่
ระหว่างการพัฒนาโครงการบ้านเดี่ยว 3 ชัน้ จานวน 69 หลัง และสาธารณู ปโภค
โครงการ (ปั จจุบนั อยู่ระหว่างก่อสร้าง 39 หลัง)
กรรมสิทธิสมบู
์ รณ์ (Freehold)
ลักษณะกรรมสิ ทธิ์
บริษทั แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
ผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ์
โฉนดทีด่ นิ เลขที่ 165006 249911 และ 249912
รายละเอียดเอกสารสิ ทธิ์
จานองเป็ นหลักประกันกับธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
ภาระผูกพันที่จดทะเบียน
7 มกราคม 2562
วันที่ประเมิ น
665,680,000 บาท
ราคาประเมิ น
ผังแสดงที่ตงั ้ ทรัพย์สิน

ที่มา: รายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ โดยบริษทั เอ็ดมันด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด
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ผังแสดงรูปแปลงที่ดิน

ที่มา: รายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ โดยบริษทั เอ็ดมันด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด

บริษัท เอ็ดมันด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ได้ทาการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ โดยแบ่งการ
ประเมินตามลักษณะของทรัพย์สนิ ของโครงการ ด้วยวิธปี ระเมินทีแ่ ตกต่างกันเพื่อความเหมาะสม ดังนี้
ทรัพย์สิน
วิ ธีการประเมิ นมูลค่า
1) ทีด่ นิ ว่างเปล่าเนื้อที่ 19-3-53.30 ไร่
วิธเี ปรียบเทียบราคาตลาด (Market Comparison Approach)
2) อาคารและสิง่ ปลูกสร้าง จานวน 69 หลัง
วิธคี ดิ จากต้นทุน (Cost Approach)
3) สาธารณูปโภคภายในโครงการ
วิธคี ดิ จากต้นทุน (Cost Approach)
ที่ดินว่างเปล่าเนื้ อที่ 19-3-53.30 ไร่
บริษทั เอ็ดมันด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ได้ทาการประเมินมูลค่าที่ดนิ ว่างเปล่าเนื้อที่ 19-353.30 ไร่ ด้วยวิธเี ปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach)
วิธเี ปรียบเทียบราคาตลาดเป็ นการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบราคาทีม่ กี ารตกลงซือ้
ขายกัน ในช่วงที่ผ่ านมา และ/หรือ ราคาเสนอขายในปั จจุบนั ที่ท รัพ ย์สิน ที่มีลัก ษณะและคุณประโยชน์ ค ล้ายคลึงกับ
4.1
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
ทรัพย์สนิ ทีจ่ ะประเมินมูลค่าโดยอาจใช้ปัจจัยต่างๆ เช่น ทาเลทีต่ งั ้ ช่วงเวลาซือ้ ขาย ประโยชน์ใช้สอย เงื่อนไขการชาระ
เงิน ตลอดจนรูปร่างลักษณะของทรัพย์สนิ นัน้ เป็ นตัวปรับราคาในการเปรียบเทียบกับทรัพย์สนิ ทีค่ ล้ายคลึงกันด้วย โดย
บริษัท เอ็ดมันด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ได้สารวจราคาซื้อขาย ค่าเช่า หรือ ราคาเสนอซื้ อขายของ
ทรัพ ย์สิน ต่ า งๆ ในบริเ วณใกล้เ คีย งกับ ที่ตัง้ ทรัพ ย์สิน ที่ท าการประเมิน มูลค่ า พบว่ า มีท รัพ ย์สิน อื่น ที่สามารถน ามา
เปรียบเทียบเพื่อการประเมินมูลค่าแสดงรายละเอียดโดยสังเขปดังต่อไปนี้
ตารางเปรียบเทียบประเมิ นมูลค่าสิ นทรัพย์ตามราคาตลาด (Adjustment Grid Sales Analysis)
รายละเอียด
ประเภททรัพย์สนิ
ประเภทข้อมูล
ทีต่ งั ้
เนื้อที่
วันทีเ่ สนอซื้อ/ขาย
ราคาเสนอขาย
(บาทต่อตารางวา)
ปั จจัยเชิงปริมาณ (ค่าถมทีด่ นิ )
ราคาเสนอขายหลังการปรับแก้
(บาทต่อตารางวา)
ปั จจัยในการพิจารณา
ประเภทข้อมูล
(ซื้อ-ขาย/เสนอขาย)
ทีต่ งั ้ ทรัพย์สนิ
สภาพแวดล้อม
ระยะทางจากถนนสายหลัก
เนื้อทีด่ นิ (ตารางวา)
รูปแปลงทีด่ นิ
ข้อกาหนดด้านผังเมือง
ศักยภาพในการพัฒนา
วันทีเ่ สนอขาย/ซื้อ-ขาย
(ทีอ่ ตั รา 5.00% ต่อปี )
ปั จจัยอื่นๆ
การปรับแก้ทงั ้ หมด
ราคาปรับแก้
การปรับแก้ทงั ้ หมด
%การปรับแก้ทงั ้ หมด
แปลงค่า
เปรียบเทียบ
ราคาปรับแก้ครัง้ สุดท้าย
(บาทต่อตารางวา)

ทรัพย์สินที่ ประเมิ น ข้อมูลเปรียบเทียบ 1 ข้อมูลเปรียบเทียบ 2 ข้อมูลเปรียบเทียบ 3
ทีด่ นิ ว่างเปล่า
ทีด่ นิ ว่างเปล่า
ทีด่ นิ ว่างเปล่า
ทีด่ นิ ว่างเปล่า
(Assumed)
เสนอขาย (Assumed)
เสนอขาย
เสนอขาย
เสนอขาย
ติดถนนถนนศรี
ติดถนนถนนศรี
ติดถนนถนนศรี
ติดถนนถนนศรี
นครินทร์-ร่มเกล้าตัดใหม่ นครินทร์-ร่มเกล้าตัดใหม่ นครินทร์-ร่มเกล้าตัดใหม่ นครินทร์-ร่มเกล้าตัดใหม่
19-3-53.30 ไร่
11-2-0.00 ไร่
4-0-40.00 ไร่
11-2-0.00 ไร่
7 มกราคม 2562
1 มิถุนายน 2561
1 มิถุนายน 2561
1 มิถุนายน 2561
-

90,000

77,500

90,000

-

1,125

1,125

1,125

-

91,125

78,625

91,125

-

-5%

-5%

-5%

-

0%
0%
-2%
-5%
0%
0%

0%
0%
-3%
0%
0%
0%

0%
0%
-2%
-5%
0%
0%

-

0%

0%

0%

70,421
45.40
1.00
10.40
1.00

-15%
-27%
71,128
8.40
0.19
5.40
0.52

-15%
-23%
68,145
23.00
0.29
2.84
0.27

-15%
-27%
71,989
21.00
0.46
2.16
0.21

70,493

36,950

18,585

14,959
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สรุปมูลค่าที่ดินว่างเปล่าเนื้ อที่ 19-3-53.30 ไร่
บริษทั เอ็ดมันด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ได้ทาการประเมินมูลค่าที่ดนิ ว่างเปล่าเนื้อที่ 19-353.30 ไร่ ด้วยวิธเี ปรียบเทียบราคาตลาด โดยได้มลู ค่าเท่ากับ 70,000 บาทต่อตารางวา (ปั ดเศษ) หรือคิดเป็ นมูลค่าทีด่ นิ
ทัง้ หมดเท่ากับ 556,731,000 บาท (ปั ดเศษ)
4.2

บ้านเดี่ยว 3 ชัน้ จานวน 69 หลัง
บริษทั เอ็ดมันด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ได้ทาการประเมินมูลค่าบ้านเดีย่ ว 3 ชัน้ จานวน 69
หลัง ด้วยวิธคี ดิ จากต้นทุน (Cost Approach) โดยมูลค่าอาคารและสิง่ ปลูกสร้าง เป็ นการประเมินมูลค่าโดยคิดต้นทุนการ
ก่อสร้างขึน้ ใหม่ (Replacement Cost New) โดยอ้างอิงราคาค่าก่อสร้างต่อตารางเมตร จากสมาคมผูป้ ระเมินค่าทรัพย์สนิ
แห่งประเทศไทยปี 2560 ปรับตามดัชนีวสั ดุก่อสร้าง และอ้างอิงจากราคาก่อสร้างของผูร้ บั เหมาทัวไป
่ ซึง่ มูลค่าอาคารสิง่
ปลูกสร้างทัง้ หมด (ตามสภาพปั จจุบนั ) ควรมีมลู ค่าดังนี้
ลาดับ

