รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับ
รายการได้มาและจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ของ

บริษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

โดย

บริษทั สีลม แอ๊ดไวเซอรี่ จากัด

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561
เรียน

ท่านผูถ้ อื หุน้
บริษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

เรือ่ ง

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการ
เกีย่ วโยงกัน

ตามทีท่ ป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 11/2561 เมือ่ วันที่ 22 ตุลาคม 2561 ได้มมี ติเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื
หุน้ เพือ่ พิจารณารายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการเกีย่ วโยงกัน ดังต่อไปนี้
1. พิจารณาอนุ มตั กิ ารเข้าทารายการซื้อและรับโอนกิจการทัง้ หมดของ AFH ซึ่งมีผถู้ อื หุน้ ใหญ่ คือ นายศุภโชค
ปญั จทรัพย์ และนางไกวซัน ปญั จทรัพย์ (บุคคคลตามมาตรา 258 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ของนายศุภโชค ปญั จทรัพย์)
ถือหุน้ รวมกันร้อยละ 68.67 ของจานวนหุน้ ทีอ่ อกและจาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของ AFH
โดยบริษัท ฯ จะรับ โอนมาซึ่ง สิน ทรัพ ย์แ ละหนี้ ส ิน ทัง้ หมดของ AFH รวมถึง สิท ธิห น้ า ที่ ภาระผูก พัน ความ
รับผิดชอบที่ AFH มีหรือพึงมี ณ วันโอนกิจการ โดยจะชาระค่าตอบแทนเป็ นมู ลค่าทัง้ สิน้ 752,836,413 บาท ด้วยหุ้น
สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ จานวนไม่เกิน 752,836,413 หุน้ ในราคาเสนอขายที่ไม่ต่ ากว่าราคาตลาด ณ วันที่เสนอขาย
ซึง่ ราคาตลาดจะถูกกาหนดจากราคาประเมินโดยบริษทั เจวีเอส ทีป่ รึกษาทางการเงิน จากัด ซึง่ เป็ นทีป่ รึกษาทางการเงิน
ของบริษทั ฯ และเป็ นทีป่ รึกษาทางการเงินทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. อย่างไรก็ตาม ราคาเสนอขายหุน้
สามัญเพิม่ ทุนจะไม่ต่ากว่าหุน้ ละ 1.00 บาท โดยบริษทั ฯ จะจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนแบบกาหนดวัตถุประสงค์ เพื่อเสนอ
ขายให้แก่บุคคลในวงจากัด ซึง่ ได้แก่ AFH เพื่อเป็ นการชาระค่าตอบแทนให้แก่ AFH ในการโอนกิจการทัง้ หมดของ AFH
ให้แก่บริษทั ฯ แทนการชาระด้วยเงินสด
2. พิจารณาอนุ มตั ใิ ห้บริษทั ฯ เข้าทารายการจาหน่ายไปซึง่ หุน้ สามัญทัง้ หมดของ STR จานวน 39,998 หุน้ หรือ
คิดเป็ นร้อยละ 99.99 ของจานวนหุน้ ที่ออกและจาหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของ STR ให้แก่นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ ใน
มูลค่ารวม 129.00 ล้านบาท โดยนายเกรียงไกร ศิระวณิชการ จะชาระค่าตอบแทนเป็ นเงินสดจานวน 49.00 ล้านบาท
ส่วนที่เหลืออีก 80.00 ล้านบาท จะเป็ นการหักลบกลบหนี้กบั หนี้ท่นี ายเกรียงไกร ศิระวณิชการ เป็ นเจ้าหนี้ของบริษทั ฯ
จานวน 80.00 ล้านบาท โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ เป็ นเจ้าหนี้ของบริษทั ฯ จานวน
80.00 ล้านบาท
นอกจากนี้ ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครัง้ ที่ 1/2561 หากวาระเกี่ยวกับการอนุ มตั ิการเข้าทา
รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ ไม่ได้รบั การอนุ มตั ิวาระใดวาระหนึ่ง ก็จะไม่มกี ารพิจารณาวาระ
เกีย่ วกับการเข้าทารายการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันฯ
การเข้าทารายการได้มาซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันฯ เข้าข่าย
1. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษทั อื่นหรือบริษทั เอกชนมาเป็ นของบริษทั ตามมาตรา 107 (2) (ข) แห่ง
พ.ร.บ. บริษทั มหาชนจากัดฯ ซึ่งจะต้องได้รบั การอนุ มตั จิ ากที่ประชุมผู้ถอื หุน้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ อง
จานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
2. รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศได้มาหรือจาหน่ ายไปฯ โดยมีขนาดรายการสูงสุดร้อยละ 4,676.32
ตามเกณฑ์มลู ค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิ ซึง่ เข้าข่ายรายการประเภท 4 ตามประกาศได้มาหรือจาหน่ายไปฯ
ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงมีหน้าที่ตอ้ งเปิ ดเผยสารสนเทศการเข้าทารายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที แต่งตัง้ ทีป่ รึกษาทางการ
เงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทารายการ และดาเนินการให้มกี ารประชุมผู้ถอื หุ้นเพื่อขออนุ มตั ิการเข้าทา
รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
รายการ โดยจะต้องได้รบั การอนุ มตั จิ ากที่ประชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนเสียงทัง้ หมด
ของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ว่ นได้เสีย และบริษทั ฯ มีหน้าทีต่ อ้ ง
ขออนุ มตั กิ ารเข้าทารายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยยื่นคาขอให้พจิ ารณารับหลักทรัพย์ใหม่ต่อตลาดหลักทรัพย์ ฯ ตาม
ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุน้ สามัญหรือหุน้ บุรมิ สิทธิเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ.
2558
3. รายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ เนื่องจากนายศุภโชค ปญั จทรัพย์ ซึ่งเป็ น
กรรมการและผูถ้ อื หุน้ ของ AFH โดยถือหุน้ ใน AFH ร้อยละ 62.17 ของจานวนหุน้ ทีอ่ อกและจาหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของ
AFH และนายยงเกียรติ ศิรวิ จั นางกูร และนายจตุรงค์ ธนะปุระ ซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของ AFH โดยถือหุน้ ใน AFH ร้อยละ 6.23
และร้อยละ 6.23 ของจานวนหุน้ ทีอ่ อกและจาหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของ AFH ตามลาดับ เข้าข่ายเป็ นบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกัน
ของบริษทั ฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ เนื่องจาก (1) นายศุภโชค ปญั จทรัพย์ ดารงตาแหน่ งกรรมการของ
บริษทั ฯ และถือหุน้ ใน AFH ร้อยละ 62.17 ของจานวนหุน้ ทีอ่ อกและจาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของ AFH (นายศุภโชค ปญั จ
ทรัพย์ และบุคคลตามมาตรา 258 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ของนายศุภโชค ปญั จทรัพย์ ถือหุน้ ใน AFH รวมกันร้อยละ
68.67 ของจานวนหุน้ ทีอ่ อกและจาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของ AFH) และ (2) นายศุภโชค ปญั จทรัพย์ นายยงเกียรติ ศิรวิ จั
นางกูร และนายจตุรงค์ ธนะปุระ จะได้รบั การเสนอชื่อเป็ นผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ และ/หรือ บริษทั ย่อย โดยมีขนาดรายการ
สูงสุดร้อยละ 7,217.42 ซึง่ มากกว่าร้อยละ 3.00 ของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิของบริษทั ฯ และมากกว่า
20.00 ล้านบาท ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงมีหน้าที่ตอ้ งเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทารายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที แต่งตัง้ ที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกีย่ วกับการเข้าทารายการ และดาเนินการให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ ขออนุ มตั ิ
การเข้าทารายการ โดยจะต้องได้รบั การอนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนเสียง
ทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ว่ นได้เสีย
การเข้าทารายการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และเกีย่ วโยงกันฯ เข้าข่าย
1. การขายกิจการของบริษทั บางส่วนที่สาคัญให้แก่บุคคลอื่น ตามมาตรา 107 (2) (ข) แห่ง พ.ร.บ. บริษทั
มหาชนจากัดฯ ซึ่งจะต้องได้รบั การอนุ มตั จิ ากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียง
ทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
2. รายการจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศได้มาหรือจาหน่ ายไปฯ โดยมีขนาดรายการสูงสุดร้อยละ
399.91 ตามเกณฑ์มลู ค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิ ตามประกาศได้มาหรือจาหน่ายไปฯ ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงมี
หน้าที่ต้องเปิ ดเผยสารสนเทศการเข้าทารายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที แต่งตัง้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้
ความเห็นเกีย่ วกับการเข้าทารายการ และดาเนินการให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อขออนุ มตั กิ ารเข้าทารายการ โดยจะต้อง
ได้รบั การอนุ มตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ที่มสี ว่ นได้เสีย
3. รายการทีเ่ กีย่ วโยงกันตามประกาศรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันฯ เนื่องจากนายเกรียงไกร ศิระวณิชการ เข้าข่าย
เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษทั ฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ เนื่องจากนายเกรียงไกร ศิระวณิชการ เป็ น
กรรมการของบริษทั ฯ ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของบริษทั ฯ โดย ณ วันที่ 9 เมษายน 2561 นายเกรียงไกร
ศิระวณิชการ ถือหุน้ ในบริษทั ฯ จานวน 325,065,150 หุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 87.82 ของจานวนหุน้ ทีอ่ อกและจาหน่ายได้
แล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ โดยมีขนาดรายการสูงสุดร้อยละ 1,288.87 ซึ่งมากกว่าร้อยละ 3.00 ของมูลค่าตามบัญชีของ
สินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิของบริษทั ฯ และมากกว่า 20.00 ล้านบาท ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงมีหน้าที่ตอ้ งเปิ ดเผยสารสนเทศการ
เข้าทารายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที แต่งตัง้ ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทารายการ
และดาเนินการให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อขออนุ มตั กิ ารเข้าทารายการ โดยจะต้องได้รบั การอนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมี สทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดย
ไม่นบั ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ว่ นได้เสีย
จากหลักเกณฑ์ในข้างต้น บริษทั ฯ จึงได้แต่งตัง้ บริษทั สีลม แอ๊ดไวเซอรี่ จากัด (“IFA” หรือ “ทีป่ รึกษาฯ”) เป็ นที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทารายการได้มาและจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่
เกีย่ วโยงกัน ต่อผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ เพือ่ เป็ นข้อมูลประกอบการพิจารณาลงมติ
ทัง้ นี้ การคานวณตัวเลขต่างๆ ในรายงานฉบับนี้ ตัวเลขทศนิยมที่แสดงนัน้ อาจเกิดจากการปดั เศษทศนิยม
ตาแหน่ งที่ 2 หรือตาแหน่ งที่ 3 (แล้วแต่กรณี) ทาให้ผลลัพธ์ทค่ี านวณได้จริงนัน้ อาจไม่ตรงกับตัวเลขทีแ่ สดงในรายงาน
ฉบับนี้

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
สารบัญ

ส่วนที่ 1

บทสรุปของผูบ้ ริ หาร

หน้ า
ส่วนที่ 1 หน้ า 1

ส่วนที่ 2

แนวทางการปฏิ บตั ิ งานและข้อมูลที่ใช้ในการจัดทารายงาน

ส่วนที่ 2 หน้ า 1

ส่วนที่ 3

ลักษณะและรายละเอียดของรายการได้มาซึ่งสิ นทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ
3.1
ลักษณะโดยทัวไปของรายการ
่
3.2
วัน เดือน ปี ทีเ่ กิดรายการ
3.3
คูส่ ญ
ั ญาทีเ่ กีย่ วข้องและความสัมพันธ์ระหว่างคู่สญ
ั ญา
3.4
การคานวณขนาดรายการ
3.5
รายละเอียดของสินทรัพย์ทจ่ี ะได้มา
3.6
แหล่งเงินทุนทีใ่ ช้ในการเข้าทารายการ
3.7
เงือ่ นไขการเข้าทารายการ
3.8
บุคคลทีไ่ ม่มสี ทิ ธิออกเสียง
3.9
มาตรการขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ส่วนที่ 3 หน้ า 1
ส่วนที่ 3 หน้า 1
ส่วนที่ 3 หน้า 6
ส่วนที่ 3 หน้า 6
ส่วนที่ 3 หน้า 7
ส่วนที่ 3 หน้า 9
ส่วนที่ 3 หน้า 11
ส่วนที่ 3 หน้า 12
ส่วนที่ 3 หน้า 12
ส่วนที่ 3 หน้า 12

ความสมเหตุสมผลของรายการได้มาซึ่งสิ นทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ

ส่วนที่ 4 หน้ า 1

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9

ส่วนที่ 4 หน้า 1
ส่วนที่ 4 หน้า 1
ส่วนที่ 4 หน้า 3
ส่วนที่ 4 หน้า 3
ส่วนที่ 4 หน้า 3
ส่วนที่ 4 หน้า 4
ส่วนที่ 4 หน้า 4
ส่วนที่ 4 หน้า 4
ส่วนที่ 4 หน้า 6

ส่วนที่ 4

ส่วนที่ 5

วัตถุประสงค์และความจาเป็ นในการเข้าทารายการ
ข้อดีของการเข้าทารายการ
ข้อเสียของการเข้าทารายการ
ข้อดีของการไม่เข้าทารายการ
ข้อเสียของการไม่เข้าทารายการ
ข้อดีของการทารายการกับบุคคลเกีย่ วโยงกันเมือ่ เทียบกับบุคคลภายนอก
ข้อเสียของการทารายการกับบุคคลเกีย่ วโยงกันเมือ่ เทียบกับบุคคลภายนอก
ความเสีย่ งจากการเข้าทารายการ
สรุปความเห็นต่อความสมเหตุสมผลของรายการ

ลักษณะและรายละเอียดของรายการจาหน่ ายไปซึ่งสิ นทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ
5.1
ลักษณะโดยทัวไปของรายการ
่
5.2
วัน เดือน ปี ทีเ่ กิดรายการ
5.3
คูส่ ญ
ั ญาทีเ่ กีย่ วข้องและความสัมพันธ์ระหว่างคู่สญ
ั ญา
5.4
การคานวณขนาดรายการ
5.5
รายละเอียดของสินทรัพย์ทจ่ี ะจาหน่ายไป
5.6
เงือ่ นไขการเข้าทารายการ
5.7
บุคคลทีไ่ ม่มสี ทิ ธิออกเสียง

สารบัญ

ส่วนที่ 5 หน้ า 1
ส่วนที่ 5 หน้า 1
ส่วนที่ 5 หน้า 2
ส่วนที่ 5 หน้า 2
ส่วนที่ 5 หน้า 2
ส่วนที่ 5 หน้า 3
ส่วนที่ 5 หน้า 4
ส่วนที่ 5 หน้า 5

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
สารบัญ

ส่วนที่ 6

ความสมเหตุสมผลของรายการจาหน่ ายไปซึ่งสิ นทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ
6.1
วัตถุประสงค์และความจาเป็ นในการเข้าทารายการ
6.2
ข้อดีของการเข้าทารายการ
6.3
ข้อเสียของการเข้าทารายการ
6.4
ข้อดีของการไม่เข้าทารายการ
6.5
ข้อเสียของการไม่เข้าทารายการ
6.6
ข้อดีของการทารายการกับบุคคลเกีย่ วโยงกันเมือ่ เทียบกับบุคคลภายนอก
6.7
ข้อเสียของการทารายการกับบุคคลเกีย่ วโยงกันเมือ่ เทียบกับบุคคลภายนอก
6.8
ความเสีย่ งจากการเข้าทารายการ
6.9
สรุปความเห็นต่อความสมเหตุสมผลของรายการ

ส่วนที่ 7

การประเมิ นมูลค่า
7.1
บริ ษทั สิ ทธารมย์ ดีเวลลอปเมนท์ จากัด
7.1.1 วิธมี ลู ค่าทางบัญชี
7.1.2 วิธปี รับปรุงมูลค่าทางบัญชี
7.1.3 วิธเี ปรียบเทียบอัตราส่วนตลาด
7.1.4 วิธมี ลู ค่าปจั จุบนั สุทธิของกระแสเงินสดจากโครงการและนาไปปรับปรุง
มูลค่าทางบัญชี
7.1.5 สรุปผลการประเมินมูลค่า
7.2
บริ ษทั อาดามัส อิ นคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
7.2.1 วิธมี ลู ค่าทางบัญชี
7.2.2 วิธปี รับปรุงมูลค่าทางบัญชี
7.2.3 วิธเี ปรียบเทียบราคาตลาดของหุน้ สามัญ
7.2.4 วิธเี ปรียบเทียบอัตราส่วนตลาด
7.2.5 วิธมี ลู ค่าปจั จุบนั สุทธิของกระแสเงินสดจากโครงการและนาไปปรับปรุง
มูลค่าทางบัญชี
7.2.6 สรุปผลการประเมินมูลค่า
7.3
บริ ษทั แอสเซท ไฟว์ โฮวดิ้ ง จากัด
7.3.1 วิธมี ลู ค่าทางบัญชี
7.3.2 วิธปี รับปรุงมูลค่าทางบัญชี
7.3.3 วิธเี ปรียบเทียบอัตราส่วนตลาด
7.3.4 วิธผี ลรวมมูลค่าของแต่ละธุรกิจ
7.3.5 สรุปผลการประเมินมูลค่า
7.4
สรุปความเห็นต่อความสมเหตุสมผลในด้านราคา