แปลงที่

แบบบ้านที่ปลูกสร้าง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

1A
2C
3C
4B
5A
6A
7B
8C
9C
10B
11A
12A
13B
14C
15C
16B
17A
18A
19B
20C
21C
22B
23A
24A
25B
26C
27C
28B
29A
30B
31C
32C
33B

บ้านเดียว 3 ชัน้ Type A
บ้านเดียว 3 ชัน้ Type C
บ้านเดียว 3 ชัน้ Type C
บ้านเดียว 3 ชัน้ Type B
บ้านเดียว 3 ชัน้ Type A
บ้านเดียว 3 ชัน้ Type A
บ้านเดียว 3 ชัน้ Type B
บ้านเดียว 3 ชัน้ Type C
บ้านเดียว 3 ชัน้ Type C
บ้านเดียว 3 ชัน้ Type B
บ้านเดียว 3 ชัน้ Type A
บ้านเดียว 3 ชัน้ Type A
บ้านเดียว 3 ชัน้ Type B
บ้านเดียว 3 ชัน้ Type C
บ้านเดียว 3 ชัน้ Type C
บ้านเดียว 3 ชัน้ Type B
บ้านเดียว 3 ชัน้ Type A
บ้านเดียว 3 ชัน้ Type A
บ้านเดียว 3 ชัน้ Type B
บ้านเดียว 3 ชัน้ Type C
บ้านเดียว 3 ชัน้ Type C
บ้านเดียว 3 ชัน้ Type B
บ้านเดียว 3 ชัน้ Type A
บ้านเดียว 3 ชัน้ Type A
บ้านเดียว 3 ชัน้ Type B
บ้านเดียว 3 ชัน้ Type C
บ้านเดียว 3 ชัน้ Type C
บ้านเดียว 3 ชัน้ Type B
บ้านเดียว 3 ชัน้ Type A
บ้านเดียว 3 ชัน้ Type B
บ้านเดียว 3 ชัน้ Type C
บ้านเดียว 3 ชัน้ Type C
บ้านเดียว 3 ชัน้ Type B

ต้นทุนค่าก่อสร้าง
(บาท/หลัง)
8,733,500
7,642,600
7,642,600
7,975,000
8,733,500
8,733,500
7,975,000
7,642,600
7,642,600
7,975,000
8,733,500
8,733,500
7,975,000
7,642,600
7,642,600
7,975,000
8,733,500
8,733,500
7,975,000
7,642,600
7,642,600
7,975,000
8,733,500
8,733,500
7,975,000
7,642,600
7,642,600
7,975,000
8,733,500
7,975,000
7,642,600
7,642,600
7,975,000

มูลค่างาน ณ รับ
สารวจ (%)
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
61.10%
61.10%
61.10%
19.00%
19.00%
17.50%
25.00%
25.00%
25.00%
25.00%
25.00%
25.00%
4.00%
4.00%
19.00%
13.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
10.00%
4.00%
4.00%
0.00%
0.00%
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มูลค่างานก่อสร้าง
คงเหลือ (บาท)
8,733,500
7,642,600
7,642,600
2,972,971
3,102,275
3,397,332
7,074,135
6,459,750
6,305,145
5,731,950
5,981,250
6,550,125
6,550,125
5,981,250
5,731,950
7,336,896
7,656,000
7,074,135
7,598,145
7,656,000
7,336,896
7,336,896
7,656,000
7,860,150
7,656,000
7,336,896
7,642,600
7,975,000

มูลค่างานก่อสร้าง
ณ วันที่ สารวจ
7,975,000
8,733,500
8,733,500
7,975,000
7,642,600
4,669,629
4,872,725
5,336,169
1,659,365
1,515,250
1,337,455
1,910,650
1,993,750
2,183,375
2,183,375
1,993,750
1,910,650
305,704
319,000
1,659,365
1,135,355
319,000
305,704
305,704
319,000
873,350
319,000
305,704
-

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
ลาดับ

แปลงที่

แบบบ้านที่ปลูกสร้าง

34
34B
บ้านเดียว 3 ชัน้ Type B
35
35C
บ้านเดียว 3 ชัน้ Type C
36
36C
บ้านเดียว 3 ชัน้ Type C
37
37B
บ้านเดียว 3 ชัน้ Type B
38
38B
บ้านเดียว 3 ชัน้ Type B
39
39C
บ้านเดียว 3 ชัน้ Type C
40
40C
บ้านเดียว 3 ชัน้ Type C
41
41B
บ้านเดียว 3 ชัน้ Type B
42
42B
บ้านเดียว 3 ชัน้ Type B
43
43C
บ้านเดียว 3 ชัน้ Type C
44
44C
บ้านเดียว 3 ชัน้ Type C
45
45B
บ้านเดียว 3 ชัน้ Type B
46
46B
บ้านเดียว 3 ชัน้ Type B
47
47C
บ้านเดียว 3 ชัน้ Type C
48
48B
บ้านเดียว 3 ชัน้ Type B
49
49A
บ้านเดียว 3 ชัน้ Type A
50
50A
บ้านเดียว 3 ชัน้ Type A
51
51A
บ้านเดียว 3 ชัน้ Type A
52
52B
บ้านเดียว 3 ชัน้ Type B
53
53A
บ้านเดียว 3 ชัน้ Type A
54
54A
บ้านเดียว 3 ชัน้ Type A
55
55B
บ้านเดียว 3 ชัน้ Type B
56
56B
บ้านเดียว 3 ชัน้ Type B
57
57A
บ้านเดียว 3 ชัน้ Type A
58
58A
บ้านเดียว 3 ชัน้ Type A
59
59B
บ้านเดียว 3 ชัน้ Type B
60
60B
บ้านเดียว 3 ชัน้ Type B
61
61A
บ้านเดียว 3 ชัน้ Type A
62
62A
บ้านเดียว 3 ชัน้ Type A
63
63A
บ้านเดียว 3 ชัน้ Type A
64
64B
บ้านเดียว 3 ชัน้ Type B
65
65B
บ้านเดียว 3 ชัน้ Type B
66
66B
บ้านเดียว 3 ชัน้ Type B
67
67B
บ้านเดียว 3 ชัน้ Type B
68
68A
บ้านเดียว 3 ชัน้ Type A
69
69A
บ้านเดียว 3 ชัน้ Type A
รวมประมาณการต้นทุนค่าก่อสร้าง 69 หลัง

ต้นทุนค่าก่อสร้าง
(บาท/หลัง)
7,975,000
7,642,600
7,642,600
7,975,000
7,975,000
7,642,600
7,642,600
7,975,000
7,975,000
7,642,600
7,642,600
7,975,000
7,975,000
7,642,600
7,975,000
8,733,500
8,733,500
8,733,500
7,975,000
8,733,500
8,733,500
7,975,000
7,975,000
8,733,500
8,733,500
7,975,000
7,975,000
8,733,500
8,733,500
8,733,500
7,975,000
7,975,000
7,975,000
7,975,000
8,733,500
8,733,500
560,646,400

มูลค่างาน ณ รับ
สารวจ (%)
0.00%
0.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
14.50%

มูลค่างานก่อสร้าง
คงเหลือ (บาท)
7,975,000
7,642,600
7,336,896
7,656,000
7,656,000
7,336,896
7,336,896
7,656,000
7,656,000
7,336,896
7,642,600
7,975,000
7,975,000
7,642,600
7,975,000
8,733,500
8,733,500
8,733,500
7,975,000
8,733,500
8,733,500
7,975,000
7,975,000
8,733,500
8,733,500
7,975,000
7,975,000
8,733,500
8,733,500
8,733,500
7,975,000
7,975,000
7,975,000
7,975,000
8,733,500
8,733,500
479,354,956

มูลค่างานก่อสร้าง
ณ วันที่ สารวจ
305,704
319,000
319,000
305,704
305,704
319,000
319,000
305,704
81,291,444

สรุปมูลค่าบ้านเดี่ยว 3 ชัน้ จานวน 69 หลัง
บริษทั เอ็ดมันด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ได้ทาการประเมินมูลค่าบ้านเดีย่ ว 3 ชัน้ จานวน 69
หลัง ด้วยวิธคี ดิ จากต้นทุน โดยได้มลู ค่างานก่อสร้าง ณ วันทีส่ ารวจ เท่ากับ 81,291,444 บาท
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4.3

สาธารณูปโภคภายในโครงการ
บริษัท เอ็ดมันด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ได้ทาการประเมินมูลค่า สาธารณู ปโภคภายใน
โครงการด้วยวิธคี ดิ จากต้นทุน (Cost Approach) โดยมูลค่าสาธารณูปโภคภายในโครงการ เป็ นการประเมินมูลค่าโดยคิด
ต้นทุนการก่อสร้างขึน้ ใหม่ (Replacement Cost New) โดยอ้างอิงราคาค่าก่อสร้างต่อตารางเมตร จากสมาคมผูป้ ระเมิน
ค่าทรัพย์สนิ แห่งประเทศไทยปี 2560 ปรับตามดัชนีวสั ดุก่อสร้าง และอ้างอิงจากราคาก่อสร้างของผู้รบั เหมาทัวไป
่ ซึ่ง
มูลค่าสาธารณูปโภคภายในโครงการทัง้ หมด (ตามสภาพปั จจุบนั ) ควรมีมลู ค่าดังนี้
ลาดับ

รายละเอียด

งานถนนภายในโครงการหนา 0.15 เมตร
งานปรับระดับและบดอัดดินพื้นที่ถนนรวมทัง้ โครงการ
งานบดอัดลูกรังรองพืน้ ถนนรวมทัง้ โครงการ
งานรองพืน้ หินคลุกบดอัดแน่นพืน้ ถนน
งานเทคอนกรีตหนา 0.15 เมตร พืน้ ทีผ่ วิ จราจรรวมทัง้ หมด
2
งานระบบระบายน้า และบ่อพักคอนกรีต
งานวางท่อระบายน้าขนาด Dia 0.40 เมตร
บ่อพัก ค.ส.ล.สาหรับท่อขนาด 0.40 เมตร
งานวางท่อระบายน้าขนาด Dia 0.60 เมตร
บ่อพัก ค.ส.ล.สาหรับท่อขนาด 0.60 เมตร
งานวางท่อระบายน้าขนาด Dia 0.80 เมตร
บ่อพัก ค.ส.ล.สาหรับท่อขนาด 0.80 เมตร
งานวางท่อระบายน้าขนาด Dia 1.00 เมตร
บ่อพัก ค.ส.ล.สาหรับท่อขนาด 1.00 เมตร
ถ้งป้ าบัดน้าเสียสาเร็จรูป ปริมาณ 1,600 ลิตร
3
งานบ่อตรวจคุณภาพน้า
4
งานระบบไฟฟ้ าแบบปั กเสาและพาดสาย
Main Power Supply ขนาด 280 KVA
งานขยายเขตระบบไฟฟ้ า
งานระบบสายเมนไฟฟ้ าแบบปั กเสาพาดสาย
5
งานระบบท่อเมนประปาภายในโครงการ
6
งานเทคอนกรีตบล็อคสูง 3.00 เมตร รอบโครงการ
7
อาคารสโมสร นิตบิ ุคคล และซุม้ ประตูโครงการ
รวมงานสาธารณูปโภคโครงการทัง้ หมด

จานวน
หน่ วย

ราคาต่ อ มูลค่ารวม
หน่ วย หน่ วย(บาท/ ทัง้ หมด
หน่ วย)
(บาท)

มูลค่างาน
ณ วัน
สารวจ (%)

มูลค่างาน
คงเหลือ
(บาท)

มูลค่างาน
ปัจจุบนั ณ วัน
สารวจ (บาท)

1

11,458.40
11,458.40
11,458.40
11,458.40

ตรม.
ตรม.
ตรม.
ตรม.

50
150
180
650

572,920
1,718,760
2,062,512
7,447,960

100%
100%
45%
45%

1,131,912
4,087,460

572,920
1,718,760
930,600
3,360,500

1,252.00
104
598.00
32
258.00
24
24.00
4
69
1

เมตร
บ่อ
เมตร
บ่อ
เมตร
บ่อ
เมตร
บ่อ
บ่อ
บ่อ

700
5,000
850
5,500
1,350
10,000
2,000
15,000
4,000
100,000

876,400
520,000
508,300
176,000
348,300
240,000
48,000
60,000
276,000
100,000

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

-

876,400
520,000
508,300
176,000
348,300
240,000
48,000
60,000
276,000
100,000

2
1
2,132.00
2,132.00
1,379.50
1

ชุด
เหมา
เมตร
เมตร
เมตร
เหมา

100%
100%
20%
100%
70%
25%
52.95%

500,000
5,116,800
2,483,100
11,250,000
24,569,272

700,000

350,000
700,000
500,000
500,000
3,000
6,396,000
3,000
6,396,000
6,000
8,277,000
15,000,000 15,000,000
52,224,152

1,279,200
6,396,000
5,793,900
3,750,000
27,654,880

สรุปมูลค่าสาธารณูปโภคภายในโครงการ
บริษัท เอ็ดมันด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ได้ทาการประเมินมูลค่า สาธารณู ปโภคภายใน
โครงการด้วยวิธคี ดิ จากต้นทุน โดยได้มลู ค่างานก่อสร้าง ณ วันทีส่ ารวจ เท่ากับ 27,654,880 บาท
4.4

สรุปรายงานการประเมิ น
บริษทั เอ็ดมันด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ได้ทาการประเมินมูลค่าทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้างเนื้อที่
19-3-53.30 ไร่ โดยแบ่งเป็ นการประเมินมูลค่าทีด่ นิ เปล่าด้วยวิธเี ปรียบเทียบราคาตลาด และมูลค่าของสิง่ ปลูกสร้าง ได้แก่
บ้านเดี่ยว 3 ชัน้ จานวน 69 หลัง และสาธารณู ปโภคภายในโครงการ ด้วยวิธคี ดิ จากต้นทุน รวมมูลค่า ณ วันที่สารวจ
เท่ากับ 665,680,000 บาท (ปั ดเศษ)
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
รายละเอียดทรัพย์สิน
ทีด่ นิ ว่างเปล่าเนื้อที่ 19-3-53.30 ไร่
อาคารและสิง่ ปลูกสร้าง จานวน 69 หลัง
สาธารณูปโภคภายในโครงการ
รวมมูลค่าทัง้ หมด
หรือประมาณ (ปัดเศษ)

มูลค่าทรัพย์สินเมือ่
พัฒนาแล้วเสร็จ
สมบูรณ์
556,731,000
560,646,400
52,224,152
1,169,601,552
1,169,600,000

มูลค่าทรัพย์สิน
ปัจจุบนั ณ วันที่
สารวจ (บาท)
556,731,000
81,291,444
27,654,880
665,677,324
665,680,000