ส่วนที่ 8

สรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงิ นอิ สระ
สารบัญ

หน้ า
ส่วนที่ 6 หน้ า 1
ส่วนที่ 6 หน้า 1
ส่วนที่ 6 หน้า 1
ส่วนที่ 6 หน้า 1
ส่วนที่ 6 หน้า 2
ส่วนที่ 6 หน้า 2
ส่วนที่ 6 หน้า 2
ส่วนที่ 6 หน้า 3
ส่วนที่ 6 หน้า 3
ส่วนที่ 6 หน้า 3
ส่วนที่ 7 หน้ า 1
ส่วนที่ 7 หน้ า1
ส่วนที่ 7 หน้า 1
ส่วนที่ 7 หน้า 1
ส่วนที่ 7 หน้า 3
ส่วนที่ 7 หน้า 6
ส่วนที่ 7 หน้า 11
ส่วนที่ 7 หน้ า 12
ส่วนที่ 7 หน้า 12
ส่วนที่ 7 หน้า 13
ส่วนที่ 7 หน้า 14
ส่วนที่ 7 หน้า 14
ส่วนที่ 7 หน้า 18
ส่วนที่ 7 หน้า 23
ส่วนที่ 7 หน้ า 24
ส่วนที่ 7 หน้า 25
ส่วนที่ 7 หน้า 25
ส่วนที่ 7 หน้า 29
ส่วนที่ 7 หน้า 32
ส่วนที่ 7 หน้า 51
ส่วนที่ 7 หน้ า 53
ส่วนที่ 8 หน้ า 1

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
สารบัญ
เอกสารแนบ
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
เอกสารแนบ 3
เอกสารแนบ 4
เอกสารแนบ 5
เอกสารแนบ 6
เอกสารแนบ 7
เอกสารแนบ 8
เอกสารแนบ 9

สรุปสัญญาและเอกสารทีส่ าคัญ
สรุปข้อมูลของบริษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
สรุปข้อมูลของบริษทั สิทธารมย์ ดีเวลลอปเมนท์ จากัด
สรุปข้อมูลของบริษทั แอสเซท ไฟว์ โฮวดิง้ จากัด
สรุปข้อมูลของบริษทั แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
สรุปข้อมูลของบริษทั รชยาเรียลเอสเตท จากัด
รายงานประเมินทรัพย์สนิ
สรุปรายงานตรวจสอบสถานะทางกฎหมาย
สรุปรายงานตรวจสอบสถานะทางการเงิน

สารบัญ

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
คานิ ยาม
คาย่อ
ADAM หรือ บริษทั ฯ
STR
AFH
AFD
RR
IFA หรือ ทีป่ รึกษาฯ
รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาฯ
รายการได้มาซึง่ สินทรัพย์และ
รายการทีเ่ กีย่ วโยงกันฯ
รายการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์
และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันฯ
สานักงาน ก.ล.ต.
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
พ.ร.บ. บริษทั มหาชนจากัดฯ
พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ

ประกาศได้มาหรือจาหน่ายไปฯ

ประกาศรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันฯ

ประกาศเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อ
ครอบงากิจการฯ
พ.ร.บ. บริษทั มหาชนจากัดฯ
พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ

:
:
:
:
:
:
:
:

หมายถึง
บริษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
บริษทั สิทธารมย์ ดีเวลลอปเมนท์ จากัด
บริษทั แอสเซท ไฟว์ โฮวดิง้ จากัด
บริษทั แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
บริษทั รชยาเรียลเอสเตท จากัด
บริษทั สีลม แอ๊ดไวเซอรี่ จากัด หรือ ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ
รายงานความเห็น ของที่ป รึก ษาทางการเงิน อิส ระเกี่ย วกับ รายการได้ม าและ
จาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
รายการซือ้ และรับโอนกิจการทัง้ หมดของ AFH

: รายการจาหน่ายไปซึง่ หุน้ สามัญทัง้ หมดของ STR จานวน 39,998 หุน้
: 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
ทารายการที่มนี ัยสาคัญที่เข้าข่ายเป็ นการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึ่งทรัพย์สนิ ลง
วั น ที่ 31 สิ ง หาคม 2551 (รวมทั ง้ ที่ ม ี ก ารแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ) และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือ่ ง การเปิดเผยข้อมูลและการ
ปฏิบตั กิ ารของบริษทั จดทะเบียนในการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.
2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม)
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการ
ทารายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2551 (รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้ไข
เพิม่ เติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือ่ ง การ
เปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั กิ ารของบริษทั จดทะเบียนในรายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน
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)
: พระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม)
: พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม)
คานิยาม
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คาย่อ
P/E
P/BV
วิธี Sum of the parts

หมายถึง
: อัตราส่วนราคาต่อกาไร
: อัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชี
: วิธผี ลรวมมูลค่าของแต่ละธุรกิจ

คานิยาม
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ส่วนที่ 1 : บทสรุปของผูบ้ ริ หาร
รายการได้มาและจาหน่ ายไปซึ่งสิ นทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ
รายการได้มาซึ่งสิ นทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 ได้มมี ติเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ อื หุน้
เพื่อพิจารณาอนุ มตั กิ ารเข้าทารายการซื้อและรับโอนกิจการทัง้ หมดของ AFH ซึ่งมีผู้ถอื หุ้นใหญ่ คือ นายศุภโชค ปญั จ
ทรัพย์ และนางไกวซัน ปญั จทรัพย์ (บุคคคลตามมาตรา 258 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ของนายศุภโชค ปญั จทรัพย์) ถือ
หุน้ รวมกันร้อยละ 68.67 ของจานวนหุน้ ทีอ่ อกและจาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของ AFH
โดยบริษัท ฯ จะรับ โอนมาซึ่ง สิน ทรัพ ย์แ ละหนี้ ส ิน ทัง้ หมดของ AFH รวมถึง สิท ธิห น้ า ที่ ภาระผูก พัน ความ
รับผิดชอบที่ AFH มีหรือพึงมี ณ วันโอนกิจการ โดยจะชาระค่าตอบแทนเป็ นมูลค่าทัง้ สิน้ 752,836,413 บาท ด้วยหุ้น
สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ จานวนไม่เกิน 752,836,413 หุน้ ในราคาเสนอขายที่ไม่ต่ ากว่าราคาตลาด ณ วันที่เสนอขาย
ซึง่ ราคาตลาดจะถูกกาหนดจากราคาประเมินโดยบริษทั เจวีเอส ทีป่ รึกษาทางการเงิน จากัด ซึง่ เป็ นทีป่ รึกษาทางการเงิน
ของบริษทั ฯ และเป็ นทีป่ รึกษาทางการเงินทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. อย่างไรก็ตาม ราคาเสนอขายหุน้
สามัญเพิม่ ทุนจะไม่ต่ากว่าหุน้ ละ 1.00 บาท โดยบริษทั ฯ จะจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนแบบกาหนดวัตถุประสงค์ เพื่อเสนอ
ขายให้แก่บุคคลในวงจากัด ซึง่ ได้แก่ AFH เพื่อเป็ นการชาระค่าตอบแทนให้แก่ AFH ในการโอนกิจการทัง้ หมดของ AFH
ให้แก่บริษทั ฯ แทนการชาระด้วยเงินสด
ภายหลังการเข้าทารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ AFH จะดาเนินการจดทะเบียนเลิก
บริษทั เพื่อให้การรับโอนกิจการทัง้ หมดเป็ นไปตามเงือ่ นไขการยกเว้นภาษีอากรของประมวลรัษฎากร และชาระบัญชีเพื่อ
คืนทุนให้แก่ผูถ้ อื หุน้ ของ AFH ดังนัน้ นายศุภโชค ปญั จทรัพย์ รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ
ของนายศุภโชค ปญั จทรัพย์ นายยงเกียรติ ศิรวิ จั นางกูร และนายจตุรงค์ ธนะปุระ จะถือหุ้น ในบริษทั ฯ จานวนไม่เกิน
610,776,183 หุน้ หรือคิดเป็ นไม่เกินร้อยละ 54.39 ของจานวนหุน้ ทีอ่ อกและจาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ ภายหลัง
การเข้าทารายการได้มาซึง่ สินทรัพย์และรายการที่เกีย่ วโยงกันฯ ทัง้ นี้ ผูถ้ อื หุน้ ของ AFH ไม่เข้าข่ายลักษณะความสัมพันธ์
หรือพฤติกรรมทีเ่ ข้าลักษณะเป็ นการกระทาการร่วมกัน (Acting in Concert) โดยภายหลังจากการชาระบัญชีเพื่อคืนทุน
ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ของ AFH แล้ว นายศุภโชค ปญั จทรัพย์ รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ของนาย
ศุภโชค ปญั จทรัพย์ จะได้มาซึ่งหุน้ ของบริษทั ฯ จานวนไม่เกิน 516,972,765 หุน้ หรือคิดเป็ นไม่เกินร้อยละ 46.04 ของ
สิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั ฯ ดังนัน้ นายศุภโชค ปญั จทรัพย์ อาจมีหน้าทีต่ อ้ งทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ทงั ้ หมดของ
บริษทั ฯ ตามประกาศเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการฯ หากนายศุภโชค ปญั จทรัพย์ รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258
แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ของนายศุภโชค ปญั จทรัพย์ ได้มาซึ่งหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ตัง้ แต่รอ้ ยละ 25.00 ของสิทธิออก
เสียงทัง้ หมดของบริษทั ฯ
ทัง้ นี้ โครงสร้างการถือหุน้ ของบริษทั ฯ ก่อนการเข้าทารายการได้มาซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันฯ และ
ภายหลังการเข้าทารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน ฯ และ AFH ดาเนินการจดทะเบียนเลิกกิจการ
เพื่อให้การรับโอนกิจการทัง้ หมดเป็ นไปตามเงือ่ นไขการยกเว้นภาษีอากรของประมวลรัษฎากร และชาระบัญชีเพื่อคืนทุน
ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ของ AFH ซึง่ จะทาให้หุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวนไม่เกิน 752,836,413 หุน้ ทีบ่ ริษทั ฯ ออกและเสนอขายให้แก่
AFH ถูกโอนไปยังผูถ้ อื หุน้ ของ AFH สามารถสรุปได้ดงั นี้
ณ วันที่ 9 เมษายน 2561
ภายหลังการเข้าทารายการ1
ลาดับ
รายชื่อผูถ้ ือหุ้น
จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
1
กลุม่ นายศุภโชค ปญั จทรัพย์
516,972,765
46.03
นายศุภโชค ปญั จทรัพย์
468,038,398
41.68
ส่วนที่ 1 - หน้า 1
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ลาดับ
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

รายชื่อผูถ้ ือหุ้น
นางไกวซัน ปญั จทรัพย์2
นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ
นายจตุรงค์ ธนะปุระ
นายยงเกียรติ ศิรวิ จั นางกูร
นายกิตพิ งศ์ ปุรานิธี
นายพุฒนิ นั ทน์ ภัทรไพบูลย์กจิ
นายเสรี โอจรัสพร
นายสาโรจน์ อัศวพรชัย
นายเทอดศักดิ ์ เชิดชูอาไพ
นายธัญญวัฒน์ เตวชิระ
นางสาวบงกช อัศวบริรกั ษ์
นายสมพล ฤกษ์สมถวิล
นายไพบูลย์ สุเมธกชกร
นางปาริชาต ลีวงศ์เจริญ
ผูถ้ อื หุน้ รายอื่น
รวม

ณ วันที่ 9 เมษายน 2561
จานวน
ร้อยละ
325,065,150
87.82
9,372,900
2.53
4,000,000
1.08
2,534,400
0.68
2,532,500
0.68
2,000,000
0.54
24,658,637
6.66
370,163,587
100.00

ภายหลังการเข้าทารายการ1
จานวน
ร้อยละ
48,934,367
4.36
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
9,372,900
0.83
4,000,000
0.36
2,534,400
0.23
2,532,500
0.23
2,000,000
0.18
24,658,637
2.20
1,123,000,000
100.00

หมายเหตุ : 1 ภายใต้สมมติฐานว่าบริษทั ฯ มีการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวน 752,836,413 หุน้ ให้แก่ AFH
2 บุคคลตามมาตรา 258 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ของนายศุภโชค ปญั จทรัพย์

การเปลี่ ย นโครงสร้ า งดั ง กล่ า ว เป็ นการด าเนิ น การในส่ ว นที่ เ ป็ นสาระส าคั ญ แตกต่ า งไปจากที่
นายเกรีย งไกร ศิร ะวณิ ช การ ระบุ ไ ว้ใ นค าเสนอซื้อ หลัก ทรัพ ย์ เรื่อ งแผนการขายหุ้น ของกิจ การ เนื่ อ งจากมีก าร
เปลี่ยนแปลงบริษทั เป้าหมายที่บริษทั ฯ จะเข้าซื้อกิจการ ซึ่งแต่เดิมบริษทั ฯ มีแผนจะเข้าซื้อกิจการของกลุ่มบุคคลที่เข้า
ข่ายกระทาการร่วม (Concert Party) กับนายเกรียงไกร ศิระวณิชการ ซึ่งทรัพย์สนิ ส่วนใหญ่เป็ นที่ดนิ เปล่า เพื่ อนามา
พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ และบริษทั ฯ มีแผนทีจ่ ะเร่งยอดขายบ้านในโครงการสิทธารมย์ พาร์คไลฟ์ ให้หมดภายใน
ปีน้ี ซึง่ จะทาให้ปีน้ีบริษทั ฯ มีกาไรสุทธิ เป็ นไปตามเกณฑ์การขอพ้นเหตุแห่งการเพิกถอน
อย่างไรก็ตาม การจาหน่ ายบ้านในโครงการสิทธารมย์ พาร์คไลฟ์ เป็ นไปอย่างล่าช้า ขณะที่ต้นทุนในการดาเนิน
ธุรกิจค่อนข้างสูง ทาให้บริษทั ฯ มีผลขาดทุนจากการดาเนินโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การแก้ไขเหตุแห่งการ
เพิกถอนหลักทรัพย์ เป็ นผลสาเร็จตามระยะเวลาทีต่ ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด บริษทั ฯ จึงตัดสินใจจาหน่าย
เงินลงทุนใน บริษทั สิทธารมย์ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด ออกไปเพื่อหยุดผลขาดทุนทีจ่ ะเกิดขึน้ ต่อบริษทั ฯ ในอนาคต และ
เข้าซือ้ และรับโอนกิจการทัง้ หมดของ บริษทั แอสเซท ไฟว์ โฮลดิง้ จากัด ซึง่ เป็ นบริษทั ทีด่ ี มีศกั ยภาพในการเติบโต และ
มีรายได้จากการประกอบกิจการ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์การขอพ้นเหตุแห่งการเพิกถอนหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตามบริษทั
ดังกล่าวไม่เป็ นกิจการของกลุ่มบุคคลที่เข้าข่ายกระทาการร่วม (Concert Party) กับนายเกรียงไกร ศิระวณิชการ ซึ่งถือ
เป็ นการดาเนินการในส่วนทีเ่ ป็ นสาระสาคัญแตกต่างไปจากทีไ่ ด้เคยระบุไว้ในคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ นายเกรียงไกร
ศิระวณิชการ เรื่อง แผนการขายหุน้ ของกิจการ ดังนัน้ เพื่อให้เป็ นไปตามขัน้ ตอนของกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง จึงเสนอวาระนี้
ให้ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ พิจารณาอนุมตั ิ โดยมีสาระสาคัญแตกต่างจากทีเ่ คยระบุไว้ ดังนี้

ส่วนที่ 1 - หน้า 2

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
ข้อมูลที่ระบุในคาเสนอซื้อหลักทรัพย์
แผนการขายหุ้นของกิ จการ
ภายหลังจากที่กิจการเพิม่ ทุนเพื่อซื้อสินทรัพย์ใหม่เข้ามาด้วยวิธแี ลกหุ้น
(share swap) ผู้ท าค าเสนอซื้อ อาจลดสัด ส่ว นการถือ หุ้นลงเหลือ 20% 51% ขึน้ อยู่กบั ขนาดของสินทรัพย์ใหม่ท่จี ะซื้อเข้ามา ซึ่งปจั จุบนั ยังไม่ได้
ข้อสรุปเกี่ยวกับขนาดของสินทรัพย์จงึ ไม่สามารถแจ้งสัดส่วนการถือหุน้ ที่
แน่ นอนได้ ผู้ท่เี ข้ามาซื้อหุ้นเพิม่ ทุนจะเป็ นบุคคลที่กระทาการร่วมกันกับ
ผูท้ าคาเสนอซือ้ (concert party)
อย่างไรก็ตาม สัดส่วนการถือหุน้ ของผูท้ าคาเสนอซือ้ และบุคคลทีก่ ระทาการ
ร่วมกัน จะอยูใ่ นระดับทีม่ อี านาจควบคุมกิจการได้ คือ ไม่ต่ากว่าร้อยละ 75
ของสิทธิออกเสียงของกิจการ ทัง้ นี้ สัดส่วนการถือหุน้ ในกิจการของผูท้ าคา
เสนอซื้อและบุคคลที่ระทาการร่วมกันภายหลังการแลกหุ้น (share swap)
อาจมีผลให้ต้องทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์อีกครัง้ ซึ่งผู้ทาคาเสนอซื้อและ
ผูก้ ระทาการร่วมกันจะต้องปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้องต่อไป

การดาเนิ นการในครัง้ นี้
แผนการขายหุ้นของกิ จการ
ภายหลั ง จากที่ กิ จ การเพิ่ ม ทุ น เพื่ อ ซื้ อ
สินทรัพย์ใหม่เข้ามาด้วยวิธแี ลกหุน้ (share
swap) ผูท้ าคาเสนอซือ้ จะลดสัดส่วนการถือ
หุน้ ลงเหลือประมาณร้อยละ 29

โครงสร้างกลุ่มบริ ษทั ฯ และ AFH ก่อนการเข้าทารายการได้มาซึ่งสิ นทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ

ส่วนที่ 1 - หน้า 3

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
โครงสร้างกลุ่มบริ ษทั ฯ ภายหลังการเข้าทารายการได้มาซึ่งสิ นทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ

หมายเหตุ : 1 ภายหลังการเข้าทารายการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันฯ บริษทั ฯ จะไม่ได้ถอื หุน้ ใน STR ต่อไป
2 หุน้ ทีเ่ หลือของ AFD ถือโดยบุคคลภายนอก โดยบริษทั ฯ มีแผนจะเจรจาซือ้ หุน้ ส่วนดังกล่าวเข้ามาเพิม่ เติมในอนาคต

โครงสร้างกลุ่มบริ ษทั ฯ ภายหลังการเข้าทารายการได้มาซึ่งสิ นทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ
และ AFH ดาเนิ นการจดทะเบียนเลิ กกิ จการ

หมายเหตุ : 1 ภายหลังการเข้าทารายการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันฯ บริษทั ฯ จะไม่ได้ถอื หุน้ ใน STR ต่อไป
2 หุน้ ทีเ่ หลือของ AFD ถือโดยบุคคลภายนอก โดยบริษทั ฯ มีแผนจะเจรจาซือ้ หุน้ ส่วนดังกล่าวเข้ามาเพิม่ เติมในอนาคต

ส่วนที่ 1 - หน้า 4

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
โครงสร้างกลุ่มบริ ษทั ฯ ภายหลังการเข้าทารายการได้มาซึ่งสิ นทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ
และรายการจาหน่ ายไปซึ่งสิ นทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ และ AFH ดาเนิ นการจดทะเบียนเลิ กกิ จการ

หมายเหตุ : 1 หุน้ ทีเ่ หลือของ AFD ถือโดยบุคคลภายนอก โดยบริษทั ฯ มีแผนจะเจรจาซือ้ หุน้ ส่วนดังกล่าวเข้ามาเพิม่ เติมในอนาคต

ทัง้ นี้ การเข้าทารายการได้มาซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันฯ เข้าข่าย
1. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษทั อื่นหรือบริษทั เอกชนมาเป็ นของบริษทั ตามมาตรา 107 (2) (ข) แห่ง
พ.ร.บ. บริษทั มหาชนจากัดฯ ซึ่งจะต้องได้รบั การอนุ มตั จิ ากที่ประชุมผู้ถอื หุน้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ อง
จานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
2. รายการได้ม าไปซึ่ง สิน ทรัพ ย์ต ามประกาศได้ม าหรือ จ าหน่ า ยไปฯ โดยมีข นาดรายการสูง สุด ร้อ ยละ
4,676.32 ตามเกณฑ์มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ท่มี ตี วั ตนสุทธิ ซึ่งเข้าข่ายรายการประเภท 4 ตามประกาศได้มาหรือ
จาหน่ ายไปฯ ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงมีหน้าที่ตอ้ งเปิ ดเผยสารสนเทศการเข้าทารายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที แต่งตัง้ ที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกีย่ วกับการเข้าทารายการ และดาเนินการให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ ขออนุ มตั ิ
การเข้าทารายการ โดยจะต้องได้รบั การอนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนเสียง
ทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ว่ นได้เสีย และบริษทั ฯ มี
หน้ า ที่ต้อ งขออนุ ม ตั ิก ารเข้า ท ารายการต่ อ ตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ โดยยื่น ค าขอให้พิจ ารณารับ หลัก ทรัพ ย์ใ หม่ต่ อ ตลาด
หลักทรัพย์ฯ ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุน้ สามัญหรือหุน้ บุรมิ สิทธิเป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียน พ.ศ. 2558
3. รายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ เนื่องจากนายศุภโชค ปญั จทรัพย์ ซึ่งเป็ น
กรรมการและผูถ้ อื หุน้ ของ AFH โดยถือหุน้ ใน AFH ร้อยละ 62.17 ของจานวนหุน้ ทีอ่ อกและจาหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของ
AFH และนายยงเกียรติ ศิรวิ จั นางกูร และนายจตุรงค์ ธนะปุระ ซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของ AFH โดยถือหุน้ ใน AFH ร้อยละ 6.23
และร้อยละ 6.23 ของจานวนหุน้ ทีอ่ อกและจาหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของ AFH ตามลาดับ เข้าข่ายเป็ นบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกัน
ของบริษทั ฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ เนื่องจาก (1) นายศุภโชค ปญั จทรัพย์ ดารงตาแหน่ งกรรมการของ
บริษทั ฯ และถือหุน้ ใน AFH ร้อยละ 62.17 ของจานวนหุน้ ทีอ่ อกและจาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของ AFH (นายศุภโชค ปญั จ
ทรัพย์ และบุคคลตามมาตรา 258 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ของนายศุภโชค ปญั จทรัพย์ ถือหุน้ ใน AFH รวมกันร้อยละ
ส่วนที่ 1 - หน้า 5

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
68.67 ของจานวนหุน้ ทีอ่ อกและจาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของ AFH) และ (2) นายศุภโชค ปญั จทรัพย์ นายยงเกียรติ ศิรวิ จั
นางกูร และนายจตุรงค์ ธนะปุระ จะได้รบั การเสนอชื่อเป็ นผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ และ/หรือ บริษทั ย่อย โดยมีขนาดรายการ
สูงสุดร้อยละ 7,217.42 ซึง่ มากกว่าร้อยละ 3.00 ของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิของบริษทั ฯ และมากกว่า
20.00 ล้านบาท ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงมีหน้าที่ตอ้ งเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทารายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที แต่งตัง้ ที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกีย่ วกับการเข้าทารายการ และดาเนินการให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ ขออนุ มตั ิ
การเข้าทารายการ โดยจะต้องได้รบั การอนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนเสียง
ทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ว่ นได้เสีย
จากหลักเกณฑ์ในข้างต้น บริษทั ฯ จึงได้แต่งตัง้ ทีป่ รึกษาฯ เพือ่ ให้ความเห็นเกีย่ วกับการเข้าทารายการได้มาซึง่
สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันฯ ต่อผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ เพือ่ เป็ นข้อมูลประกอบการพิจารณาลงมติ
ความสมเหตุสมผลของรายการได้มาซึ่งสิ นทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ข้อดีของการเข้าทารายการ
1
ความคุม้ ค่าในการเข้าทารายการ
เนื่องจากบริษทั ฯ จะชาระค่าตอบแทนให้แก่ AFH สาหรับการโอนกิจการให้แก่บริษทั ฯ ด้วยหุน้ สามัญเพิม่ ทุน
ของบริษทั ฯ จานวนไม่เกิน 752,836,413 หุน้ ซึ่งจากการประเมินมูลค่า AFH โดยทีป่ รึกษาฯ พบว่ามีมลู ค่าหลังปรับปรุง
ทุนชาระแล้ว อยู่ทร่ี ะหว่าง 491.87 ล้านบาท และ 560.70 ล้านบาท ดังนัน้ ในกรณีทบ่ี ริษทั ฯ มีการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่
ทุนให้แก่ AFH จานวน 752,836,413 หุน้ ราคาเสนอขายหุน้ สามัญของบริษทั ฯ จะเทียบเท่าระหว่าง 0.65 บาทต่อหุน้ ถึง
0.74 บาทต่อหุ้น ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของบริษทั ฯ ที่ประเมิ นโดยที่ปรึกษาฯ ซึ่งเท่ากับ
0.01 บาทต่อหุน้ จะพบว่าราคาเสนอขายหุน้ สามัญของบริษทั ฯ สูงกว่ามูลค่ายุตธิ รรมอย่างมีนยั สาคัญ นอกจากนี้ ในกรณี
ที่บริษัทฯ มีการออกหุ้นสามัญน้ อยกว่า 752,836,413 หุ้น บริษัทฯ ก็จะได้รบั ประโยชน์ เพิ่ม ขึ้นจากผลต่างที่เพิ่มขึ้น
ระหว่างราคาเสนอขายหุน้ สามัญและมูลค่ายุตธิ รรม
2

ไม่มภี าระในการจัดหาแหล่งเงินทุน
เนื่องจากบริษทั ฯ จะชาระค่าตอบแทนให้แก่ AFH สาหรับการโอนกิจการให้แก่บริษทั ฯ ด้วยหุน้ สามัญเพิม่ ทุน
ของบริษทั ฯ จานวนไม่เกิน 752,836,413 หุน้ ดังนัน้ บริษทั ฯ จะไม่มภี าระในการจัดหาเงินทุนเพื่อเข้าทารายการได้มาซึง่
สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันฯ
3

เพิม่ โอกาสในการสร้างรายได้และกาไรของบริษทั ฯ
ภายหลังการเข้าทารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการทีเ่ กี่ยวโยงกันฯ AFD และ RR จะมีสถานะเป็ นบริษทั
ย่อยของบริษทั ฯ โดย AFD และ RR มีโครงการระหว่างการพัฒนาจานวน 4 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการไวโอ แคราย
(2) โครงการไวโอ แคราย 2 (3) โครงการวนา เรสซิเดนซ์ และ (4) โครงการบ้านรชยา บ้านช้าง 2 รวมถึงที่ดนิ รอการ
พัฒนา ซึ่งจะช่วยเพิม่ โอกาสในการสร้างรายได้และกาไรของบริษทั ฯ เนื่องจากการเพิม่ ความหลากหลายของประเภท
อสังหาริมทรัพย์ของบริษทั ฯ ทัง้ แนวราบและแนวสูง การขยายกลุ่มฐานลูกค้าให้กว้างขึน้ ตัง้ แต่ระดับราคา 2 ล้านบาท ไป
จนระดับราคา 30 ล้านบาท รวมถึงการขยายขอบเขตการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในกรุงเทพมหานครซึ่งผูบ้ ริโภคมีกาลัง
ซื้อมากกว่าในจังหวัดอุดรธานี ซ่ึงตามประมาณการของที่ปรึกษาฯ บริษัทฯ จะมีการรับรู้รายได้และต้นทุนจากแต่ละ
โครงการทีร่ บั โอนมา ดังนี้
ประมาณการรายได้
ประมาณการต้นทุน ประมาณการกาไรขัน้ ต้น
โครงการ
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
ไวโอ แคราย
95.25
(64.41)
30.84
ส่วนที่ 1 - หน้า 6

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
โครงการ
ไวโอ แคราย 2
วนา เรสซิเดนซ์
บ้านรชยา บ้านช้าง 2

ประมาณการรายได้
(ล้านบาท)
111.81
1,731.94
474.03

ประมาณการต้นทุน
(ล้านบาท)
(75.42)
(1,283.96)
(274.87)

ประมาณการกาไรขัน้ ต้น
(ล้านบาท)
36.39
447.98
199.16

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561
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บริษทั ฯ จะได้บุคลากรทีม่ คี วามเชีย่ วชาญและประสบการณ์ในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
การเข้าทารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ บริษทั ฯ จะรับโอนกิจการทัง้ หมดของ AFH
รวมถึงบุคลากรต่างๆ ซึง่ จะช่วยให้บริษทั ฯ มีบุคลากรทีม่ คี วามเชีย่ วชาญและประสบการณ์ในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เพิม่ ขึน้ และมีประสบการณ์ในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แนวสูง ซึ่งบริษทั ฯ ยังไม่เคยพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในลักษณะ
ดังกล่าว
5

เพิม่ โอกาสในการทีห่ นุ้ สามัญของบริษทั ฯ จะกลับเข้าซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ปจั จุบนั บริษทั ฯ อยูร่ ะหว่างการดาเนินการแก้ไขคุณสมบัตติ ามเกณฑ์รบั หลักทรัพย์ใหม่ภายในวันที่ 31 มีนาคม
2562 เพื่อให้หุ้นสามัญของบริษัทฯ กลับเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยที่บริษัทฯ สามารถขอขยายระยะเวลา
สาหรับช่วงดาเนินการให้มคี ุณสมบัตเิ พือ่ กลับมาซือ้ ขายได้ 1 ครัง้ เป็ นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี หรือภายใน 31 มีนาคม 2563
โดยบริษทั ฯ จะต้องมีคุณสมบัตหิ ลัก ดังนี้
1. มีส่วนของผูถ้ อื หุน้ ไม่ต่ ากว่า 50.00 ล้านบาท สาหรับการจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ
หรือไม่ต่ากว่า 300.00 ล้านบาท สาหรับการจดทะเบียนซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. มีกาไรสุทธิจากธุรกิจหลักเป็ นระยะเวลา 1 ปี หรือติดต่อกัน 4 ไตรมาส ไม่ต่ากว่า 10.00 ล้านบาท สาหรับ
การจดทะเบียนซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ หรือไม่ต่ากว่า 30.00 ล้านบาท สาหรับการจดทะเบียน
ซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ทัง้ นี้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 บริษทั ฯ มีส่วนของผู้ถอื หุ้น 4.35 ล้านบาท และมีผลขาดทุนสาหรับงวดเก้า
เดือนจานวน 23.35 ล้านบาท ซึง่ ไม่เป็ นไปตามคุณสมบัติตามเกณฑ์รบั หลักทรัพย์ใหม่ อย่างไรก็ตาม ทีป่ รึกษาฯ คาดว่า
ภายหลังการเข้าทารายการได้มาซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันฯ บริษทั ฯ จะมีสว่ นของผูถ้ อื หุน้ มากกว่า 300 ล้าน
บาท โดยพิจารณาจากส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของ AFH ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ภายหลังปรับปรุงทุนชาระแล้วจานวน
319.00 ล้านบาท ซึง่ เท่ากับ 501.22 ล้านบาท และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์สาหรับการกลับเข้าซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ
แต่ ค าดว่า บริษัท ฯ ยัง คงมีผ ลการด าเนิ น งานขาดทุ น สาหรับ งวดปี ส้ิ น สุด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2561 ซึ่ง ไม่เ ป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์สาหรับการกลับเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ เนื่องจากโครงการวนา เรสซิเดนซ์ และโครงการบ้านรชยา
บ้านช้าง 2 จะเริม่ รับรูร้ ายได้ในงวดปี 2562
ดังนัน้ การที่บริษทั ฯ เข้าทารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ ยวโยงกันฯ โดยการรับโอนกิจการของ
AFH จะทาให้สว่ นของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ปรับตัวเพิม่ ขึน้ อย่างมีนยั สาคัญ และมีโอกาสในการสร้างกาไรจากโครงการที่
รับโอนมา ดังนัน้ จึงมีโอกาสทีห่ นุ้ สามัญของบริษทั ฯ จะสามารถกลับเข้าซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ
6

โอกาสในการจาหน่ายหุน้ สามัญของบริษทั ฯ
ในกรณีทน่ี ายศุภโชค ปญั จทรัพย์ รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ของนายศุภโชค ปญั จ
ทรัพย์ ได้มาซึ่งหุ้นสามัญของบริษทั ฯ ตัง้ แต่รอ้ ยละ 25.00 ของสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั ฯ ภายหลังการเข้าทา
รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการทีเ่ กี่ยวโยงกันฯ นายศุภโชค ปญั จทรัพย์ จะมีหน้าทีต่ อ้ งทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์
ส่วนที่ 1 - หน้า 7

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
ทัง้ หมดของบริษทั ฯ ตามประกาศเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการฯ ดังนัน้ ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ จะมีโอกาสในการ
จาหน่ายหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ผ่านการทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
ข้อเสียของการเข้าทารายการ
1
มีผลกระทบต่อผูถ้ อื หุน้ (Dilution Effect) จากการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ
การเข้าทารายการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันฯ ในครัง้ นี้ บริษทั ฯ จะดาเนินการจัดสรรหุน้
สามัญเพิม่ ทุนจานวนไม่เกิน 752,836,413 หุน้ ให้แก่ AFH ซึ่งการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าว จะส่งผลกระทบต่อ
สัดส่วนการถือหุน้ และส่วนแบ่งกาไรของผูถ้ อื หุน้ ปจั จุบนั ของบริษทั ฯ โดยผูถ้ อื หุน้ จะมีสดั ส่วนการถือหุน้ และส่วนแบ่งกาไร
ลดลงไม่เกินร้อยละ 67.04 โดยผลกระทบทีแ่ ท้จริงจะขึน้ อยูก่ บั จานวนหุน้ ทีบ่ ริษทั ฯ มีการจัดสรรให้แก่ AFH จริง
ข้อดีของการทารายการกับบุคคลเกี่ยวโยงกันเมื่อเทียบกับบุคคลภายนอก
1
ความรวดเร็วในการเจรจาและการดาเนินงาน
เนื่องจากปจั จุบนั นายศุภโชค ปญั จทรัพย์ ดารงตาแหน่ งกรรมการของบริษทั ฯ และ AFH อีกทัง้ นายศุภโชค
ปญั จทรัพย์ ถือหุน้ ใน AFH ร้อยละ 62.17 ของจานวนหุน้ ทีอ่ อกและจาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของ AFH (นายศุภโชค ปญั จ
ทรัพย์ และบุคคลตามมาตรา 258 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ของนายศุภโชค ปญั จทรัพย์ ถือหุน้ ใน AFH รวมกันร้อยละ
68.67 ของจานวนหุ้นที่ออกและจาหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของ AFH) ดังนัน้ การเจรจาระหว่างบริษทั ฯ และนายศุภโชค
ปญั จทรัพย์ ในการเข้าทารายการได้มาซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน ฯ จึงอาจเป็ นไปด้วยความรวดเร็วเมื่อเทียบ
กับการเจรจากับบุคคลภายนอก
ข้อเสียของการทารายการกับบุคคลเกี่ยวโยงกันเมื่อเทียบกับบุคคลภายนอก
1
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
การทารายการกับ นายศุภโชค ปญั จทรัพย์ ซึ่งเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน โดยนายศุภโชค ปญั จทรัพย์ ดารง
ตาแหน่งกรรมการของบริษทั ฯ และ AFH อีกทัง้ นายศุภโชค ปญั จทรัพย์ ถือหุน้ ใน AFH ร้อยละ 62.17 ของจานวนหุน้ ที่
ออกและจาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของ AFH (นายศุภโชค ปญั จทรัพย์ และบุคคลตามมาตรา 258 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ
ของนายศุภโชค ปญั จทรัพย์ ถือหุน้ ใน AFH รวมกันร้อยละ 68.67 ของจานวนหุน้ ทีอ่ อกและจาหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของ
AFH) อาจส่งผลกระทบต่อการเจรจาต่อรองเงื่อนไขต่างๆ โดยบริษทั ฯ อาจเจรจาต่อรองได้ไม่เต็มที่เหมือนกับการทา
รายการกับบุคคลภายนอก และอาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ รายย่อยของบริษทั ฯ อย่างไรก็ตาม ในการ
ประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2561 เพื่ออนุ มตั ริ ายการได้มาซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน ฯ นายศุภโชค ปญั จ
ทรัพย์ ซึง่ เป็ นบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน และเป็ นผูม้ สี ว่ นได้เสีย จะไม่มสี ทิ ธิในการออกเสียงลงคะแนน
ความเสี่ยงจากการเข้าทารายการ
1
ความเสีย่ งจากการทีผ่ ลการดาเนินงานไม่เป็ นไปตามทีค่ าดหวัง
ในกรณีท่โี ครงการภายใต้การพัฒนาของ AFD และ RR ไม่เป็ นไปตามแผน เช่น การขายล่าช้า การก่อสร้าง
ล่าช้า และต้นทุนพัฒนาสูงกว่าทีป่ ระมาณการไว้ เป็ นต้น ก็อาจทาให้ผลการดาเนินงานของโครงการทีร่ บั โอนมาไม่เป็ นไป
ตามทีค่ าดหวัง
2