มูลค่างาน ณ วันที่
สารวจ (ร้อยละ)
100.00
14.50
52.95

ความเห็นของที่ปรึกษา
ทีป่ รึกษาฯ มีความเห็นว่าการประเมินมูลค่าทีด่ นิ ว่างเปล่าเนื้อที่ 19-3-53.30 ไร่ ด้วยวิธเี ปรียบเทียบราคาตลาด
เป็ นวิธกี ารทีเ่ หมาะสม เนื่องจากผูป้ ระเมินได้เปรียบเทียบราคาตลาดของทีด่ นิ เปล่าทีม่ ลี กั ษณะทีใ่ กล้เคียงกัน และมีการ
ปรับปรุงราคาเพิม่ หรือลด เพื่อสะท้อนข้อดีหรือข้อเสียของทีด่ นิ ทีป่ ระเมินเมื่อเที ยบกับทีด่ นิ อื่น ดังนัน้ มูลค่าดังกล่าวจึง
สามารถสะท้อนมูลค่าของทีด่ นิ ทีป่ ระเมินในปั จจุบนั ได้อย่างเหมาะสม และมีความเห็นว่าการประเมิน มูลค่าอาคารและสิง่
ปลูก สร้า ง จ านวน 69 หลัง และมูลค่ า สาธารณู ปโภคภายในโครงการ ด้ว ยวิธีคิดจากต้น ทุน เป็ นวิธีก ารที่เหมาะสม
เนื่องจากมูลค่าดังกล่าวสะท้อนต้นทุนการก่อสร้างขึ้นใหม่ โดยอ้างอิงราคาค่าก่อสร้างต่ อตารางเมตร จากสมาคมผู้
ประเมินค่าทรัพย์สนิ แห่งประเทศไทยปี 2560 ปรับตามดัชนีวสั ดุก่อสร้าง และอ้างอิงจากราคาก่อสร้างของผูร้ บั เหมาทัวไป
่
จึงสามารถสะท้อนมูลค่าอาคารและสิง่ ปลูกสร้าง จานวน 69 หลัง และมูลค่าสาธารณูปโภคภายในโครงการ ในปั จจุบนั ได้
อย่างเหมาะสม
ที่ดินเนื้ อที่ 128-0-69.90 ไร่ พร้อมสิ่ งปลูกสร้าง โครงการหมู่บ้านรชยา บ้านช้าง 2 (อยู่ระหว่างการพัฒนา)
ตาบลหมากแข้ง อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
ทีด่ นิ ว่างเปล่าและทีด่ นิ ทีอ่ ยู่ระหว่างการพัฒนา
ประเภททรัพย์สิน
เพื่อต้องการทราบมูลค่าตลาดปั จจุบนั ของทรัพย์สนิ ในสภาพทีไ่ ม่มภี าระผูกพันใดๆ
วัตถุประสงค์การประเมิ น
เพื่อใช้เป็ นข้อมูลประกอบการพิจารณาของบริษัท ฯ สาหรับวัตถุประสงค์สาธารณะ
เท่านัน้
128-0-69.90 ไร่ (128.1748 ไร่ หรือ 51,269.90 ตารางวา)
เนื้ อที่
ติ ด ถนนบ้ า นช้ า ง แยกจากถนนทางเข้ า สนามบิ น กองทัพ อากาศ (ทล.2423)
ที่ตงั ้ ทรัพย์สิน
ตาบลหมากแข้ง อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
ประกอบด้วยที่ดิน เนื้ อ ที่ 128-0-69.90 ไร่ แบ่ ง เป็ น ส่วนที่อยู่ร ะหว่างก่อ สร้างและ
รายละเอียดของทรัพย์สิน
พัฒนา (บ้านเดี่ยว 2 ชัน้ และบ้านแฝด 2 ชัน้ จานวน 111 หลัง) เนื้อที่ดนิ ประมาณ
27-1-28.80 ไร่ และที่ ดิน ว่ า งเปล่ า ส าหรับ พัฒ นาในอนาคต (เฟส 2) เนื้ อ ที่ดิ น
ประมาณ 100-3-41.10 ไร่
พืน้ ทีบ่ างส่วนของทีด่ นิ อยู่ภายใต้แนวสายส่งไฟฟ้ าแรงสูง (สายน้ าพอง 1 - อุดรธานี
1 ขนาด 115 กิโ ลโวลต์ ) คิด เป็ น เนี้ อ ที่ป ระมาณ 6-3-95.09 ไร่ (6.9877 ไร่ หรือ
2,795.09 ตารางวา) คงเหลือเนื้อที่ดนิ ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้โดยไม่ถูกรอนสิทธิ
ประมาณ 121-0-74.81 ไร่ (121.1870 ไร่ หริอ 48,474.81 ตารางวา) และบางส่วนมี
สภาพเป็ นบ่อน้า ความลึกเฉลีย่ ประมาณ 2.50 ถึง 3.00 เมตร คิดเป็ นเนื้อทีป่ ระมาณ
8-2-92.10 ไร่ (8.7303 ไร่ หรือ 3,492.10 ตารางวา)

5.
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
ลักษณะกรรมสิ ทธิ์
ผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ์
รายละเอียดเอกสารสิ ทธิ์
ภาระผูกพันที่จดทะเบียน
วันที่ประเมิ น
ราคาประเมิ น

กรรมสิทธิสมบู
์ รณ์ (Freehold)
บริษทั รชยา เรียลเอสเตท จากัด
โฉนดทีด่ นิ จานวน 131 ฉบับ
จานองเป็ นหลักประกันกับธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
7 มกราคม 2562
439,810,000 บาท

ลักษณะเฉพาะของที่ดิน
ทรัพย์สนิ ประกอบด้วยโฉนดทีด่ นิ จานวน 131 ฉบับ เนื้อทีด่ นิ ตามเอกสารสิท ธิ 128-0-69.90 ไร่ (128.1748 ไร่
หรือ 51,269.90 ตารางวา) ลักษณะรูปแปลงทีด่ นิ เป็ นรูปหลายเหลี่ยม มีความกว้างที่ดนิ ด้านทิศเหนือติดถนนบ้านช้าง
กว้างประมาณ 110.00 เมตร ด้านทิศใต้ตดิ ถนนเลียบคลองชลประทาน กว้างประมาณ 497.00 เมตร และมีความลึกสุด
ของทีด่ นิ วัดจากทิศเหนือถึงทิศใต้ประมาณ 460.00 เมตร
ปั จจุบนั อยู่ระหว่างก่อสร้างและพัฒนาเป็ นบ้านเดี่ยว 2 ชัน้ และบ้านแฝด 2 ชัน้ จานวน 111 หลัง (เฟส 1 ก่อสร้างเสร็จและโอนกรรมสิทธิแล้ว จานวน 50 หลัง) เนี้อที่ดนิ ประมาณ 27-1-28.80 ไร่ และเป็ นทีด่ นิ ว่างเปล่าสาหรับ
พัฒนาในอนาคต (เฟส 2) เนี้อทีด่ นิ ประมาณ 100-3-41.10 ไร่
พืน้ ทีบ่ างส่วนของทีด่ นิ อยู่ภายใต้แนวสายส่งไฟฟ้ าแรงสูง (สายน้าพอง 1 - อุดรธานี 1 ขนาด 115 กิโลโวลต์) คิด
เป็ น เนื้อทีป่ ระมาณ 6-3-95.09 ไร่ (6.9877 ไร่ หรือ 2,795.09 ตารางวา) คงเหลือเนื้อทีด่ นิ ทีส่ ามารถใช้ประโยชน์ได้โดย
ไม่ถูกรอนสิทธิประมาณ 127-0-95.01 ไร่ (127.2375 ไร่ หรือ 50,895.01 ตารางวา)
ผังแสดงรูปแปลงที่ดิน

ที่มา: รายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ โดยบริษทั เอ็ดมันด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
ผังแสดงที่ตงั ้ ทรัพย์สิน

ที่มา: รายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ โดยบริษทั เอ็ดมันด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด

บริษัท เอ็ดมันด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ได้ทาการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ โดยแบ่งการ
ประเมินตามลักษณะของทรัพย์สนิ ของโครงการ ด้วยวิธปี ระเมินทีแ่ ตกต่างกันเพื่อความเหมาะสม ดังนี้
ทรัพย์สิน
วิ ธีการประเมิ นมูลค่า
เฟส 1 - ที่ดินเนื้ อที่ 27-1-28.80 ไร่ (พร้อมสิ่ งปลูกสร้างระหว่างการพัฒนา)
1) ทีด่ นิ เนื้อที่ 27-1-28.80 ไร่
วิธมี ลู ค่าคงเหลือสุทธิ (Residual Approach)
2) อาคารและสิง่ ปลูกสร้าง จานวน 111 หลัง วิธคี ดิ จากต้นทุน (Cost Approach)
3) สาธารณูปโภคภายในโครงการ
วิธคี ดิ จากต้นทุน (Cost Approach)
เฟส 2 - ที่ดินเนื้ อที่ 100-3-41.10 ไร่ (ที่ดินว่างเปล่าสาหรับพัฒนาในอนาคต)
4) เนื้อที่ดนิ ส่วนที่สามารถใช้ประโยชน์โดยไม่ วิธเี ปรียบเทียบราคาตลาด (Market Comparison Approach)
ถูกรอนสิทธิ
5) เนื้อที่ดินส่วนที่อยู่ใต้แนวสายส่งไฟฟั าแรง วิธเี ปรียบเทียบราคาตลาด (Market Comparison Approach)
สูง (คิดทีร่ อ้ ยละ 30)
6) ส่ ว นที่ มี ส ภาพเป็ นบ่ อ น้ า ความลึ ก เฉลี่ย วิธเี ปรียบเทียบราคาตลาด (Market Comparison Approach)
ประมาณ 3.00 เมตร
เฟส 1 - ที่ดินเนื้ อที่ 27-1-28.80 ไร่ (พร้อมสิ่ งปลูกสร้างระหว่างการพัฒนา)
ที่ดินเนื้ อที่ 27-1-28.80 ไร่
บริษทั เอ็ดมันด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ได้ทาการประเมินมูลค่าทีด่ นิ เนื้อที่ 27-1-28.80 ไร่
ด้วยวิธมี ลู ค่าคงเหลือสุทธิ (Residual Approach)
วิธคี านวณมูลค่าคงเหลือสุทธิ เป็ นการประเมินมูลค่าของทรัพย์สนิ เกีย่ วกับการประมาณการราคาขายและค่าเช่า
โดยอ้างอิงจากข้อมูลตลาด การประมาณการต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสาหรับโครงการที่คล้ายคลึงกันหรือ
สามารถเปรีย บเทีย บกัน ได้ รวมทัง้ การเลือ กใช้อ ัต ราคิด ลด (Discount Rate) อัต ราผลตอบแทนของผู้พ ัฒ นาหรือ
ผูป้ ระกอบการตลอดจนระยะเวลาทีใ่ ช้ในการพัฒนาและระยะเวลาทีใ่ ช้ในการขายหรือให้เช่า ซึง่ ต้องพิจารณาโดยรอบคอบ
5.1
5.1.1
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
สาหรับสภาวะตลาดในพืน้ ทีน่ นั ้ ๆ รวมถึงสภาวะการแข่งขันทีอ่ าจเกิดขึน้ ในช่วงระยะเวลาการพัฒนา การประเมินโดยวิธนี ้ี
ควรใช้กบั ทรัพย์สนิ ทีอ่ ยู่ระหว่างการพัฒนาหรือทรัพย์สนิ ทีม่ ศี กั ยภาพพอทีจ่ ะพัฒนาเพื่อให้เป็ นทรัพย์สนิ ทีส่ ามารถสร้าง
รายได้ในอนาคต เช่น ทีด่ นิ โครงการจัดสรรประเภทต่างๆ และอาคารสานักงาน เป็ นต้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
สมมติ ฐานการประเมิ นมูลค่า
เนื้อทีด่ นิ รวมทัง้ หมด 27-1-28.80 ไร่
รวมประมาณการรายได้จากการขายทัง้ หมด
รวมประมาณการต้นทุนค่าก่อสร้างอาคารและสาธารณูปโภค
ค่าบริการวิชาชีพและควบคุมงานก่อสร้าง
ค่าบริหารและจัดการโครงการ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (เผือ่ เหลือเผือ่ ขาด)
ค่าใช้จ่ายในการขายและโฆษณา
ค่าภาษีการขายและธรรมเนียมการโอน
ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ
ค่ากาไรและค่าความเสีย่ งของผูป้ ระกอบการ
มูลค่าทรัพย์สนิ ตามสภาพปั จจุบนั เฟส 1 –
ทีด่ นิ เนื้อที่ 27-1-28.80 ไร่ (คิดจากมูลค่าคงเหลือ)
(-) มูลค่าก่อสร้างอาคารและสาธารณูปโภคตามสภาพปั จจุบนั - เฟส 1
คงเหลือมูลค่าที่ ดิน (บาทต่อไร่)
คิ ดเป็ นมูลค่าที่ดินเนื้ อที่ 27-1-28.80 ไร่

100,000
150,000
3.00%
2.00%
1.00%
3.30%
20.00%

บาทต่อเดือน
บาทต่อเดือน
ของรายไต้รวม
ของรายไต้รวม
ของรายไต้รวม
ของรายไต้รวม
ของรายไต้รวม

10,928.80
390,432,500
121,259,158
2,400,000
5,400,000
11,712,975
7,808,650
3,904,325
12,884,273
65,072,083
159,085,036

ตรว.
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

78,737,227 บาท
2,940,773 บาท
80,348,538 บาท

สรุปมูลค่าที่ดินเนื้ อที่ 27-1-28.80 ไร่

บริษทั เอ็ดมันด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ได้ทาการประเมินมูลค่าที่ดนิ เนื้อที่ 27-1-28.80 ไร่
ด้วยวิธมี ูลค่าคงเหลือสุทธิ โดยได้มูลค่าเท่ากับ 2,940,773 บาทต่อไร่ หรือคิดเป็ นมูลค่าทีด่ นิ ทัง้ หมดเท่ากับ 80,348,538
บาท
อาคารและสิ่ งปลูกสร้าง จานวน 111 หลัง
บริษทั เอ็ดมันด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ได้ทาการประเมินมูลค่าบ้านเดีย่ วและบ้านแฝด 3 ชัน้
จานวน 111 หลัง ด้วยวิธคี ดิ จากต้นทุน (Cost Approach) โดยมูลค่าอาคารและสิง่ ปลูกสร้าง เป็ นการประเมินมูลค่าโดย
คิด ต้น ทุ น การก่ อ สร้า งขึ้น ใหม่ (Replacement Cost New) โดยอ้า งอิง ราคาค่ า ก่ อ สร้า งต่ อ ตารางเมตร จากสมาคมผู้
ประเมินค่าทรัพย์สนิ แห่งประเทศไทยปี 2560 ปรับตามดัชนีวสั ดุก่อสร้าง และอ้างอิงจากราคาก่อสร้างของผูร้ บั เหมาทัวไป
่
ซึง่ มูลค่าอาคารสิง่ ปลูกสร้างทัง้ หมด (ตามสภาพปั จจุบนั ) ควรมีมลู ค่าดังนี้
5.1.2

ลาดับ

แปลงที่

แบบบ้านที่ปลูกสร้าง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

บ้านเดีย่ ว 2 ชัน้
บ้านเดีย่ ว 2 ชัน้
บ้านเดีย่ ว 2 ชัน้
บ้านเดีย่ ว 2 ชัน้
บ้านเดีย่ ว 2 ชัน้
บ้านเดีย่ ว 2 ชัน้
บ้านเดีย่ ว 2 ชัน้
บ้านเดีย่ ว 2 ชัน้
บ้านเดีย่ ว 2 ชัน้
บ้านเดีย่ ว 2 ชัน้

ต้นทุนค่าก่อสร้าง
(บาท/หลัง)
1,856,600
1,856,600
1,856,600
1,856,600
1,856,600
1,856,600
1,856,600
1,856,600
1,856,600
1,856,600

มูลค่างาน ณ รับ
สารวจ (%)
100.0%
100.0%
5.0%
5.0%
5.0%
5.0%
5.0%
0.0%
0.0%
0.0%
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มูลค่างานก่อสร้าง
คงเหลือ (บาท)
1,763,770
1,763,770
1,763,770
1,763,770
1,763,770
1,856,600
1,856,600
1,856,600

มูลค่างานก่อสร้าง
ณ วันที่ สารวจ
1,856,600
1,856,600
92,830
92,830
92,830
92,830
92,830
-

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
ลาดับ

แปลงที่

แบบบ้านที่ปลูกสร้าง

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

บ้านเดีย่ ว 2 ชัน้
บ้านเดีย่ ว 2 ชัน้
บ้านเดีย่ ว 2 ชัน้
บ้านเดีย่ ว 2 ชัน้
บ้านเดีย่ ว 2 ชัน้
บ้านเดีย่ ว 2 ชัน้
บ้านเดีย่ ว 2 ชัน้
บ้านแฝด 2 ชัน้
บ้านแฝด 2 ชัน้
บ้านแฝด 2 ชัน้
บ้านแฝด 2 ชัน้
บ้านแฝด 2 ชัน้
บ้านแฝด 2 ชัน้
บ้านแฝด 2 ชัน้
บ้านแฝด 2 ชัน้
บ้านแฝด 2 ชัน้
บ้านแฝด 2 ชัน้
บ้านแฝด 2 ชัน้
บ้านแฝด 2 ชัน้
บ้านแฝด 2 ชัน้
บ้านแฝด 2 ชัน้
บ้านแฝด 2 ชัน้
บ้านแฝด 2 ชัน้
บ้านแฝด 2 ชัน้
บ้านแฝด 2 ชัน้
บ้านแฝด 2 ชัน้
บ้านแฝด 2 ชัน้
บ้านแฝด 2 ชัน้
บ้านแฝด 2 ชัน้
บ้านแฝด 2 ชัน้
บ้านแฝด 2 ชัน้
บ้านแฝด 2 ชัน้
บ้านแฝด 2 ชัน้
บ้านแฝด 2 ชัน้
บ้านแฝด 2 ชัน้
บ้านแฝด 2 ชัน้
บ้านแฝด 2 ชัน้
บ้านแฝด 2 ชัน้
บ้านแฝด 2 ชัน้
บ้านแฝด 2 ชัน้
บ้านแฝด 2 ชัน้
บ้านแฝด 2 ชัน้
บ้านแฝด 2 ชัน้
บ้านแฝด 2 ชัน้
บ้านแฝด 2 ชัน้
บ้านแฝด 2 ชัน้

ต้นทุนค่าก่อสร้าง
(บาท/หลัง)
1,856,600
1,856,600
1,856,600
1,856,600
1,856,600
1,856,600
1,856,600
1,432,600
1,432,600
1,432,600
1,432,600
1,432,600
1,432,600
1,432,600
1,432,600
1,432,600
1,432,600
1,432,600
1,432,600
1,432,600
1,432,600
1,432,600
1,432,600
1,432,600
1,432,600
1,432,600
1,432,600
1,432,600
1,432,600
1,432,600
1,432,600
1,432,600
1,432,600
1,432,600
1,432,600
1,432,600
1,432,600
1,432,600
1,432,600
1,432,600
1,432,600
1,432,600
1,432,600
1,432,600
1,432,600
1,432,600

มูลค่างาน ณ รับ
สารวจ (%)
5.0%
5.0%
5.0%
5.0%
5.0%
5.0%
5.0%
5.0%
5.0%
5.0%
5.0%
5.0%
5.0%
5.0%
5.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
5.0%
5.0%
5.0%
5.0%
5.0%
5.0%
0.0%
0.0%
5.0%
5.0%
5.0%
5.0%
5.0%
5.0%
5.0%
5.0%
8.0%
8.0%
8.0%
8.0%
23.0%
23.0%
23.0%
23.0%
5.0%
5.0%
5.0%
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มูลค่างานก่อสร้าง
คงเหลือ (บาท)
1,763,770
1,763,770
1,763,770
1,763,770
1,763,770
1,763,770
1,763,770
1,360,970
1,360,970
1,360,970
1,360,970
1,360,970
1,360,970
1,360,970
1,360,970
1,432,600
1,432,600
1,432,600
1,432,600
1,360,970
1,360,970
1,360,970
1,360,970
1,360,970
1,360,970
1,432,600
1,432,600
1,360,970
1,360,970
1,360,970
1,360,970
1,360,970
1,360,970
1,360,970
1,360,970
1,317,992
1,317,992
1,317,992
1,317,992
1,103,102
1,103,102
1,103,102
1,103,102
1,360,970
1,360,970
1,360,970

มูลค่างานก่อสร้าง
ณ วันที่ สารวจ
92,830
92,830
92,830
92,830
92,830
92,830
92,830
71,630
71,630
71,630
71,630
71,630
71,630
71,630
71,630
71,630
71,630
71,630
71,630
71,630
71,630
71,630
71,630
71,630
71,630
71,630
71,630
71,630
71,630
114,608
114,608
114,608
114,608
329,498
329,498
329,498
329,498
71,630
71,630
71,630
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ลาดับ

แปลงที่

แบบบ้านที่ปลูกสร้าง

57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102

57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
82
86
91
92
93
94
95
100
108
111
112
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152

บ้านแฝด 2 ชัน้
บ้านแฝด 2 ชัน้
บ้านแฝด 2 ชัน้
บ้านแฝด 2 ชัน้
บ้านแฝด 2 ชัน้
บ้านแฝด 2 ชัน้
บ้านแฝด 2 ชัน้
บ้านแฝด 2 ชัน้
บ้านแฝด 2 ชัน้
บ้านแฝด 2 ชัน้
บ้านแฝด 2 ชัน้
บ้านแฝด 2 ชัน้
บ้านแฝด 2 ชัน้
บ้านแฝด 2 ชัน้
บ้านแฝด 2 ชัน้
บ้านแฝด 2 ชัน้
บ้านแฝด 2 ชัน้
บ้านเดีย่ ว 2 ชัน้ (แบบเล็ก)
บ้านเดีย่ ว 2 ชัน้ (แบบเล็ก)
บ้านแฝด 2 ชัน้
บ้านแฝด 2 ชัน้
บ้านแฝด 2 ชัน้
บ้านแฝด 2 ชัน้
บ้านแฝด 2 ชัน้
บ้านแฝด 2 ชัน้
บ้านแฝด 2 ชัน้
บ้านแฝด 2 ชัน้
บ้านแฝด 2 ชัน้
บ้านเดีย่ ว 2 ชัน้ (แบบเล็ก)
บ้านแฝด 2 ชัน้
บ้านแฝด 2 ชัน้
บ้านแฝด 2 ชัน้
บ้านแฝด 2 ชัน้
บ้านแฝด 2 ชัน้
บ้านเดีย่ ว 2 ชัน้
บ้านเดีย่ ว 2 ชัน้
บ้านเดีย่ ว 2 ชัน้
บ้านเดีย่ ว 2 ชัน้
บ้านเดีย่ ว 2 ชัน้
บ้านเดีย่ ว 2 ชัน้
บ้านเดีย่ ว 2 ชัน้
บ้านเดีย่ ว 2 ชัน้
บ้านเดีย่ ว 2 ชัน้
บ้านเดีย่ ว 2 ชัน้
บ้านเดีย่ ว 2 ชัน้
บ้านเดีย่ ว 2 ชัน้

ต้นทุนค่าก่อสร้าง
(บาท/หลัง)
1,432,600
1,432,600
1,432,600
1,432,600
1,432,600
1,432,600
1,432,600
1,432,600
1,432,600
1,432,600
1,432,600
1,432,600
1,432,600
1,432,600
1,432,600
1,432,600
1,432,600
1,538,300
1,538,300
1,432,600
1,432,600
1,432,600
1,432,600
1,432,600
1,432,600
1,432,600
1,432,600
1,432,600
1,538,300
1,432,600
1,432,600
1,432,600
1,432,600
1,432,600
1,856,600
1,856,600
1,856,600
1,856,600
1,856,600
1,856,600
1,856,600
1,856,600
1,856,600
1,856,600
1,856,600
1,856,600

มูลค่างาน ณ รับ
สารวจ (%)
5.0%
23.0%
23.0%
41.1%
41.1%
79.4%
79.4%
63.0%
65.6%
41.4%
40.0%
35.0%
35.0%
62.5%
62.5%
80.6%
89.5%
81.8%
99.5%
91.9%
98.0%
83.9%
91.5%
99.2%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
99.5%
99.5%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
99.3%
100.0%
99.5%
99.5%
99.5%
99.5%
46.8%
43.5%
43.2%
40.4%
23.0%
13.0%
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มูลค่างานก่อสร้าง
คงเหลือ (บาท)
1,360,970
1,103,102
1,103,102
844,518
844,518
295,832
295,832
530,062
493,531
839,504
859,560
931,190
931,190
537,941
537,941
277,924
150,423
279,971
7,692
116,041
28,652
231,365
122,487
11,461
7,692
7,163
12,996
9,283
9,283
9,283
9,283
987,711
1,048,979
1,055,477
1,107,462
1,429,582
1,615,242

มูลค่างานก่อสร้าง
ณ วันที่ สารวจ
71,630
329,498
329,498
588,082
588,082
1,136,768
1,136,768
902,538
939,069
593,096
573,040
501,410
501,410
894,659
894,659
1,154,676
1,282,177
1,258,329
1,530,609
1,316,559
1,403,948
1,201,235
1,310,113
1,421,139
1,432,600
1,432,600
1,432,600
1,432,600
1,530,609
1,425,437
1,432,600
1,432,600
1,432,600
1,432,600
1,843,604
1,856,600
1,847,317
1,847,317
1,847,317
1,847,317
868,889
807,621
801,123
749,138
427,018
241,358
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ลาดับ

แปลงที่

แบบบ้านที่ปลูกสร้าง

103
153
บ้านเดีย่ ว 2 ชัน้
104
154
บ้านเดีย่ ว 2 ชัน้
105
155
บ้านเดีย่ ว 2 ชัน้
106
156
บ้านเดีย่ ว 2 ชัน้
107
157
บ้านเดีย่ ว 2 ชัน้
108
158
บ้านเดีย่ ว 2 ชัน้
109
159
บ้านเดีย่ ว 2 ชัน้
110
160
บ้านเดีย่ ว 2 ชัน้
111
161
บ้านเดีย่ ว 2 ชัน้ (แบบเล็ก)
รวมประมาณการต้นทุนค่าก่อสร้างอาคาร

ต้นทุนค่าก่อสร้าง
(บาท/หลัง)
1,856,600
1,856,600
1,856,600
1,856,600
1,856,600
1,856,600
1,856,600
1,856,600
1,538,300
175,129,400