ความเสีย่ งจากการขัดแย้งทางผลประโยชน์
นายศุภโชค ปญั จทรัพย์ ดารงตาแหน่ งผูถ้ อื หุน้ และกรรมการของบริษทั ต้นสน ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด โดยถือ
หุน้ ร้อยละ 47.50 ของจานวนหุน้ ทีอ่ อกและจาหน่ายได้แล้วทัง้ หมด โดยบริษทั ต้นสน ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด เป็ นบริษทั ที่
ส่วนที่ 1 - หน้า 8

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
มีวตั ถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงอาจมีความเสีย่ งจากการทีน่ ายศุภโชค ปญั จ
ทรัพย์ จะทาการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ซึง่ อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
อย่างไรก็ตาม บริษทั ต้นสน ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด มีเพียงทรัพย์สนิ ที่ดนิ เปล่ารอการพัฒนา และยังไม่เคย
ประกอบธุรกิจใดๆ และบริษทั ฯ อยู่ระหว่างการดาเนินการขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยให้ นายศุภโชค ปญั จ
ทรัพย์ จาหน่ายหุน้ ของบริษทั ต้นสน ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด ให้แก่บุคคลภายนอก หรือจาหน่ายให้แก่บริษทั ฯ ซึง่ คาดว่า
จะดาเนินการแล้วเสร็จภายในไตรมาส 1 ของปี 2562
3

ความเสีย่ งจากการยืน่ คาขอให้พจิ ารณารับหลักทรัพย์ใหม่ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
เนื่องจากการเข้าทารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ เข้าข่ายรายการประเภท 4 ตาม
ประกาศได้มาหรือจาหน่ ายไปฯ โดยมีขนาดรายการสูงสุดร้อยละ 4,676.32 ตามเกณฑ์มลู ค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ท่มี ี
ตัวตนสุทธิ ซึ่งบริษัทฯ มีหน้ าที่ต้องขออนุ มตั ิการเข้า ทารายการต่ อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยยื่นคาขอให้พิจารณารับ
หลักทรัพย์ใหม่ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุน้ สามัญหรือหุน้
บุ ริม สิท ธิเ ป็ น หลัก ทรัพ ย์จ ดทะเบีย น พ.ศ. 2558 ดัง นัน้ หากบริษัท ฯ ไม่ส ามารถปฏิบ ัติต ามหลัก เกณฑ์ข องตลาด
หลักทรัพย์ฯ ได้ หุน้ สามัญของบริษทั ฯ ก็จะไม่สามารถเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งอาจเกิดจากความเสีย่ งต่างๆ
เช่น ผลการดาเนินงานไม่เป็ นไปตามทีค่ าดหวังทาให้ไม่สามารถสร้ างกาไรสุทธิให้เป็ นไปตามเกณฑ์ การมีระบบควบคุม
ภายในที่ไม่มปี ระสิทธิผลและเพียงพอซึ่งจากรายงานการตรวจสอบสถานะทางการเงินสามารถสังเกตได้ว่า AFH AFD
และ RR ยังขาดระบบควบคุมภายใน ทาให้ไม่สามารถเรียกเอกสารเพือ่ ตรวจสอบได้ครบถ้วน เป็ นต้น
นอกจากนี้ ขณะนี้ บริษทั ฯ ก็อยูร่ ะหว่างการดาเนินการแก้ไขคุณสมบัตติ ามเกณฑ์รบั หลักทรัพย์ใหม่ ภายในวันที่
31 มีนาคม 2562 เนื่องจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ประกาศให้บริษทั ฯ เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน ซึง่ ยังไม่สามารถดาเนินการ
ให้มธี ุรกิจทีม่ คี ุณสมบัตทิ จ่ี ะจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ เพื่อให้หุน้ สามัญของบริษทั ฯ กลับเข้าซื้อขายในตลาด
หลักทรัพย์ฯ โดยทีบ่ ริษทั ฯ สามารถขอขยายระยะเวลาสาหรับช่วงดาเนินการให้มคี ุณสมบัตเิ พื่อกลับมาซือ้ ขายได้ 1 ครัง้
เป็ นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี หรือภายใน 31 มีนาคม 2563 โดยบริษทั ฯ จะต้องมีคุณสมบัตหิ ลัก ดังนี้
1. มีส่วนของผูถ้ อื หุน้ ไม่ต่ ากว่า 50.00 ล้านบาท สาหรับการจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ
หรือไม่ต่ากว่า 300.00 ล้านบาท สาหรับการจดทะเบียนซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. มีกาไรสุทธิจากธุรกิจหลักเป็ นระยะเวลา 1 ปี หรือติดต่อกัน 4 ไตรมาส ไม่ต่ากว่า 10.00 ล้านบาท สาหรับ
การจดทะเบียนซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ หรือไม่ต่ากว่า 30.00 ล้านบาท สาหรับการจดทะเบียน
ซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ทัง้ นี้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 บริษทั ฯ มีส่วนของผู้ถอื หุ้น 4.35 ล้านบาท และมีผลขาดทุนสาหรับงวดเก้า
เดือนจานวน 23.35 ล้านบาท ซึง่ ไม่เป็ นไปตามคุณสมบัติตามเกณฑ์รบั หลักทรัพย์ใหม่ อย่างไรก็ตาม ทีป่ รึกษาฯ คาดว่า
ภายหลังการเข้าทารายการได้มาซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันฯ บริษทั ฯ จะมีสว่ นของผูถ้ อื หุน้ มากกว่า 300 ล้าน
บาท โดยพิจารณาจากส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของ AFH ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ภายหลังปรับปรุงทุนชาระแล้วจานวน
319.00 ล้านบาท ซึง่ เท่ากับ 501.22 ล้านบาท และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์สาหรับการกลับเข้าซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ
แต่ ค าดว่า บริษัท ฯ ยัง คงมีผ ลการด าเนิ น งานขาดทุ น สาหรับ งวดปี ส้นิ สุด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2561 ซึ่ง ไม่เ ป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์สาหรับการกลับเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ เนื่องจากโครงการวนา เรสซิเดนซ์ และโครงการบ้านรชยา
บ้านช้าง 2 จะเริม่ รับรูร้ ายได้ในงวดปี 2562
4

ความเสี่ยงจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
จากการสอบทานรายงานตรวจสอบสถานะการเงินของ RR ซึ่งจัดทาโดยบริษทั ดี ไอ เอ ออดิท จากัด พบว่า
RR มีเงินให้กยู้ มื แก่นายจตุรงค์ ธนะปุระ ซึง่ เป็ นกรรมการของ RR จานวน 19.00 ล้านบาท โดยมีกาหนดชาระเงินกูร้ อ้ ย
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
ละ 50 ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562 และส่วนทีเ่ หลือจะชาระภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการ
เข้าทารายการได้มาซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันฯ ไม่มเี งือ่ นไขบังคับก่อนให้นายจตุรงค์ ธนะปุระ ต้องชาระเงิน
กู้ยมื ทัง้ หมดก่อนเข้าทารายการ ดังนัน้ บริษทั ฯ อาจมีความเสีย่ งหากนายจตุรงค์ ธนะปุระ ไม่ทาการชาระคืนเงินกู้ยมื
ดังกล่าว และอาจถูกพิจารณาตัง้ ด้อยค่าโดยผูส้ อบบัญชี
ในเรื่องความเหมาะสมด้านราคาของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันฯ ทีป่ รึกษาฯ ได้ทา
การประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของ ADAM และ AFH โดยมีรายละเอียดดังนี้
มูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ ADAM ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
มูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญ
วิ ธีการประเมิ น
ล้านบาท
บาทต่อหุ้น
วิธมี ลู ค่าทางบัญชี
4.35
0.01
วิธปี รับปรุงมูลค่าทางบัญชี
3.04
0.01
วิธเี ปรียบเทียบราคาตลาดของหุน้ สามัญ
N/A
N/A
วิธเี ปรียบเทียบอัตราส่วนตลาด
- อัตราส่วนราคาต่อกาไร
N/A
N/A
- อัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชี
6.15 - 6.44
0.0166 - 0.0174
วิธมี ลู ค่าปจั จุบนั สุทธิของกระแสเงินสดจากโครงการ
(41.09) - (39.32)
(0.111) - (0.106)
และนาไปปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี
ทีป่ รึกษาฯ เห็นว่าวิธปี รับปรุงมูลค่าทางบัญชี เป็ นวิธกี ารทีเ่ หมาะสมในการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญ
ของ ADAM โดยวิธปี รับปรุงมูลค่าทางบัญชี เป็ นการแสดงมูลค่าทางบัญชีของ ADAM หลังการปรับปรุงรายการทรัพย์สนิ
ทีส่ าคัญให้เป็ นมูลค่ายุตธิ รรมแล้ว ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ดังนัน้ จากตารางข้างต้น ทีป่ รึกษาฯ เห็นว่ามูลค่ายุตธิ รรมของ
หุน้ สามัญของ ADAM เท่ากับ 3.04 ล้านบาท หรือคิดเป็ นมูลค่าต่อหุน้ เท่ากับ 0.01 บาทต่อหุน้
มูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ AFH ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561
มูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญ
วิ ธีการประเมิ น
ก่อนปรับปรุงทุนชาระแล้ว
หลังปรับปรุงทุนชาระแล้ว
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
วิธมี ลู ค่าทางบัญชี
182.22
501.22
วิธปี รับปรุงมูลค่าทางบัญชี
313.82
632.82
วิธเี ปรียบเทียบอัตราส่วนตลาด
- อัตราส่วนราคาต่อกาไร
N/A
N/A
- อัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชี
257.39 - 269.60
576.39 - 588.60
วิธผี ลรวมมูลค่าของแต่ละธุรกิจ
172.87 - 241.70
491.87 - 560.70
ทีป่ รึกษาฯ เห็นว่าวิธผี ลรวมมูลค่าของแต่ละธุรกิจ เป็ นวิธกี ารที่เหมาะสมในการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้
สามัญของ AFH โดยวิธผี ลรวมมูลค่าของแต่ละธุรกิจ เป็ นการประเมินมูลค่าโครงการและสินทรัพย์ของ AFH และบริษทั
ย่อยของ AFH ซึง่ ประกอบด้วย AFD และ RR ซึง่ โครงการและสินทรัพย์ต่างๆ จะมีวธิ กี ารประเมินทีแ่ ตกต่างกันไปขึน้ อยู่
กับลักษณะของโครงการและสินทรัพย์ ซึง่ ทีป่ รึกษาฯ จะเลือกใช้วธิ กี ารประเมินทีเ่ หมาะสม จึงทาให้การประเมินมูลค่าด้วย
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
วิธผี ลรวมมูลค่าของแต่ละธุรกิจสะท้อนมูลค่ายุตธิ รรมของโครงการและสินทรัพ ย์ของ AFH และบริษทั ย่อยของ AFH ได้
ดีกว่าวิธอี ่นื และสะท้อนมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ AFH ได้อย่างเหมาะสม ดังนัน้ จากตารางข้างต้น ที่ปรึกษาฯ
เห็นว่ามูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ AFH หลังปรับปรุงทุนชาระแล้ว อยูท่ ร่ี ะหว่าง 491.87 ล้านบาท และ 560.70 ล้าน
บาท
เมื่อพิจารณาจากจานวนหุน้ สามัญทีบ่ ริษทั ฯ จะออกและเสนอขายให้แก่ AFH จานวนไม่เกิน 752,836,413 หุน้
เพือ่ เป็ นการชาระค่าตอบแทนให้แก่ AFH ในการโอนกิจการทัง้ หมดของ AFH ให้แก่บริษทั ฯ แทนการชาระด้วยเงินสด จะ
เห็นว่าการเสนอขายดังกล่าวเทียบเท่ากับการเสนอขายหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ทีร่ าคาเสนอขายไม่น้อยกว่าระหว่าง 0.65
บาทต่อหุ้น และ 0.74 บาทต่อหุ้น ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับ มูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของ ADAM ซึ่งประเมินโดยที่
ปรึกษาฯ ซึง่ ได้มลู ค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ ADAM เท่ากับ 3.04 ล้านบาท หรือคิดเป็ นมูลค่าต่อหุน้ เท่ากับ 0.01 บาท
ต่อหุน้ จะเห็นว่ามูลค่าหุน้ ทีบ่ ริษทั ฯ ออกและเสนอขายให้แก่ AFH นัน้ สูงกว่ามูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ
จากการพิจารณาความสมเหตุสมผลของการเข้าทารายการ ประกอบกับมูลค่ายุตธิ รรมทีป่ ระเมินโดยทีป่ รึกษาฯ
ดังนัน้ ทีป่ รึกษาฯ เห็นว่าการเข้าทารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ มีความสมเหตุสมผลและเป็ น
ประโยชน์ต่อผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ อย่างไรก็ตาม ทีป่ รึกษาฯ เห็นว่าควรมีการกาหนดเงื่อนไขบังคับก่อนให้เรียกชาระเงิน
ให้กู้ยมื แก่บุคคลต่างๆ ถึงแม้ว่าเงินให้กู้ยมื ดังกล่าวจะมีกาหนดการชาระคืนที่ชดั เจน อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ ก็ยงั คงมี
ความเสีย่ งจากการทีจ่ ะไม่ชาระคืนเงินกูย้ มื