มูลค่างาน ณ รับ
สารวจ (%)
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
5.0%
5.0%
5.0%
100.0%
35.10%

มูลค่างานก่อสร้าง
คงเหลือ (บาท)
1,856,600
1,856,600
1,856,600
1,856,600
1,856,600
1,763,770
1,763,770
1,763,770
113,657,819

มูลค่างานก่อสร้าง
ณ วันที่ สารวจ
92,830
92,830
92,830
1,538,300
61,471,581

สรุปมูลค่าอาคารและสิ่ งปลูกสร้าง จานวน 111 หลัง
บริษัท เอ็ดมันด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ได้ทาการประเมิน มูลค่าอาคารและสิง่ ปลูกสร้าง
จานวน 111 หลัง ด้วยวิธคี ดิ จากต้นทุน โดยได้มลู ค่างานก่อสร้าง ณ วันทีส่ ารวจ เท่ากับ 61,471,581 บาท
5.1.3

สาธารณูปโภคภายในโครงการ
บริษัท เอ็ดมันด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ได้ทาการประเมินมูลค่า สาธารณู ปโภคภายใน
โครงการด้วยวิธคี ดิ จากต้นทุน (Cost Approach) โดยมูลค่าสาธารณูปโภคภายในโครงการ เป็ นการประเมินมูลค่าโดยคิด
ต้นทุนการก่อสร้างขึน้ ใหม่ (Replacement Cost New) โดยอ้างอิงราคาค่าก่อสร้างต่อตารางเมตร จากสมาคมผูป้ ระเมิน
ค่าทรัพย์สนิ แห่งประเทศไทยปี 2560 ปรับตามดัชนีวสั ดุก่อสร้าง และอ้างอิงจากราคาก่อสร้างของผู้รบั เหมาทัวไป
่ ซึ่ง
มูลค่าสาธารณูปโภคภายในโครงการทัง้ หมด (ตามสภาพปั จจุบนั ) ควรมีมลู ค่าดังนี้
ลาดับ

รายละเอียด

งานถนนภายในโครงการ หนา 0.15 เมตร
งานบดอัดพร้อมดินลูกรัง หนา 1.10 เมตร
งานถนน
งานเทฟุตบาททางเท้า
งานเทรางวี
2
งานระบบระบายน้า และบ่อพักคอนกรีต
งานท่อ คสล. ขนาด 0.40 ม.
งานท่อ คสล. ขนาด 0.60 ม.
งานท่อ คสล. ขนาด 0.80 ม.
งานท่อ คสล. ขนาด 1.00 ม.
บ่อพักน้า สาหรับท่อคสล.ขนาด 0.40 ม.
บ่อพักน้า สาหรับท่อคสล.ขนาด 0.60 ม.
บ่อพักน้า สาหรับท่อคสล.ขนาด 0.80 ม.
บ่อพักน้า สาหรับท่อคสล.ขนาด 1.00 ม.
บ่อพักน้า ตรวจสภาพน้า
3
งานระบบไฟฟ้ าแบบปั กเสาและพาดสาย
4
งานระบบท่อประปาภายในโครงการ
5
งานรัว้ คอนกรีตบล็อครอบโครงการ
6
นิตบิ ุคคล งานป้ าย และซุม้ ประตูโครงการ
รวมงานสาธารณูปโภคโครงการทัง้ หมด

จานวน
หน่ วย

ราคาต่ อ มูลค่ารวม
หน่ วย หน่ วย(บาท/ ทัง้ หมด
หน่ วย)
(บาท)

มูลค่างาน
ณ วัน
สารวจ (%)

มูลค่างาน
คงเหลือ
(บาท)

มูลค่างาน
ปัจจุบนั ณ วัน
สารวจ (บาท)

1

11,415.00
11,415.00
2,317.00
2,650.00

ตรม.
ตรม.
ตรม.
ตรม.

130
475
350
420

1,483,950
5,422,125
810,950
1,113,000

80%
80%
50%
60%

296,790
1,084,425
405,475
445,200

1,187,160
4,337,700
405,475
667,800

2,517.00
201.00
424.00
8.00
186.00
16.00
35.00
1.00
1.00
1.00

เมตร
เมตร
เมตร
เมตร
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
เหมา

705
925
1,425
1,915
186
2,100
3,000
4,800
30,000
2,510,136

1,774,485
185,925
604,200
15,320
34,596
33,600
105,000
4,800
30,000
2,510,136

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

-

1,774,485
185,925
604,200
15,320
34,596
33,600
105,000
4,800
30,000
2,510,136

1,197.81
1.00

เมตร
เหมา

6,000
2,330,003

7,186,860
2,330,003
24,866,985

50%
50%
69.43%

3,593,430
1,165,001
7,601,339

3,593,430
1,165,001
17,265,646
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สรุปมูลค่าสาธารณูปโภคภายในโครงการ
บริษัท เอ็ดมันด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ได้ทาการประเมินมูลค่า สาธารณู ปโภคภายใน
โครงการด้วยวิธคี ดิ จากต้นทุน โดยได้มลู ค่างานก่อสร้าง ณ วันทีส่ ารวจ เท่ากับ 17,265,646 บาท
เฟส 2 - ที่ดินเนื้ อที่ 100-3-41.10 ไร่ (ที่ดินว่างเปล่าสาหรับพัฒนาในอนาคต)
บริษทั เอ็ดมันด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ได้ทาการประเมินมูลค่าทีด่ นิ เนื้อที่ 100-3-41.10 ไร่
ด้วยวิธเี ปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach)
วิธเี ปรียบเทียบราคาตลาดเป็ นการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบราคาทีม่ กี ารตกลงซือ้
ขายกัน ในช่วงที่ผ่ านมา และ/หรือ ราคาเสนอขายในปั จจุบนั ที่ท รัพ ย์สิน ที่มีลัก ษณะและคุณประโยชน์ ค ล้ายคลึงกับ
ทรัพย์สนิ ทีจ่ ะประเมินมูลค่าโดยอาจใช้ปัจจัยต่างๆ เช่น ทาเลทีต่ งั ้ ช่วงเวลาซือ้ ขาย ประโยชน์ใช้สอย เงื่อนไขการชาระ
เงิน ตลอดจนรูปร่างลักษณะของทรัพย์สนิ นัน้ เป็ นตัวปรับราคาในการเปรียบเทียบกับทรัพย์สนิ ทีค่ ล้ายคลึงกันด้วย โดย
บริษัท เอ็ดมันด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ได้สารวจราคาซื้อขาย ค่าเช่า หรือ ราคาเสนอซื้ อขายของ
ทรัพ ย์สิน ต่ า งๆ ในบริเ วณใกล้เ คีย งกับ ที่ตัง้ ทรัพ ย์สิน ที่ท าการประเมิน มูลค่ า พบว่ า มีท รัพ ย์สิน อื่น ที่สามารถน ามา
เปรียบเทียบเพื่อการประเมินมูลค่าแสดงรายละเอียดโดยสังเขปดังต่อไปนี้
5.2

ตารางเปรียบเทียบประเมิ นมูลค่าสิ นทรัพย์ตามราคาตลาด (Adjustment Grid Sales Analysis)
รายละเอียด
ประเภททรัพย์สนิ
ประเภทข้อมูล
ทีต่ งั ้
เนื้อที่
วันทีเ่ สนอซื้อ/ขาย
ราคาซื้อขาย (บาทต่อไร่)
ราคาเสนอขาย (บาทต่อไร่)
ปั จจัยเชิงปริมาณ(ค่าถมทีด่ นิ )
ราคาเสนอขายหลังการปรับแก้
(บาทต่อตารางวา)
ปัจจัยในการพิ จารณา
ประเภทข้อมูล
(ซื้อ-ขาย/เสนอขาย)
ทีต่ งั ้ ทรัพย์สนิ
สภาพแวดล้อม
ระยะทางจากถนนสายหลัก
ขนาดทีด่ นิ
รูปแปลงทีด่ นิ
ข้อกาหนดด้านผังเมือง
ศักยภาพในการพัฒนา
วันทีเ่ สนอขาย/ซื้อ-ขาย
(ทีอ่ ตั รา 3.50% ต่อปี )
ปั จจัยอื่นๆ
การปรับแก้ทงั ้ หมด

ทรัพย์สินที่ ประเมิ น ข้อมูลเปรียบเทียบ 1 ข้อมูลเปรียบเทียบ 2 ข้อมูลเปรียบเทียบ 3
ทีด่ นิ ว่างเปล่า
ทีด่ นิ ว่างเปล่า
ทีด่ นิ ว่างเปล่า
ทีด่ นิ ว่างเปล่า
(Assumed)
เสนอขาย (Assumed)
เสนอขาย
เสนอขาย
เสนอขาย
ติดถนนบ้านช้าง
ติดถนนบ้านช้าง
ติดถนนช้างเผือก
ติดถนนช้างเผือก
100-3-41.10 ไร่
17-2-54.50 ไร่
12-0-0.00 ไร่
34-2-0.00 ไร่
7 มกราคม 2562
2 มีนาคม 2559
7 มกราคม 2562
7 มกราคม 2562
3,005,174
3,000,000
3,200,000
150,000
150,000
150,000
-

3,155,174

3,150,000

3,350,000

-

0%

-5%

-5%

-

0%
0%
3%
-5%
0%
0%
0%
10%

0%
0%
2%
-5%
0%
0%
0%
0%

0%
0%
-3%
-4%
0%
0%
0%
0%

0%
8%

0%
-8%

0%
-12%

-
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
ราคาปรับแก้
การปรับแก้ทงั ้ หมด
%การปรับแก้ทงั ้ หมด
แปลงค่า
เปรียบเทียบ
ราคาปรับแก้ครัง้ สุดท้าย
(บาทต่อตารางวา)

3,084,529
42.00
1.00
9.33
1.00

3,407,588
18.00
0.43
2.33
0.25

2,898,000
12.00
0.29
3.50
0.38

2,948,000
12.00
0.29
3.50
0.38

3,044,147

851,897

1,019,006

1,105,500

สรุปมูลค่าที่ดินเนื้ อที่ 100-3-41.10 ไร่
บริษทั เอ็ดมันด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ได้ทาการประเมินมูลค่าทีด่ นิ เนื้อที่ 100-3-41.10 ไร่
ด้วยวิธเี ปรียบเทียบราคาตลาด โดยได้มลู ค่าเท่ากับ 280,728,990 บาท และมีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้
เนื้ อที่ดิน
มูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินรวม
ลาดับ
รายละเอียด
(ไร่-งาน-ตารางวา)
(บาทต่อไร่)
(บาท)
1 เนื้อทีด่ นิ ส่วนทีส่ ามารถใช้ประโยชน์
94-0-79.76
3,000,000
282,598,200
โดยไม่ถูกรอนสิทธิ
2 ส่วนทีอ่ ยู่ใต้แนวสายส่งไฟฟ้ าแรงสูง
6-2-61.34
900,000
5,988,015
(คิดทีร่ อ้ ยละ 30)
3 เนื้อทีด่ นิ ส่วนทีม่ สี ภาพเป็ นบ่อน้า
8-2-92.10
(900,000)
(7,857,225)
รวมมูลค่าสิ นทรัพย์ตามสภาพปัจจุบนั
280,728,990
5.3

สรุปรายงานการประเมิ น
บริษทั เอ็ดมันด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ได้ทาการประเมินมูลค่าทีด่ นิ เนื้อที่ 128-0-69.90 ไร่
พร้อมสิง่ ปลูกสร้าง โครงการหมู่บา้ นรชยา บ้านช้าง 2 โดยได้มลู ค่าเท่ากับ 439,810,000 บาท (ปั ดเศษ) และมีรายละเอียด
โดยสรุปดังนี้
ทรัพย์สิน
มูลค่า (บาท)
เฟส 1 - ที่ดินเนื้ อที่ 27-1-28.80 ไร่ (พร้อมสิ่ งปลูกสร้างระหว่างการพัฒนา)
1) ทีด่ นิ เนื้อที่ 27-1-28.80 ไร่
80,348,538
2) อาคารและสิง่ ปลูกสร้าง จานวน 111 หลัง
61,471,581
3) สาธารณูปโภคภายในโครงการ
17,265,646
รวม
159,085,765
เฟส 2 - ที่ดินเนื้ อที่ 100-3-41.10 ไร่ (ที่ดินว่างเปล่าสาหรับพัฒนาในอนาคต)
4) เนื้อทีด่ นิ ส่วนทีส่ ามารถใช้ประโยชน์โดยไม่ถูกรอนสิทธิ
5) เนื้อทีด่ นิ ส่วนทีอ่ ยู่ใต้แนวสายส่งไฟฟั าแรงสูง (คิดทีร่ อ้ ยละ 30)
6) ส่วนทีม่ สี ภาพเป็ นบ่อน้าความลึกเฉลีย่ ประมาณ 3.00 เมตร
รวม

282,598,200
5,988,015
(7,857,225)
280,728,990

รวมมูลค่าทรัพย์สินทัง้ หมด
หรือประมาณ (ปัดเศษ)

439,814,755
439,810,000
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
ความเห็นของที่ปรึกษา
ทีป่ รึกษาฯ มีความเห็นเกีย่ วกับการประเมินมูลค่าดังนี้
ทรัพย์สิน
วิ ธีการประเมิ นมูลค่า
ความเห็น
เฟส 1 - ที่ดินเนื้ อที่ 27-1-28.80 ไร่ (พร้อมสิ่ งปลูกสร้างระหว่างการพัฒนา)
1) ทีด่ นิ เนื้อที่ 27-1-28.80 ไร่ วิธมี ลู ค่าคงเหลือสุทธิ
เหมาะสม เนื่องจากปั จจุบนั ที่ดนิ และบ้านบางส่วนของ
(Residual Approach)
โครงการมีการโอนให้แก่ผู้ซ้อื แล้ว ดังนัน้ การประเมิน
มูลค่าที่ดนิ ควรจะคานึงจากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รบั จาก
การพัฒนาโครงการหักออกด้วยต้นทุนในการพัฒนาสิง่
ปลูกสร้างและสาธารณูปโภค
2) อาคารและสิ่ ง ปลู ก สร้ า ง วิธคี ดิ จากต้นทุน
เหมาะสม เนื่ อ งจากมูลค่ า ดัง กล่ า วสะท้อ นต้น ทุ น การ
จานวน 111 หลัง
(Cost Approach)
ก่อสร้างขึ้นใหม่ โดยอ้างอิงราคาค่าก่อสร้างต่ อตาราง
เมตร จากสมาคมผูป้ ระเมินค่าทรัพย์สนิ แห่งประเทศไทย
3) สา ธ า รณู ป โภคภายใน วิธคี ดิ จากต้นทุน
ปี 2560 ปรับตามดัชนีวสั ดุก่อสร้าง และอ้างอิงจากราคา
โครงการ
(Cost Approach)
ก่อสร้างของผูร้ บั เหมาทัวไป
่ จึงสามารถสะท้อนมูลค่าใน
ปั จจุบนั ได้อย่างเหมาะสม
เฟส 2 - ที่ดินเนื้ อที่ 100-3-41.10 ไร่ (ที่ดินว่างเปล่าสาหรับพัฒนาในอนาคต)
4) เนื้อที่ดิน ส่วนที่สามารถใช้ วิ ธี เ ปรี ย บเที ย บราคาตลาด เหมาะสม เนื่องจากผูป้ ระเมินได้เปรียบเทียบราคาตลาด
ประโยชน์โดยไม่ถูกรอนสิทธิ (Market Comparison
ของที่ดิน เปล่ า ที่มีลัก ษณะที่ใ กล้ เ คีย งกัน และมีก าร
Approach)
ปรับปรุงราคาเพิ่มหรือลด เพื่อสะท้อนข้อดีหรือข้อเสีย
5) เนื้ อ ที่ดิน ส่ ว นที่อ ยู่ใ ต้แ นว วิ ธี เ ปรี ย บเที ย บราคาตลาด ของที่ดินที่ประเมินเมื่อเทียบกับที่ดินอื่น ดังนัน้ มูลค่า
ดังกล่าวจึงสามารถสะท้อนมูลค่าของที่ดนิ ที่ประเมินใน
สายส่งไฟฟั าแรงสูง (คิดทีร่ อ้ ย (Market Comparison
ปั จจุบนั ได้อย่างเหมาะสม
ละ 30)
Approach)
6) ส่ ว นที่มีส ภาพเป็ นบ่ อ น้ า วิ ธี เ ปรี ย บเที ย บราคาตลาด
ความลึกเฉลี่ยประมาณ 3.00 (Market Comparison
เมตร
Approach)
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