ส่วนที่ 1 - หน้า 11

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
รายการจาหน่ ายไปซึ่งสิ นทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 ได้มมี ติเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ อื หุน้
เพื่อพิจารณาอนุ มตั ใิ ห้บริษทั ฯ เข้าทารายการจาหน่ายไปซึ่งหุน้ สามัญทัง้ หมดของ STR จานวน 39,998 หุน้ หรือคิดเป็ น
ร้อยละ 99.99 ของจานวนหุน้ ทีอ่ อกและจาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของ STR ให้แก่นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ ในมูลค่ารวม
129.00 ล้านบาท โดยนายเกรียงไกร ศิระวณิชการ จะชาระค่าตอบแทนเป็ นเงินสดจานวน 49.00 ล้านบาท ส่วนทีเ่ หลือ
อีก 80.00 ล้านบาท จะเป็ นการหักลบกลบหนี้กบั หนี้ทน่ี ายเกรียงไกร ศิระวณิชการ เป็ นเจ้าหนี้ของบริษทั ฯ จานวน 80.00
ล้านบาท โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ เป็ นเจ้าหนี้ของบริษทั ฯ จานวน 80.00 ล้านบาท
นอกจากนี้ จากข้อมูลทีท่ ป่ี รึกษาฯ ได้รบั จากฝา่ ยบริหารของบริษทั ฯ นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ จะเป็ นผูร้ บั
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานซึ่งเกี่ยวข้องกับรายการจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ แทนบริษทั ฯ
จานวน 0.50 ล้านบาท และจะไม่คิดดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากการที่นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ เป็ นเจ้าหนี้ เงินกู้ยมื ของ
บริษทั ฯ จานวน 1.61 ล้านบาท
ทัง้ นี้ การเข้าทารายการดังกล่าว มีเงื่อนไขว่าก่อนวันที่ 25 ธันวาคม 2561 หากมีบุคคลอื่นใดทีป่ ระสงค์จะซื้อหุน้
สามัญของ STR ด้วยการติดต่อเข้ามาผ่านทางบริษทั ฯ และเสนอราคาที่ดกี ว่าหรือเท่ ากับที่นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ
เสนอ คณะกรรมการบริษทั ฯ จะขายหุน้ ให้แก่บุคคลดังกล่าว นอกจากนี้ ในการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ครัง้ ที่
1/2561 หากวาระเกี่ยวกับการอนุ มตั กิ ารเข้าทารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ ไม่ได้รบั การอนุ มตั ิ
วาระใดวาระหนึ่ง ก็จะไม่มกี ารพิจารณาวาระเกีย่ วกับการเข้าทารายการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันฯ
ทัง้ นี้ การเข้าทารายการดังกล่าวเข้าข่าย
1. การขายกิจการของบริษทั บางส่วนที่สาคัญให้แก่บุคคลอื่น ตามมาตรา 107 (2) (ข) แห่ง พ.ร.บ. บริษทั
มหาชนจากัดฯ ซึ่งจะต้องได้รบั การอนุ มตั จิ ากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียง
ทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
2. รายการจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศได้มาหรือจาหน่ ายไปฯ โดยมีขนาดรายการสูงสุดร้อยละ
399.91 ตามเกณฑ์มลู ค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิ ตามประกาศได้มาหรือจาหน่ายไปฯ ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงมี
หน้าที่ต้องเปิ ดเผยสารสนเทศการเข้าทารายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที แต่งตัง้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้
ความเห็นเกีย่ วกับการเข้าทารายการ และดาเนินการให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อขออนุ มตั กิ ารเข้าทารายการ โดยจะต้อง
ได้รบั การอนุ มตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ที่มสี ว่ นได้เสีย
3. รายการทีเ่ กีย่ วโยงกันตามประกาศรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันฯ เนื่องจากนายเกรียงไกร ศิระวณิชการ เข้าข่าย
เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษทั ฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ เนื่องจากนายเกรียงไกร ศิระวณิชการ เป็ น
กรรมการของบริษทั ฯ ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของบริษทั ฯ โดย ณ วันที่ 9 เมษายน 2561 นายเกรียงไกร
ศิระวณิชการ ถือหุน้ ในบริษทั ฯ จานวน 325,065,150 หุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 87.82 ของจานวนหุน้ ทีอ่ อกและจาหน่ายได้
แล้วทัง้ หมดของบริษัทฯ โดยมีขนาดรายการสูงสุดร้อยละ 399.91 ซึ่งมากกว่าร้อยละ 3.00 ของมูลค่าตามบัญชีของ
สินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิของบริษทั ฯ และมากกว่า 20.00 ล้านบาท ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงมีหน้าที่ตอ้ งเปิ ดเผยสารสนเทศการ
เข้าทารายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที แต่งตัง้ ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทารายการ
และดาเนินการให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อขออนุ มตั กิ ารเข้าทารายการ โดยจะต้องได้รบั การอนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีส ิ ทธิออกเสียงลงคะแนน โดย
ไม่นบั ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ว่ นได้เสีย
จากหลักเกณฑ์ในข้างต้น บริษทั ฯ จึงได้แต่งตัง้ ทีป่ รึกษาฯ เพือ่ ให้ความเห็นเกีย่ วกับการเข้าทารายการจาหน่าย
ไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันฯ ต่อผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ เพือ่ เป็ นข้อมูลประกอบการพิจารณาลงมติ
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
ความสมเหตุสมผลของรายการจาหน่ ายไปซึ่งสิ นทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ
ข้อดีของการเข้าทารายการ
1
บริษทั ฯ จะหยุดรับรูผ้ ลการดาเนินงานของ STR
การเข้าทารายการจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน ฯ ในครัง้ นี้ บริษทั ฯ จะไม่มเี งินลงทุนใน
STR อีกต่อไป และบริษทั ฯ จะไม่ตอ้ งรับรูผ้ ลการดาเนินงานของ STR ในอนาคต ซึง่ อาจมีผลการดาเนินงานทีข่ าดทุนอีก
ต่อไป
2

บริษทั ฯ จะได้รบั กระแสเงินสดจากการจาหน่ายหุน้ สามัญของ STR
การเข้าทารายการจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน ฯ ในครัง้ นี้ บริษทั ฯ จะได้รบั เงินสดจานวน
49.00 ล้านบาท และหักลบกลบหนี้กบั หนี้ทน่ี ายเกรียงไกร ศิระวณิชการ เป็ นเจ้าหนี้ของบริษทั ฯ จานวน 80.00 ล้านบาท
ในกรณีทเ่ี ป็ นการจาหน่ายให้แก่นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ และจะได้รบั เงินสดจานวนไม่น้อยกว่า 129.00 ล้านบาท ใน
กรณีท่ภี ายในวันที่ 25 ธันวาคม 2561 มีบุคคลอื่นใดประสงค์ท่จี ะซื้อหุ้นสามัญของ STR ด้วยการติดต่อเข้ามาผ่านทาง
บริษทั ฯ และเสนอราคาที่ดกี ว่าหรือเท่ากับราคาที่นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ เสนอ ทัง้ นี้ ตามสารสนเทศที่บริษทั ฯ
เปิ ดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษทั ฯ มีแผนทีจ่ ะนาเงินทีไ่ ด้รบั จากการจาหน่ายหุน้ สามัญของ STR ไปชาระหนี้สนิ ของ
บริษทั ฯ ซึง่ ช่วยลดต้นทุนทางการเงิน
3

ลดต้นทุนทางการเงินของบริษทั ฯ
การเข้าทารายการจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน ฯ ในครัง้ นี้ บริษทั ฯ มีแผนที่จะนาเงินที่
ได้รบั จากการจาหน่ ายหุ้นสามัญของ STR ไปชาระหนี้สนิ ของบริษทั ฯ และในกรณีท่มี กี ารจาหน่ ายหุ้นสามัญของ STR
ให้แก่นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ จะมีการหักลบกลบหนี้กบั หนี้ท่นี ายเกรียงไกร ศิระวณิชการ เป็ นเจ้าหนี้ของบริษทั ฯ
จานวน 80.00 ล้านบาท ซึ่งช่วยให้บริษทั ฯ มีตน้ ทุนทางการเงินที่ต่าลง และลดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เนื่องจาก
นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ จะมิได้มสี ถานะเป็ นเจ้าหนี้เงินให้กยู้ มื แก่บริษทั ฯ
ข้อเสียของการเข้าทารายการ
1
บริษทั ฯ อาจสูญเสียความน่าเชื่อถือ
ในการประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัย ชื่อเสียงของผู้พฒ
ั นาเป็ นหนึ่ งในปจั จัยที่สาคัญ ที่
ผูบ้ ริโภคพิจารณา โดยผูบ้ ริโภคย่อมคาดหวังทีผ่ พู้ ฒ
ั นาโครงการจะมีการดูแลโครงการอย่างต่อเนื่องจนกว่าโครงการจะมี
การขายและโอนแล้วเสร็จ และมีการจัดตัง้ นิตบิ ุคคลแล้วเสร็จ อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่บี ริษทั ฯ ดาเนินการจาหน่ ายหุน้
สามัญของ STR ก็อาจทาให้ผบู้ ริโภคสูญเสียความเชื่อมันต่
่ อบริษทั ฯ ทีไ่ ม่สามารถดาเนินการโครงการได้เสร็จสิน้ รวมทัง้
ผูบ้ ริโภคอาจเห็นว่าบริษทั ฯ อาจมีการจาหน่ายโครงการระหว่างการพัฒนาทีม่ ผี ลขาดทุนในอนาคตได้อกี
ข้อดีของการทารายการกับบุคคลเกี่ยวโยงกันเมื่อเทียบกับบุคคลภายนอก
1
ความรวดเร็วในการเจรจาและการดาเนินงาน
เนื่องจากปจั จุบนั นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ ซึ่งเป็ นผูเ้ สนอซื้อหุน้ สามัญของ STR จากบริษทั ฯ เป็ นผูถ้ อื หุน้
ใหญ่ ประธานกรรมการ และผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ดังนัน้ การเจรจาระหว่างบริษทั ฯ และนายเกรียงไกร ศิระวณิชการ ใน
การเข้าทารายการจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน ฯ จึงอาจเป็ นไปด้วยความรวดเร็วเมื่อเทียบกับการ
เจรจากับบุคคลภายนอก
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
2

ความคุม้ ค่าในการเข้าทารายการ
บริษทั ฯ จะจาหน่ายหุน้ สามัญของ STR จานวน 39,998 หุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 99.99 ของจานวนหุน้ ทีอ่ อกและ
จาหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของ STR ให้แก่นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ ในมูลค่ารวม 129.00 ล้านบาท นอกจากนี้ จาก
ข้อมูลทีท่ ป่ี รึกษาฯ ได้รบั จากฝา่ ยบริหารของบริษทั ฯ นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ จะเป็ นผูร้ บั ค่าใช้จา่ ยในการดาเนินงาน
ซึ่งเกี่ยวข้องกับรายการจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการทีเ่ กี่ยวโยงกันฯ แทนบริษทั ฯ จานวน 0.50 ล้านบาท และจะ
ไม่คดิ ดอกเบี้ยที่เกิดขึน้ จากการที่นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ เป็ นเจ้าหนี้ เงินกู้ยมื ของบริษทั ฯ จานวน 1.61 ล้านบาท
ดังนัน้ เมื่อพิจารณาผลรวมของราคาที่นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ เสนอซื้อที่ 129.00 ล้านบาท และค่าตอบแทนอื่น
จานวน 2.11 ล้านบาท จะพบว่ามูลค่าที่บริษทั ฯ จะได้รบั ตอบแทนมีมูลค่ารวมเท่ากับ 131.11 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่ามูลค่า
ยุตธิ รรมทีป่ ระเมินโดยทีป่ รึกษาฯ ซึง่ เท่ากับ 130.51 ล้านบาท
นอกจากนี้ ในกรณีทภ่ี ายในวันที่ 25 ธันวาคม 2561 มีบุคคลอื่นใดประสงค์ทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญของ STR ด้วยการ
ติดต่อเข้ามาผ่านทางบริษทั ฯ และเสนอราคาที่ดกี ว่าหรือเท่ากับราคาที่นายเกรียงไกร ศิระวณิชการเสนอ หรือมากกว่า
เท่ากับ 131.11 ล้านบาท บริษทั ฯ ก็อาจจาหน่ายหุน้ สามัญของ STR ได้ในราคาทีส่ งู ขึน้
ข้อเสียของการทารายการกับบุคคลเกี่ยวโยงกันเมื่อเทียบกับบุคคลภายนอก
1
บุคคลภายนอกอาจจะสามารถซือ้ หุน้ สามัญของ STR ในราคาทีส่ งู กว่าได้
เพื่อความรวดเร็วในการเจรจาและการดาเนินงาน บริษทั ฯ จึงตัดสินใจที่จะขายหุน้ สามัญของ STR ให้แก่นาย
เกรียงไกร ศิระวณิชการ ซึ่งในกรณีทบ่ี ริษทั ฯ ขายหุน้ สามัญดังกล่าวให้แก่บุคคลภายนอกก็อาจจาหน่ ายได้ในราคาที่สงู
กว่าเมื่อเทียบกับราคาที่จาหน่ ายให้แก่นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ ก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลาที่
ยาวนานกว่าในการเจรจาและการดาเนินงาน ทัง้ นี้ ตามมติคณะกรรมการบริษทั ฯ ทีเ่ ปิ ดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ หาก
ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2561 มีบุคคลอื่นใดประสงค์ทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญของ STR ด้วยการติดต่อเข้ามาผ่านทางบริษทั ฯ
และเสนอราคาทีด่ กี ว่าหรือเท่ากับราคาทีน่ ายเกรียงไกร ศิระวณิชการ เสนอ คณะกรรมการบริษทั ฯ ก็จะจาหน่ายหุน้ ให้แก่
บุคคลดังกล่าว
2

อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
การทารายการกับนายเกรียงไกร ศิระวณิชการ ซึง่ เป็ นบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกัน โดยดารงตาแหน่ งเป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่
ประธานกรรมการ และผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ อาจส่งผลกระทบต่อการเจรจาต่อรองเงื่อนไขต่างๆ โดยบริษทั ฯ อาจเจรจา
ต่อรองได้ไม่เต็มทีเ่ หมือนกับการทารายการกับบุคคลภายนอก และอาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ รายย่อย
ของบริษทั ฯ อย่างไรก็ตาม ในการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2561 เพื่ออนุ มตั ริ ายการจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์และ
รายการทีเ่ กี่ยวโยงกันฯ นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ ซึ่งเป็ นบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกัน และเป็ นผูม้ สี ว่ นได้ เสีย จะไม่มสี ทิ ธิใน
การออกเสียงลงคะแนน
ความเสี่ยงจากการเข้าทารายการ
1
เงือ่ นไขการเข้าทารายการ
ตามสารสนเทศของบริษทั ฯ ทีเ่ ปิดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ มีการกาหนดเงือ่ นไขทีส่ าคัญในการเข้าทารายการ
จาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน คือ การรับโอนกิจการจาก AFH เป็ นผลสาเร็จ ดังนัน้ หากการรับโอน
กิจการของ AFH ไม่เป็ นผลสาเร็จ บริษทั ฯ ก็จะไม่สามารถเข้าทารายการจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการทีเ่ กี่ยวโยง
กันฯ ได้
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
ในเรื่องความเหมาะสมด้านราคาของรายการจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการทีเ่ กี่ยวโยงกันฯ ทีป่ รึกษาฯ
ได้ทาการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของ STR โดยสามารถสรุปผลการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ STR ณ วันที่
30 กันยายน 2561 ได้ดงั นี้
มูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญ
วิ ธีการประเมิ น
ล้านบาท
บาทต่อหุ้น
วิธมี ลู ค่าทางบัญชี
39.91
997.74
วิธปี รับปรุงมูลค่าทางบัญชี
130.51
3,262.84
วิธเี ปรียบเทียบอัตราส่วนตลาด
- อัตราส่วนราคาต่อกาไร
N/A
N/A
- อัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชี
56.37 - 59.05
1,409.31 - 1,476.18
วิธมี ลู ค่าปจั จุบนั สุทธิของกระแสเงินสดจากโครงการ
20.12 - 22.98
503.04 - 574.47
และนาไปปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี
ที่ปรึกษาฯ เห็นว่า ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของ STR ควรใช้วธิ ีปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี
เนื่องจากวิธปี รับปรุงมูลค่าทางบัญชี เป็ นการแสดงมูลค่าทางบัญชีของ STR หลังการปรับปรุงรายการทรัพย์สนิ ที่สาคัญ
ให้เป็ นมูลค่ายุตธิ รรมแล้ว ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ซึ่งสะท้อนถึงมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ STR ในกรณีท่ี STR
ดาเนิ นการจาหน่ ายทรัพย์สนิ ทันที และไม่ไ ด้มกี ารพัฒ นาต่อไปในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับกรณีการเข้าทารายการ
จาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ ดังนัน้ จากตารางข้างต้น ที่ปรึกษาฯ เห็นว่ามูลค่ายุตธิ รรมของหุน้
สามัญของ STR เท่ากับ 130.51 ล้านบาท หรือคิดเป็ นมูลค่าต่อหุน้ เท่ากับ 3,262.84 บาทต่อหุน้
ทัง้ นี้ จากข้อ มูล ที่ท่ีป รึก ษาฯ ได้ ร บั จากฝ่า ยบริห ารของบริษัท ฯ นายเกรีย งไกร ศิร ะวณิ ช การ จะเป็ น ผู้ร บั
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานซึ่งเกี่ยวข้องกับรายการจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ แทนบริษทั ฯ
จานวน 0.50 ล้านบาท และจะไม่คิดดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากการที่นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ เป็ นเจ้าหนี้เงินกู้ยมื ของ
บริษทั ฯ จานวน 1.61 ล้านบาท
เมื่อพิจารณาผลรวมของราคาที่นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ เสนอซื้อที่ 129.00 ล้านบาท และค่าตอบแทนอื่น
จานวน 2.11 ล้านบาท จะพบว่ามูลค่าที่บริษทั ฯ จะได้รบั ตอบแทนมีมูลค่ารวมเท่ากับ 131.11 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่ามูลค่า
ยุตธิ รรมทีป่ ระเมินโดยทีป่ รึกษาฯ อีกทัง้ มีเงื่อนไขการเข้าทารายการว่า หากมีบุคคลอื่นใดทีป่ ระสงค์จะซื้อหุน้ สามัญของ
STR ด้วยการติดต่อเข้ามาผ่านทางบริษทั ฯ และเสนอราคาทีด่ กี ว่าหรือเท่ากับราคาทีน่ ายเกรียงไกร ศิระวณิชการ เสนอ
คณะกรรมการบริษทั ฯ จะขายหุน้ ให้แก่บุคคลดังกล่าว
จากการพิจารณาความสมเหตุสมผลของการเข้าทารายการ ประกอบกับมูลค่ายุตธิ รรมทีป่ ระเมินโดยทีป่ รึกษาฯ
ดังนัน้ ทีป่ รึกษาฯ เห็นว่าการเข้าทารายการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันฯ มีความสมเหตุสมผลและ
เป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ
สรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงิ น
จากการพิจารณาความสมเหตุสมผลของการเข้าทารายการ ประกอบกับมูลค่ายุตธิ รรมที่ประเมินโดยที่ปรึกษาฯ
และความเหมาะสมทางด้านราคา ที่ปรึกษาฯ เห็นว่าการเข้าทารายการได้มาซึ่งสิ นทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ฯ และรายการจาหน่ ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์และรายการที่ เกี่ยวโยงกันฯ มีความสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์ ต่อผู้
ถือหุ้นของบริ ษทั ฯ
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
อย่างไรก็ตาม ผู้ถอื หุ้นควรพิจารณาความสมเหตุสมผลและความเห็นของที่ปรึกษาฯ ซึ่ง ตัง้ อยู่บนสมมติฐานว่า
ข้อมูล และ/หรือ เอกสาร ซึ่งที่ปรึกษาฯ ได้รบั ตลอดจนการสัมภาษณ์ผู้บริหารของบริษทั ฯ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เป็ น
ข้อมูลทีถ่ กู ต้องและเป็ นความจริง และผูถ้ อื หุน้ ควรพิจารณาเงือ่ นไขและข้อกาหนดของการเข้าทารายการดังกล่าว
ทัง้ นี้ ที่ปรึกษาฯ เห็นว่าสมมติฐานที่ใช้ในการจัดเตรียมประมาณการทางการเงินมีความสมเหตุสมผล อย่างไรก็
ตาม สมมติฐานดังกล่าวตัง้ ขึน้ โดยการพิจารณาภาวะเศรษฐกิจ และข้อมูลที่มอี ยู่ในช่วงเวลาที่ศกึ ษาเท่านัน้ ดังนัน้ การ
เปลีย่ นแปลงใดๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในอนาคตอาจจะส่งผลกระทบต่อความเห็นของทีป่ รึกษาฯ ทัง้ นี้ การตัดสินใจทีจ่ ะอนุมตั หิ รือไม่
อนุมตั กิ ารเข้าทารายการในครัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั ดุลยพินิจของผูถ้ อื หุน้ เป็ นสาคัญ
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
ส่วนที่ 2 : แนวทางการปฏิ บตั ิ งานและข้อมูลที่ใช้ในการจัดทารายงาน
ที่ปรึกษาฯ ได้พจิ ารณาและศึกษาข้อมูลการเข้าทารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน ฯ และ
รายการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันฯ จากข้อมูลทีไ่ ด้รบั จากบริษทั ฯ การสัมภาษณ์ฝา่ ยบริหาร และ
ข้อมูลทีเ่ ผยแพร่ต่อสาธารณชนทัวไป
่ รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ รวมถึง แต่ไม่จากัดเพียง
1. มติท่ปี ระชุมคณะกรรมการของบริษทั ฯ และสารสนเทศที่เปิ ดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้องกับ
รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ และรายการจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่
เกีย่ วโยงกันฯ
2. เอกสารของบริษทั ฯ STR AFH AFD และ RR เช่น หนังสือรับรอง หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และ
รายชื่อผูถ้ อื หุน้ เป็ นต้น
3. งบการเงินของบริษทั ฯ และ STR สาหรับงวดปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และงวดเก้าเดือนสิน้ สุดวันที่
30 กันยายน 2561
4. งบการเงินของ AFD และ RR สาหรับงวดปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
5. งบการเงินภายในของ AFH AFD และ RR สาหรับงวดห้าเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2561
6. ข้อมูลทางการเงินของ AFH AFD และ RR สาหรับงวดห้าเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ซึง่ จัดทา
โดยบริษทั ดี ไอ เอ ออดิท จากัด
7. รายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ของ STR AFD และ RR
8. รายงานการตรวจสอบสถานะทางกฎหมายของ AFH AFD และ RR
9. รายงานการตรวจสอบสถานะทางการเงินของ AFH AFD และ RR
10. การสัมภาษณ์ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คุณศุภโชค ปญั จทรัพย์ และคุณจตุรงค์
ธนะปุระ เป็ นต้น
11. แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ของบริษทั ฯ
12. ข้อมูลสถิตจิ ากตลาดหลักทรัพย์ฯ และภาวะอุตสาหกรรม
ความเห็นของที่ปรึกษาฯ ตัง้ อยู่บนสมมติฐานว่า ข้อมูล และ/หรือ เอกสาร ซึ่งที่ปรึกษาฯ ได้รบั ตลอดจนการ
สัมภาษณ์ผบู้ ริหารของบริษทั ฯ และบุคคลทีเ่ กี่ยวข้อง เป็ นข้อมูลทีถ่ ูกต้องและเป็ นความจริง โดยทีป่ รึกษาฯ ได้พจิ ารณา
และศึกษาข้อมูลดังกล่าวด้วยความรอบคอบและสมเหตุสมผลตามมาตรฐานของผูป้ ระกอบวิชาชีพ นอกจากนี้ ทีป่ รึกษาฯ
ถือว่า สัญญาและข้อตกลงทางธุรกิจต่างๆ มีผลบังคับใช้และผูกพันตามกฎหมาย และไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงเงื่อนไข เพิก
ถอน หรือ ยกเลิก รวมถึงไม่มเี หตุ การณ์หรือเงื่อนไขใดๆ ที่อาจจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อการเข้าทารายการ
ได้มาซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันฯ และรายการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันฯ ในครัง้ นี้
ดังนัน้ หากข้อมูล และ/หรือ เอกสาร ซึง่ ทีป่ รึกษาฯ ได้รบั ไม่ถกู ต้อง และ/หรือ ไม่เป็ นความจริง หรือ สัญญาและ
ข้อตกลงทางธุรกิจต่างๆ ไม่มผี ลบังคับใช้ และ/หรือ ไม่ผกู พันตามกฎหมาย และ/หรือ มีการเปลีย่ นแปลงเงือ่ นไข เพิกถอน
หรือ ยกเลิก และ/หรือ มีเหตุการณ์หรือเงือ่ นไขใดๆ ทีอ่ าจจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อการเข้าทารายการได้มาซึ่ง
สินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน ฯ และรายการจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน ฯ ก็อาจส่งผลต่อ
ความเห็นของทีป่ รึกษาฯ ซึง่ ทีป่ รึกษาฯ ไม่สามารถให้ความเห็นต่อผลกระทบดังกล่าวต่อบริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ
ได้
ความเห็นของที่ปรึกษาฯ จัดทาขึ้นภายใต้ ขอ้ มูลซึ่งที่ปรึกษาฯ ได้รบั รวมถึงภาวะอุตสาหกรรม เงื่อนไขทาง
เศรษฐกิจ และปจั จัยอื่นๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในระหว่างการจัดทา ซึ่งอาจมีการเปลีย่ นแปลงอย่างมีนัยสาคัญในภายหลัง และอาจ
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
ส่งผลกระทบต่อความเห็นของทีป่ รึกษาฯ โดยทีป่ รึกษาฯ ไม่มภี าระผูกพันในการปรับปรุงความเห็นของรายงานความเห็น
ของทีป่ รึกษาฯ ฉบับนี้
รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาฯ ฉบับนี้ จัดทาขึน้ เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ใช้พจิ ารณาประกอบการตัดสินใจ
ลงมติการเข้าทารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการทีเ่ กี่ยวโยงกันฯ และรายการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการที่
เกี่ยวโยงกันฯ ซึ่งการตัดสินใจอนุ มตั หิ รือไม่อนุ มตั กิ ารเข้าทารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ และ
รายการจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน ฯ ในครัง้ นี้ ขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ เป็ น
สาคัญ ทัง้ นี้ ผู้ถอื หุ้นของบริษทั ฯ ควรศึกษาข้อมูลในเอกสารต่างๆ ที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถอื หุ้นของ
บริษทั ฯ ในครัง้ นี้ ด้วยความรอบคอบและระมัดระวังก่อนทาการลงมติ เพื่อทีจ่ ะได้พจิ ารณาลงมติไ ด้อย่างเหมาะสม ทัง้ นี้
รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาฯ มิได้เป็ นการรับรองผลสาเร็จของการเข้าทารายการต่างๆ รวมถึงผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้
และที่ปรึกษาฯ ไม่สามารถรับผิดชอบต่อผลกระทบใดๆ ที่อาจเกิดขึน้ จากการเข้าทารายการดังกล่าว ไม่ว่าโดยทางตรง
หรือทางอ้อม
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
ส่วนที่ 3 : ลักษณะและรายละเอียดของรายการได้มาซึ่งสิ นทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ
3.1

ลักษณะโดยทัวไปของรายการ
่
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 ได้มมี ติเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ อื หุน้
เพื่อพิจารณาอนุ มตั กิ ารเข้าทารายการซื้อและรับโอนกิจการทัง้ หมดของ AFH ซึ่งมีผู้ถอื หุ้นใหญ่ คือ นายศุภโชค ปญั จ
ทรัพย์ และนางไกวซัน ปญั จทรัพย์ (บุคคคลตามมาตรา 258 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ของนายศุภโชค ปญั จทรัพย์) ถือ
หุน้ รวมกันร้อยละ 68.67 ของจานวนหุน้ ทีอ่ อกและจาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของ AFH
โดยบริษัท ฯ จะรับ โอนมาซึ่ง สิน ทรัพ ย์แ ละหนี้ ส ิน ทัง้ หมดของ AFH รวมถึง สิท ธิห น้ า ที่ ภาระผูก พัน ความ
รับผิดชอบที่ AFH มีหรือพึงมี ณ วันโอนกิจการ โดยจะชาระค่าตอบแทนเป็ นมูลค่าทัง้ สิน้ 752,836,413 บาท ด้วยหุ้น
สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ จานวนไม่เกิน 752,836,413 หุน้ ในราคาเสนอขายที่ไม่ต่ ากว่าราคาตลาด ณ วันที่เสนอขาย
ซึง่ ราคาตลาดจะถูกกาหนดจากราคาประเมินโดยบริษทั เจวีเอส ทีป่ รึกษาทางการเงิน จากัด ซึง่ เป็ นทีป่ รึกษาทางการเงิน
ของบริษทั ฯ และเป็ นทีป่ รึกษาทางการเงินทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. อย่างไรก็ตาม ราคาเสนอขายหุน้
สามัญเพิม่ ทุนจะไม่ต่ากว่าหุน้ ละ 1.00 บาท โดยบริษทั ฯ จะจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนแบบกาหนดวัตถุประสงค์ เพื่อเสนอ
ขายให้แก่บุคคลในวงจากัด ซึง่ ได้แก่ AFH เพื่อเป็ นการชาระค่าตอบแทนให้แก่ AFH ในการโอนกิจการทัง้ หมดของ AFH
ให้แก่บริษทั ฯ แทนการชาระด้วยเงินสด
ภายหลังการเข้าทารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ AFH จะดาเนินการจดทะเบียนเลิก
บริษทั เพื่อให้การรับโอนกิจการทัง้ หมดเป็ นไปตามเงือ่ นไขการยกเว้นภาษีอากรของประมวลรัษฎากร และชาระบัญชีเพื่อ
คืนทุนให้แก่ผูถ้ อื หุน้ ของ AFH ดังนัน้ นายศุภโชค ปญั จทรัพย์ รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ
ของนายศุภโชค ปญั จทรัพย์ นายยงเกียรติ ศิรวิ จั นางกูร และนายจตุรงค์ ธนะปุระ จะถือหุ้น ในบริษทั ฯ จานวนไม่เกิน
610,776,183 หุน้ หรือคิดเป็ นไม่เกินร้อยละ 54.39 ของจานวนหุน้ ทีอ่ อกและจาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ ภายหลัง
การเข้าทารายการได้มาซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันฯ ทัง้ นี้ ผูถ้ อื หุน้ ของ AFH ไม่เข้าข่ายลักษณะความสัมพันธ์
หรือพฤติกรรมทีเ่ ข้าลักษณะเป็ นการกระทาการร่วมกัน (Acting in Concert) โดยภายหลังจากการชาระบัญชีเพื่อคืนทุน
ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ของ AFH แล้ว นายศุภโชค ปญั จทรัพย์ รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ของนาย
ศุภโชค ปญั จทรัพย์ จะได้มาซึ่งหุน้ ของบริษทั ฯ จานวนไม่เกิน 516,972,765 หุน้ หรือคิดเป็ นไม่เกินร้อยละ 46.04 ของ
สิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั ฯ ดังนัน้ นายศุภโชค ปญั จทรัพย์ อาจมีหน้าทีต่ อ้ งทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ทงั ้ หมดของ
บริษทั ฯ ตามประกาศเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการฯ หากนายศุภโชค ปญั จทรัพย์ รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258
แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ของนายศุภโชค ปญั จทรัพย์ ได้มาซึ่งหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ตัง้ แต่รอ้ ยละ 25.00 ของสิทธิออก
เสียงทัง้ หมดของบริษทั ฯ
ทัง้ นี้ โครงสร้างการถือหุน้ ของบริษทั ฯ ก่อนการเข้าทารายการได้มาซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันฯ และ
ภายหลังการเข้าทารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน ฯ และ AFH ดาเนินการจดทะเบียนเลิกกิจการ
เพื่อให้การรับโอนกิจการทัง้ หมดเป็ นไปตามเงือ่ นไขการยกเว้นภาษีอากรของประมวลรัษฎากร และชาระบัญชีเพื่อคืนทุน
ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ของ AFH ซึง่ จะทาให้หุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวนไม่เกิน 752,836,413 หุน้ ทีบ่ ริษทั ฯ ออกและเสนอขายให้แก่
AFH ถูกโอนไปยังผูถ้ อื หุน้ ของ AFH สามารถสรุปได้ดงั นี้
ณ วันที่ 9 เมษายน 2561
ภายหลังการเข้าทารายการ1
ลาดับ
รายชื่อผูถ้ ือหุ้น
จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
1
กลุม่ นายศุภโชค ปญั จทรัพย์
516,972,765
46.03
นายศุภโชค ปญั จทรัพย์
468,038,398
41.68
นางไกวซัน ปญั จทรัพย์2
48,934,367
4.36
2
นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ
325,065,150
87.82
325,065,150
28.95
ส่วนที่ 3 - หน้า 1

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
ลาดับ
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

รายชื่อผูถ้ ือหุ้น
นายจตุรงค์ ธนะปุระ
นายยงเกียรติ ศิรวิ จั นางกูร
นายกิตพิ งศ์ ปุรานิธี
นายพุฒนิ นั ทน์ ภัทรไพบูลย์กจิ
นายเสรี โอจรัสพร
นายสาโรจน์ อัศวพรชัย
นายเทอดศักดิ ์ เชิดชูอาไพ
นายธัญญวัฒน์ เตวชิระ
นางสาวบงกช อัศวบริรกั ษ์
นายสมพล ฤกษ์สมถวิล
นายไพบูลย์ สุเมธกชกร
นางปาริชาต ลีวงศ์เจริญ
ผูถ้ อื หุน้ รายอื่น
รวม

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

ภายหลังการเข้าทารายการ1
จานวน
ร้อยละ
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
9,372,900
0.83
4,000,000
0.36
2,534,400
0.23
2,532,500
0.23
2,000,000
0.18
24,658,637
2.20
1,123,000,000
100.00

หมายเหตุ : 1 ภายใต้สมมติฐานว่าบริษทั ฯ มีการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวน 752,836,413 หุน้ ให้แก่ AFH
2 บุคคลตามมาตรา 258 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ของนายศุภโชค ปญั จทรัพย์

การเปลี่ ย นโครงสร้ า งดั ง กล่ า ว เป็ นการด าเนิ น การในส่ ว นที่ เ ป็ นสาระส าคั ญ แตกต่ า งไปจากที่
นายเกรีย งไกร ศิร ะวณิ ช การ ระบุ ไ ว้ใ นค าเสนอซื้อ หลัก ทรัพ ย์ เรื่อ งแผนการขายหุ้น ของกิจ การ เนื่ อ งจากมีก าร
เปลี่ยนแปลงบริษทั เป้าหมายที่บริษทั ฯ จะเข้าซื้อกิจการ ซึ่งแต่เดิมบริษทั ฯ มีแผนจะเข้าซื้อกิจการของกลุ่มบุคคลที่เข้า
ข่ายกระทาการร่วม (Concert Party) กับนายเกรียงไกร ศิระวณิชการ ซึ่งทรัพย์สนิ ส่วนใหญ่เป็ นที่ดนิ เปล่า เพื่อนามา
พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ และบริษทั ฯ มีแผนทีจ่ ะเร่งยอดขายบ้านในโครงการสิทธารมย์ พาร์คไลฟ์ ให้หมดภายใน
ปีน้ี ซึง่ จะทาให้ปีน้ีบริษทั ฯ มีกาไรสุทธิ เป็ นไปตามเกณฑ์การขอพ้นเหตุแห่งการเพิกถอน
อย่างไรก็ตาม การจาหน่ ายบ้านในโครงการสิทธารมย์ พาร์คไลฟ์ เป็ นไปอย่างล่าช้า ขณะที่ต้นทุนในการดาเนิน
ธุรกิจค่อนข้างสูง ทาให้บริษทั ฯ มีผลขาดทุนจากการดาเนินโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การแก้ไขเหตุแห่งการ
เพิกถอนหลักทรัพย์ เป็ นผลสาเร็จตามระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด บริษทั ฯ จึงตัดสินใจจาหน่าย
เงินลงทุนใน บริษทั สิทธารมย์ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด ออกไปเพื่อหยุดผลขาดทุนทีจ่ ะเกิดขึน้ ต่อบริษทั ฯ ในอนาคต และ
เข้าซือ้ และรับโอนกิจการทัง้ หมดของ บริษทั แอสเซท ไฟว์ โฮลดิง้ จากัด ซึง่ เป็ นบริษทั ทีด่ ี มีศ ั กยภาพในการเติบโต และ
มีรายได้จากการประกอบกิจการ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์การขอพ้นเหตุแห่งการเพิกถอนหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตามบริษทั
ดังกล่าวไม่เป็ นกิจการของกลุ่มบุคคลที่เข้าข่ายกระทาการร่วม (Concert Party) กับนายเกรียงไกร ศิระวณิชการ ซึ่งถือ
เป็ นการดาเนินการในส่วนทีเ่ ป็ นสาระสาคัญแตกต่างไปจากทีไ่ ด้เคยระบุไว้ในคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ นายเกรียงไกร
ศิระวณิชการ เรื่อง แผนการขายหุน้ ของกิจการ ดังนัน้ เพื่อให้เป็ นไปตามขัน้ ตอนของกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง จึงเสนอวาระนี้
ให้ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ พิจารณาอนุมตั ิ โดยมีสาระสาคัญแตกต่างจากทีเ่ คยระบุไว้ ดังนี้

ส่วนที่ 3 - หน้า 2

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
ข้อมูลที่ระบุในคาเสนอซื้อหลักทรัพย์
แผนการขายหุ้นของกิ จการ
ภายหลังจากที่กิจการเพิม่ ทุนเพื่อซื้อสินทรัพย์ใหม่เข้ามาด้วยวิธแี ลกหุ้น
(share swap) ผู้ท าค าเสนอซื้อ อาจลดสัด ส่ว นการถือ หุ้นลงเหลือ 20% 51% ขึน้ อยู่กบั ขนาดของสินทรัพย์ใหม่ท่จี ะซื้อเข้ามา ซึ่งปจั จุบนั ยังไม่ได้
ข้อสรุปเกี่ยวกับขนาดของสินทรัพย์จงึ ไม่สามารถแจ้งสัดส่วนการถือหุน้ ที่
แน่ นอนได้ ผู้ท่เี ข้ามาซื้อหุ้นเพิม่ ทุนจะเป็ นบุคคลที่กระทาการร่วมกันกับ
ผูท้ าคาเสนอซือ้ (concert party)
อย่างไรก็ตาม สัดส่วนการถือหุน้ ของผูท้ าคาเสนอซือ้ และบุคคลทีก่ ระทาการ
ร่วมกัน จะอยูใ่ นระดับทีม่ อี านาจควบคุมกิจการได้ คือ ไม่ต่ากว่าร้อยละ 75
ของสิทธิออกเสียงของกิจการ ทัง้ นี้ สัดส่วนการถือหุน้ ในกิจการของผูท้ าคา
เสนอซื้อและบุคคลที่ระทาการร่วมกันภายหลังการแลกหุ้น (share swap)
อาจมีผลให้ต้องทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์อีกครัง้ ซึ่งผู้ทาคาเสนอซื้อและ
ผูก้ ระทาการร่วมกันจะต้องปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้องต่อไป

การดาเนิ นการในครัง้ นี้
แผนการขายหุ้นของกิ จการ
ภายหลั ง จากที่ กิ จ การเพิ่ ม ทุ น เพื่ อ ซื้ อ
สินทรัพย์ใหม่เข้ามาด้วยวิธแี ลกหุน้ (share
swap) ผูท้ าคาเสนอซือ้ จะลดสัดส่วนการถือ
หุน้ ลงเหลือประมาณร้อยละ 29

โครงสร้างกลุ่มบริ ษทั ฯ และ AFH ก่อนการเข้าทารายการได้มาซึ่งสิ นทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ

ส่วนที่ 3 - หน้า 3

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
โครงสร้างกลุ่มบริ ษทั ฯ ภายหลังการเข้าทารายการได้มาซึ่งสิ นทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ

หมายเหตุ : 1 ภายหลังการเข้าทารายการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันฯ บริษทั ฯ จะไม่ได้ถอื หุน้ ใน STR ต่อไป
2 หุน้ ทีเ่ หลือของ AFD ถือโดยบุคคลภายนอก โดยบริษทั ฯ มีแผนจะเจรจาซือ้ หุน้ ส่วนดังกล่าวเข้ามาเพิม่ เติมในอนาคต

โครงสร้างกลุ่มบริ ษทั ฯ ภายหลังการเข้าทารายการได้มาซึ่งสิ นทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ
และ AFH ดาเนิ นการจดทะเบียนเลิ กกิ จการ

หมายเหตุ : 1 ภายหลังการเข้าทารายการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันฯ บริษทั ฯ จะไม่ได้ถอื หุน้ ใน STR ต่อไป
2 หุน้ ทีเ่ หลือของ AFD ถือโดยบุคคลภายนอก โดยบริษทั ฯ มีแผนจะเจรจาซือ้ หุน้ ส่วนดังกล่าวเข้ามาเพิม่ เติมในอนาคต

ส่วนที่ 3 - หน้า 4

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
โครงสร้างกลุ่มบริ ษทั ฯ ภายหลังการเข้าทารายการได้มาซึ่งสิ นทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ
และรายการจาหน่ ายไปซึ่งสิ นทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ และ AFH ดาเนิ นการจดทะเบียนเลิ กกิ จการ

หมายเหตุ : 1 หุน้ ทีเ่ หลือของ AFD ถือโดยบุคคลภายนอก โดยบริษทั ฯ มีแผนจะเจรจาซือ้ หุน้ ส่วนดังกล่าวเข้ามาเพิม่ เติมในอนาคต

ทัง้ นี้ การเข้าทารายการได้มาซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันฯ เข้าข่าย
1. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษทั อื่นหรือบริษทั เอกชนมาเป็ นของบริษทั ตามมาตรา 107 (2) (ข) แห่ง
พ.ร.บ. บริษทั มหาชนจากัดฯ ซึ่งจะต้องได้รบั การอนุ มตั จิ ากที่ประชุมผู้ถอื หุน้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ อง
จานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
2. รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศได้มาหรือจาหน่ ายไปฯ โดยมีขนาดรายการสูงสุดร้อยละ 4,676.32
ตามเกณฑ์มลู ค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิ ซึง่ เข้าข่ายรายการประเภท 4 ตามประกาศได้มาหรือจาหน่ายไปฯ
ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงมีหน้าที่ตอ้ งเปิ ดเผยสารสนเทศการเข้าทารายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที แต่งตัง้ ทีป่ รึกษาทางการ
เงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทารายการ และดาเนินการให้มกี ารประชุมผู้ถอื หุ้นเพื่อขออนุ มตั ิการเข้าทา
รายการ โดยจะต้องได้รบั การอนุ มตั จิ ากที่ประชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนเสียงทัง้ หมด
ของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ว่ นได้เสีย และบริษทั ฯ มีหน้าทีต่ อ้ ง
ขออนุ มตั กิ ารเข้าทารายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยยื่นคาขอให้พจิ ารณารับหลักทรัพย์ใหม่ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตาม
ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุน้ สามัญหรือหุน้ บุรมิ สิทธิเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ.
2558
3. รายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ เนื่องจากนายศุภโชค ปญั จทรัพย์ ซึ่งเป็ น
กรรมการและผูถ้ อื หุน้ ของ AFH โดยถือหุน้ ใน AFH ร้อยละ 62.17 ของจานวนหุน้ ทีอ่ อกและจาหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของ
AFH และนายยงเกียรติ ศิรวิ จั นางกูร และนายจตุรงค์ ธนะปุระ ซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของ AFH โดยถือหุน้ ใน AFH ร้อยละ 6.23
และร้อยละ 6.23 ของจานวนหุน้ ทีอ่ อกและจาหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของ AFH ตามลาดับ เข้าข่ายเป็ นบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกัน
ของบริษทั ฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ เนื่องจาก (1) นายศุภโชค ปญั จทรัพย์ ดารงตาแหน่ งกรรมการของ
บริษทั ฯ และถือหุน้ ใน AFH ร้อยละ 62.17 ของจานวนหุน้ ทีอ่ อกและจาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของ AFH (นายศุภโชค ปญั จ
ทรัพย์ และบุคคลตามมาตรา 258 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ของนายศุภโชค ปญั จทรัพย์ ถือหุน้ ใน AFH รวมกันร้อยละ
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
68.67 ของจานวนหุน้ ทีอ่ อกและจาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของ AFH) และ (2) นายศุภโชค ปญั จทรัพย์ นายยงเกียรติ ศิรวิ จั
นางกูร และนายจตุรงค์ ธนะปุระ จะได้รบั การเสนอชื่อเป็ นผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ และ/หรือ บริษทั ย่อย โดยมีขนาดรายการ
สูงสุดร้อยละ 7,217.42 ซึง่ มากกว่าร้อยละ 3.00 ของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิของบริษทั ฯ และมากกว่า
20.00 ล้านบาท ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงมีหน้าที่ตอ้ งเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทารายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที แต่งตัง้ ที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกีย่ วกับการเข้าทารายการ และดาเนินการให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ ขออนุ มตั ิ
การเข้าทารายการ โดยจะต้องได้รบั การอนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนเสียง
ทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ว่ นได้เสีย
จากหลักเกณฑ์ในข้างต้น บริษทั ฯ จึงได้แต่งตัง้ ทีป่ รึกษาฯ เพือ่ ให้ความเห็นเกีย่ วกับการเข้าทารายการได้มาซึง่
สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันฯ ต่อผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ เพือ่ เป็ นข้อมูลประกอบการพิจารณาลงมติ
3.2

วัน เดือน ปี ที่เกิ ดรายการ
บริษทั ฯ จะเข้าทารายการได้มาซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันฯ ในเดือนธันวาคม 2561 ภายหลังจากทีท่ ่ี
ประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2561 ของบริษทั ฯ อนุมตั กิ ารเข้าทารายการได้มาซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันฯ
และคูส่ ญ
ั ญามีการปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขการเข้าทารายการตามข้อ 3.7 ครบถ้วน
3.3

คู่สญ
ั ญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์ระหว่างคู่สญ
ั ญา
ผูร้ บั โอนกิจการ / ผูอ้ อกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุน : บริษทั ฯ
ผูโ้ อนกิจการ / ผูไ้ ด้รบั การจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุน
: AFH
ความสัมพันธ์กบั บริษทั ฯ : นายศุภโชค ปญั จทรัพย์ ซึ่งเป็ นกรรมการและผู้ถอื หุน้ ของ AFH โดยถือหุ้นใน
AFH ร้อยละ 62.17 ของจานวนหุน้ ที่ออกและจาหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของ AFH
และนายยงเกียรติ ศิรวิ จั นางกูร และนายจตุรงค์ ธนะปุระ ซึ่งเป็ นผู้ถอื หุ้นของ
AFH โดยถือหุ้นใน AFH ร้อยละ 6.23 และร้อยละ 6.23 ของจานวนหุ้นที่ออก
และจาหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของ AFH ตามลาดับ เข้าข่ายเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยง
กันของบริษทั ฯ ตามประกาศรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันฯ เนื่องจาก (1) นายศุภโชค
ั จทรัพย์ ดารงตาแหน่ งกรรมการของบริษัทฯ และถือหุ้นใน AFH ร้อยละ
ปญ
62.17 ของจานวนหุน้ ทีอ่ อกและจาหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของ AFH (นายศุภโชค
ปญั จทรัพย์ และบุคคลตามมาตรา 258 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ของนายศุภ
โชค ปญั จทรัพย์ ถือหุน้ ใน AFH รวมกันร้อยละ 68.67 ของจานวนหุน้ ทีอ่ อกและ
จาหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของ AFH) และ (2) นายศุภโชค ปญั จทรัพย์ นายยง
เกียรติ ศิรวิ จั นางกูร และนายจตุรงค์ ธนะปุระ จะได้รบั การเสนอชื่อเป็ นผูบ้ ริหาร
ของบริษทั ฯ และ/หรือ บริษทั ย่อย

ข้อมูลส่วนตัวนายศุภโชค ปัญจทรัพย์
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ – นามสกุล
:
สัญชาติ
:
อายุ
:

นายศุภโชค ปญั จทรัพย์
ไทย
37 ปี

ส่วนที่ 3 - หน้า 6

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
ประวัติการศึกษา

:

ปริ ญ ญาโท คณะพาณิ ช ยศาสตร์ แ ละการบั ญ ชี สาขาธุ ร กิ จ
อสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (MRE 6) จบการศึกษาปี
2550
ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
จบการศึกษาปี 2545

อาชีพ/สถานทีท่ างานปจั จุบนั
ช่วงเวลา
ตาแหน่ ง
2561 - ปจั จุบนั
กรรมการบริษทั
2558 - ปจั จุบนั
2561 - ปจั จุบนั
2559 - ปจั จุบนั
2561 - ปจั จุบนั
2556 - ปจั จุบนั
2554 - ปจั จุบนั

กรรมการบริษทั
กรรมการบริษทั
กรรมการบริษทั
กรรมการบริษทั
กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการทีป่ รึกษาฝา่ ยเศรษฐกิจ

2559 - ปจั จุบนั
2558 - ปจั จุบนั

อุปนายกและกรรมการสมาคม
กรรมการบริหารสมาคม

2551 – 2560
2551 – 2555
2548 - 2552

กรรมการบริษทั
ผูจ้ ดั การทัวไป
่
ผูจ้ ดั การโครงการบ้านรืน่ ฤดี
รังสิตคลอง 4
เจ้าหน้าทีก่ ารตลาดอาวุโส

2547- 2548

บริ ษทั
บริษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด
(มหาชน)
บริษทั รชยาเรียลเอสเตท จากัด
บริษทั ต้นสน ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
บริษทั ทริลเลีย่ นแนร์ โฮลดิง้ จากัด
บริษทั แอสเซท ไฟว์ โฮลดิง้ จากัด
บริษทั แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
มูลนิธสิ งเคราะห์เด็กพัทยา (Pattaya
Orphanage)
สมาคมอสังหาริมทรัพย์ จ.นนทบุรี (NREA)
สมาคมอสังหาริมทรัพย์แห่งประเทศไทย
(TREA)
บริษทั พารากอนแลนด์ จากัด
บริษทั รืน่ ฤดี ดีเวลล็อปเม้นท์ จากัด
บริษทั บ้านรืน่ ฤดี จากัด
บริษทั หลักทรัพย์ โกลเบล็ก จากัด

3.4

การคานวณขนาดรายการ
ในการคานวณขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันฯ ตามประกาศได้มาหรือจาหน่ายไปฯ
และประกาศรายการทีเ่ กี่ยวโยงกันฯ ทีป่ รึกษาฯ ได้อา้ งอิงข้อมูลจากงบการเงินรวมสาหรับงวดปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560 และงบการเงินรวมสาหรับ งวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ของบริษทั ฯ งบการเงินรวมของ AFH ณ
วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ซึ่งจัดทาขึ้นโดยฝ่ายบริหารของบริษทั ฯ และสารสนเทศของบริษทั ฯ ที่เปิ ดเผยผ่านตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยมีรายละเอียดการคานวณขนาดรายการตามประกาศได้มาหรือจาหน่ายไปฯ ดังนี้
เกณฑ์
วิ ธีการคานวณ
= มูลค่าสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิของ AFH ตามสัดส่วนทีจ่ ะได้มา / มูลค่าสินทรัพย์ทม่ี ี
มูลค่าตามบัญชีของ
ตัวตนสุทธิของบริษทั ฯ
สิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ
= 487.221 ล้านบาท / 10.43 ล้านบาท
= 4,676.32%
ส่วนที่ 3 - หน้า 7

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
เกณฑ์
กาไรสุทธิ จากการ
ดาเนิ นงานปกติ
มูลค่ารวมของสิ่ งตอบแทน

มูลค่าของหลักทรัพย์ที่
บริ ษทั จดทะเบียนออกให้
เพื่อเป็ นสิ่ งตอบแทนการ
ได้มาซึ่งสิ นทรัพย์

=
=
=
=
=
=
=
=

วิ ธีการคานวณ
กาไรสุทธิของ AFH ตามสัดส่วนทีจ่ ะได้มา / กาไรสุทธิของบริษทั ฯ
ไม่สามารถคานวณได้เนื่องจากบริษทั ฯ มีผลขาดทุนสุทธิจากการดาเนินงาน
มูลค่ารวมของสิง่ ตอบแทนทีจ่ า่ ย / สินทรัพย์รวมของบริษทั ฯ
752.842 ล้านบาท / 240.57 ล้านบาท
312.94%
จานวนหุน้ ทีอ่ อกเพือ่ ตอบแทนการรับโอนกิจการจาก AFH / จานวนหุน้ ทีอ่ อกและ
ชาระแล้วของบริษทั ฯ
752.842 ล้านหุน้ / 370.16 ล้านหุน้
203.38%

หมายเหตุ : 1 อ้างอิงข้อมูลจากสารสนเทศของบริษทั ฯ ทีเ่ ปิดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ
2 ภายใต้สมมติฐานการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ จานวน 752.84 ล้านหุน้ ทีร่ าคาเสนอขาย 1.00 บาทต่อหุน้

จากการคานวณขนาดรายการตามหลักเกณฑ์ต่างๆ ข้างต้น จะได้ขนาดรายการสูงสุดร้อยละ 4,676.32 ตาม
เกณฑ์มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ท่มี ตี วั ตนสุทธิ ซึ่งเข้าข่ายรายการประเภท 4 ตามประกาศได้มาหรือจาหน่ ายไปฯ
ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงมีหน้าที่ตอ้ งเปิ ดเผยสารสนเทศการเข้าทารายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที แต่งตัง้ ทีป่ รึกษาทางการ
เงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทารายการ และดาเนินการให้มกี ารประชุมผู้ถอื หุ้นเพื่อขออนุ มตั ิการเข้าทา
รายการ โดยจะต้องได้รบั การอนุ มตั จิ ากที่ประชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนเสียงทัง้ หมด
ของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ว่ นได้เสีย และบริษทั ฯ มีหน้าทีต่ อ้ ง
ขออนุ มตั กิ ารเข้าทารายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยยื่นคาขอให้พจิ ารณารับหลักทรัพย์ใหม่ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตาม
ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุน้ สามัญหรือหุน้ บุรมิ สิทธิเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ.
2558
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ อยู่ระหว่างการดาเนินการแก้ไขคุณสมบัตติ ามเกณฑ์รบั หลักทรัพย์ใหม่ภายในวันที่ 31 มีนาคม
2562 เพือ่ ให้หนุ้ สามัญของบริษทั ฯ กลับเข้าซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยบริษทั ฯ จะต้องมีคุณสมบัตหิ ลัก ดังนี้
1. มีส่วนของผูถ้ อื หุน้ ไม่ต่ ากว่า 50.00 ล้านบาท สาหรับการจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ
หรือไม่ต่ากว่า 300.00 ล้านบาท สาหรับการจดทะเบียนซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. มีกาไรสุทธิจากธุรกิจหลักเป็ นระยะเวลา 1 ปี หรือติดต่อกัน 4 ไตรมาส ไม่ต่ากว่า 10.00 ล้านบาท สาหรับ
การจดทะเบียนซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ หรือไม่ต่ากว่า 30.00 ล้านบาท สาหรับการจดทะเบียน
ซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยมีรายละเอียดการคานวณขนาดรายการตามประกาศรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันฯ ดังนี้
มูลค่าของ
มูลค่าตาม
มูลค่าสูงสุดของ มูลค่าของสิ่ งตอบแทน หรือ
มูลค่าทางบัญชี
สิ่ งตอบแทน
ราคาตลาด
มูลค่าทางบัญชี หรือ มูลค่าตามราคาตลาด
(หน่ วย : ล้านบาท)
(หน่ วย : ล้านบาท)
(หน่ วย : ล้านบาท)
(หน่ วย : ล้านบาท)
752.841
497.852
n.a.
752.84
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิของบริษทั ฯ
10.43
ขนาดรายการ (ร้อยละ)
7,217.42
หมายเหตุ : 1 ภายใต้สมมติฐานการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ จานวน 752.84 ล้านหุน้ ทีร่ าคาเสนอขาย 1.00 บาทต่อหุน้
2 อ้างอิงข้อมูลจากสารสนเทศของบริษทั ฯ ทีเ่ ปิดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
จากการคานวณขนาดรายการตามหลักเกณฑ์ขา้ งต้น จะได้ขนาดรายการสูงสุดร้อยละ 7,217.42 ซึง่ มากกว่าร้อย
ละ 3.00 ของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิของบริษทั ฯ และมากกว่า 20.00 ล้านบาท ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงมี
หน้าที่ต้องเปิ ดเผยสารสนเทศการเข้าทารายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที แต่งตัง้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้
ความเห็นเกีย่ วกับการเข้าทารายการ และดาเนินการให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อขออนุ มตั กิ ารเข้าทารายการ โดยจะต้อง
ได้รบั การอนุ มตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ว่ นได้เสีย
3.5
3.5.1

รายละเอียดของสิ นทรัพย์ที่จะได้มา
บริ ษทั แอสเซท ไฟว์ โฮวดิ้ ง จากัด
1. ข้อมูลทัวไปของ
่
AFH
ชื่อบริษทั
: บริษทั แอสเซท ไฟว์ โฮวดิง้ จากัด
วันจดทะเบียนจัดตัง้ บริษทั
: วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561
เลขทีท่ ะเบียนนิตบิ ุคคล
: 0105561023895
ทีต่ งั ้ บริษทั
: เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชัน้ ที่ 19
ยูนิต 1901 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร
ทุนจดทะเบียน
: 726,000,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญ 7,260,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้
หุน้ ละ 100.00 บาท (ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2561)
ทุนทีอ่ อกและเรียกชาระแล้ว : 501,250,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญ 10,000 หุน้ ชาระเต็มจานวน
แล้วหุน้ ละ 100 บาท หุน้ สามัญ 7,250,000 หุน้ ชาระแล้วหุน้ ละ 69 บาท
(ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2561)
ประเภทธุรกิจ
: การถือหุน้ ในบริษทั อื่นทีป่ ระกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยปจั จุบนั AFH
ถือหุน้ โดยตรงใน AFD ร้อยละ 96.67 ของจานวนหุน้ ทีอ่ อกและจาหน่ าย
ได้แล้วทัง้ หมด และถือหุน้ ทางอ้อมใน RR ผ่าน AFD โดย AFD ถือหุน้ ใน
RR ร้อยละ 99.99 ของจานวนหุน้ ทีอ่ อกและจาหน่ายได้แล้วทัง้ หมด
2. รายชื่อผูถ้ ือหุ้นของ AFH ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2561
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

รายชื่อผูถ้ ือหุ้น
นายศุภโชค ปญั จทรัพย์
นางไกวซัน ปญั จทรัพย์1
นายจตุรงค์ ธนะปุระ
นายยงเกียรติ ศิรวิ จั นางกูร
นายกิตพิ งศ์ ปุรานิธี
นายพุฒนิ นั ทน์ ภัทรไพบูลย์กจิ
นายเสรี โอจรัสพร
นายสาโรจน์ อัศวพรชัย
นายเทอดศักดิ ์ เชิดชูอาไพ
รวม

จานวนหุ้น
4,513,542
471,900
452,298
452,298
304,920
304,920
304,920
304,920
150,282
7,260,000

หมายเหตุ : 1 บุคคลตามมาตรา 258 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ของนายศุภโชค ปญั จทรัพย์
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ร้อยละของจานวน
หุ้นทัง้ หมด
62.17
6.50
6.23
6.23
4.20
4.20
4.20
4.20
2.07
100.00

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
3. รายชื่อคณะกรรมการบริ ษทั ของ AFH ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2561
ลาดับ
รายชื่อกรรมการ
1. นายศุภโชค ปญั จทรัพย์
กรรมการ

ตาแหน่ ง

ผูถ้ อื หุน้ สามารถพิจารณารายละเอียดของบริษทั แอสเซท ไฟว์ โฮวดิง้ จากัด เพิม่ เติมได้ในเอกสารแนบ 4 สรุป
ข้อมูลของบริษทั แอสเซท ไฟว์ โฮวดิง้ จากัด
3.5.2

บริ ษทั แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
1. ข้อมูลทัวไปของ
่
AFD
ชื่อบริษทั
: บริษทั แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
วันจดทะเบียนจัดตัง้ บริษทั
: วันที่ 5 กันยายน 2556
เลขทีท่ ะเบียนนิตบิ ุคคล
: 0105556142482
ทีต่ งั ้ บริษทั
: เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชัน้ ที่ 19
ยูนิต 1901 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร
ทุนจดทะเบียน
: 300,000,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญ 30,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ รา
ไว้หนุ้ ละ 10.00 บาท (ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2561)
ทุนทีอ่ อกและเรียกชาระแล้ว : 300,000,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญ 30,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ รา
ไว้หนุ้ ละ 10.00 บาท (ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2561)
ประเภทธุรกิจ
: พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยปจั จุบนั AFD มีโครงการระหว่างดาเนินการ
จานวน 3 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการไวโอ แคราย (2) โครงการไวโอ
แคราย 2 และ (3) โครงการวนา เรสซิเดนซ์
2. รายชื่อผูถ้ ือหุ้นของ AFD ณ วันที่ 12 มิ ถนุ ายน 2561
ลาดับ
1.
2.
3.

รายชื่อผูถ้ ือหุ้น
บริษทั แอสเซท ไฟว์ โฮลดิง้ จากัด
นางสาวธันยพร อนันตศิลป์
นายศุภโชค ปญั จทรัพย์
รวม

จานวนหุ้น
28,999,999
1,000,000
1
30,000,000

3. รายชื่อคณะกรรมการบริ ษทั ของ AFH ณ วันที่ 13 มิ ถนุ ายน 2561
ลาดับ
รายชื่อกรรมการ
1. นายศุภโชค ปญั จทรัพย์
กรรมการ

ร้อยละของจานวน
หุ้นทัง้ หมด
96.67
3.33
0.01
100.00

ตาแหน่ ง

ผู้ถอื หุ้นสามารถพิจารณารายละเอียดของบริษทั แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด เพิม่ เติมได้ในเอกสาร
แนบ 5 สรุปข้อมูลของบริษทั แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
3.5.3

บริ ษทั รชยาเรียลเอสเตท จากัด
1. ข้อมูลทัวไปของ
่
RR
ชื่อบริษทั
วันจดทะเบียนจัดตัง้ บริษทั
เลขทีท่ ะเบียนนิตบิ ุคคล
ทีต่ งั ้ บริษทั

:
:
:
:

บริษทั รชยาเรียลเอสเตท จากัด
วันที่ 23 กันยายน 2558
0415558001794
เลขที่ 99/99 ถนนพรหมประกาย ต าบลหมากแข้ง อ าเภออุ ด รธานี
จังหวัดอุดรธานี
ทุนจดทะเบียน
: 3,000,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญ 30,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ
100.00 บาท (ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2561)
ทุนทีอ่ อกและเรียกชาระแล้ว : 3,000,000 บาท (ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561)
ประเภทธุรกิจ
: พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยปจั จุบนั RR มีโครงการระหว่างดาเนินการ
จานวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการรชยา บ้านช้าง 2

2. รายชื่อผูถ้ ือหุ้นของ RR ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2561
ลาดับ
1.
2.
3.
4.

รายชื่อผูถ้ ือหุ้น
บริษทั แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
นายจตุรงค์ ธนะปุระ
นายยงเกียรติ ศิรวิ จั นางกูร
นายเทอดศักดิ ์ เชิดชูอาไพ
รวม

จานวนหุ้น
29,997
1
1
1
30,000

3. รายชื่อคณะกรรมการบริ ษทั ของ RR ณ วันที่ 13 มิ ถนุ ายน 2561
ลาดับ
รายชื่อกรรมการ
1. นายศุภโชค ปญั จทรัพย์
กรรมการ
2. นายยงเกียรติ ศิรวิ จั นางกูร
กรรมการ
3. นายจตุรงค์ ธนะปุระ
กรรมการ

ร้อยละของจานวน
หุ้นทัง้ หมด
99.99
0.01
0.01
0.01
100.00

ตาแหน่ ง

ผูถ้ อื หุน้ สามารถพิจารณารายละเอียดของบริษทั รชยาเรียลเอสเตท จากัด เพิม่ เติมได้ในเอกสารแนบ 6 สรุป
ข้อมูลของบริษทั รชยาเรียลเอสเตท จากัด
3.6

แหล่งเงิ นทุนที่ใช้ในการเข้าทารายการ
บริษทั ฯ จะชาระค่าตอบแทนสาหรับการรับโอนกิจการทัง้ หมดของ AFH ด้วยหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ แทน
การชาระด้วยเงินสดทัง้ จานวน โดยบริษทั ฯ จะออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุน จานวนไม่เกิน 752,836,413 หุน้ ใน
ราคาเสนอขายทีไ่ ม่ต่ากว่าราคาตลาด ณ วันทีเ่ สนอขาย ซึง่ ราคาตลาดจะถูกกาหนดจากราคาประเมินโดยบริษทั เจวีเอส
ทีป่ รึกษาทางการเงิน จากัด ซึง่ เป็ นทีป่ รึกษาทางการเงินของบริษทั ฯ และเป็ นทีป่ รึกษาทางการเงินทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบ
จากสานักงาน ก.ล.ต. อย่างไรก็ตาม ราคาเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจะไม่ต่ากว่าหุน้ ละ 1.00 บาท
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
3.7

เงื่อนไขการเข้าทารายการ
1. การเข้าทารายการได้มาซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันฯ ต้องได้รบั อนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของ
บริษทั ฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิ
ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ว่ นได้เสีย
2. AFH เพิม่ ทุนชาระแล้วเป็ น 501.25 ล้านบาท
3. AFD เพิม่ ทุนชาระแล้วเป็ น 300.00 ล้านบาท
4. ได้รบั การอนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ให้บริษทั ฯ ดาเนินการในส่วนทีเ่ ป็ นสาระสาคัญแตกต่าง
ไปจากทีน่ ายเกรียงไกร ศิระวณิชการ ระบุไว้ในคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ เรือ่ ง แผนการขายหุน้ ของกิจการ

บุคคลที่ไม่มีสิทธิ ออกเสียง
ตามรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ณ วันที่ 9 เมษายน 2561 และข้อมูลที่ได้รบั จากฝ่ายบริหารของบริษทั ฯ ไม่ม ี
บุคคลใดทีม่ สี ว่ นได้เสียหรือไม่มสี ทิ ธิทจ่ี ะออกเสียงเพื่อลงมติการเข้าทารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการทีเ่ กี่ยวโยง
กันฯ
อย่างไรก็ตาม รายชื่อบุคคลที่ไม่มสี ทิ ธิออกเสียงอาจจะเปลี่ยนแปลงไปขึน้ อยู่กบั รายชื่อผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ที่
ปรากฎในวันที่กาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ที่มสี ทิ ธิเข้าประชุม ซึ่งบริษทั ฯ จะกาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ในวันที่ 19 พฤศจิกายน
2561
3.8

3.9

มาตรการขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
นายศุภโชค ปญั จทรัพย์ ดารงตาแหน่ งผูถ้ อื หุน้ และกรรมการของบริษทั ต้นสน ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด โดยถือ
หุน้ ร้อยละ 47.50 ของจานวนหุน้ ทีอ่ อกและจาหน่ายได้แล้วทัง้ หมด โดยบริษทั ต้นสน ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด เป็ นบริษทั ที่
มีวตั ถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ อย่างไรก็ตาม บริษทั ดังกล่าวมีเพียงทรัพย์สนิ ที่ดนิ เปล่ารอ
การพัฒนา และยังไม่เคยประกอบธุรกิจใดๆ
โดยนายศุภโชค ปญั จทรัพย์ ได้ทาหนังสือถึงบริษทั ฯ โดยให้คามันว่
่ านายศุภโชค ปญั จทรัพย์ จะจาหน่ ายหุน้
ของบริษทั ต้นสน ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด ให้แก่บุคคลภายนอก หรือจาหน่ายให้แก่บริษทั ฯ ภายในไตรมาส 1 ของปี 2562
และหากไม่ได้ดาเนินการภายในระยะเวลาดังกล่าวก็จะไม่ดาเนินการพัฒนาโครงการใดๆ บนทีด่ นิ ดังกล่าว

ส่วนที่ 3 - หน้า 12

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
ส่วนที่ 4 : ความสมเหตุสมผลของรายการได้มาซึ่งสิ นทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ
4.1

วัตถุประสงค์และความจาเป็ นในการเข้าทารายการ
สืบเนื่องจากบริษทั ฯ อยู่ระหว่างการแก้ไขคุณสมบัตติ ามเกณฑ์รบั หลักทรัพย์ใหม่ และมีแผนจะดาเนินธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภททีอ่ ยู่อาศัยในบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงจังหวัดหัวเมืองหลักทีม่ กี าลัง
ซือ้ สูง คณะกรรมการบริษทั ฯ จึงพิจารณาการเข้าทารายการได้มาซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันฯ โดยบริษทั ฯ จะ
รับโอนโครงการต่างๆ ทีอ่ ยูร่ ะหว่างการพัฒนาจาก AFH และรับโอนบุคลากรทีม่ คี วามเชีย่ วชาญและประสบการณ์ในธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
4.2
4.2.1

ข้อดีของการเข้าทารายการ
ความคุ้มค่าในการเข้าทารายการ
เนื่องจากบริษทั ฯ จะชาระค่าตอบแทนให้แก่ AFH สาหรับการโอนกิจการให้แก่บริษทั ฯ ด้วยหุน้ สามัญเพิม่ ทุน
ของบริษทั ฯ จานวนไม่เกิน 752,836,413 หุน้ ซึ่งจากการประเมินมูลค่า AFH โดยทีป่ รึกษาฯ พบว่ามีมลู ค่าหลังปรับปรุง
ทุนชาระแล้ว อยู่ทร่ี ะหว่าง 491.87 ล้านบาท และ 560.70 ล้านบาท ดังนัน้ ในกรณีทบ่ี ริษทั ฯ มีการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่
ทุนให้แก่ AFH จานวน 752,836,413 หุน้ ราคาเสนอขายหุน้ สามัญของบริษทั ฯ จะเทียบเท่าระหว่าง 0.65 บาทต่อหุน้ ถึง
0.74 บาทต่อหุ้น ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของบริษทั ฯ ที่ประเมินโดยที่ปรึกษาฯ ซึ่ง เท่ากับ
0.01 บาทต่อหุน้ จะพบว่าราคาเสนอขายหุน้ สามัญของบริษทั ฯ สูงกว่ามูลค่ายุตธิ รรมอย่างมีนยั สาคัญ นอกจากนี้ ในกรณี
ที่บริษัทฯ มีการออกหุ้นสามัญน้ อยกว่า 752,836,413 หุ้น บริษัทฯ ก็จะได้รบั ประโยชน์ เพิ่ม ขึ้นจากผลต่างที่เพิ่มขึ้น
ระหว่างราคาเสนอขายหุน้ สามัญและมูลค่ายุตธิ รรม
4.2.2

ไม่มีภาระในการจัดหาแหล่งเงิ นทุน
เนื่องจากบริษทั ฯ จะชาระค่าตอบแทนให้แก่ AFH สาหรับการโอนกิจการให้แก่บริษทั ฯ ด้วยหุน้ สามัญเพิม่ ทุน
ของบริษทั ฯ จานวนไม่เกิน 752,836,413 หุน้ ดังนัน้ บริษทั ฯ จะไม่มภี าระในการจัดหาเงินทุนเพื่อเข้าทารายการได้มาซึง่
สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันฯ
เพิ่ มโอกาสในการสร้างรายได้และกาไรของบริ ษทั ฯ
ภายหลังการเข้าทารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการทีเ่ กี่ยวโยงกันฯ AFD และ RR จะมีสถานะเป็ นบริษทั
ย่อยของบริษทั ฯ โดย AFD และ RR มีโครงการระหว่างการพัฒนาจานวน 4 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการไวโอ แคราย
(2) โครงการไวโอ แคราย 2 (3) โครงการวนา เรสซิเดนซ์ และ (4) โครงการบ้านรชยา บ้านช้าง 2 รวมถึงที่ดนิ รอการ
พัฒนา ซึ่งจะช่วยเพิม่ โอกาสในการสร้างรายได้และกาไรของบริษทั ฯ เนื่องจากการเพิม่ ความหลากหลายของประเภท
อสังหาริมทรัพย์ของบริษทั ฯ ทัง้ แนวราบและแนวสูง การขยายกลุ่มฐานลูกค้าให้กว้างขึน้ ตัง้ แต่ระดับราคา 2 ล้านบาท ไป
จนระดับราคา 30 ล้านบาท รวมถึงการขยายขอบเขตการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในกรุงเทพมหานครซึ่ง ผูบ้ ริโภคมีกาลัง
ซื้อมากกว่าในจังหวัด อุดรธานี ซึ่งตามประมาณการของที่ปรึกษาฯ บริษทั ฯ จะมีการรับรู้รายได้และต้นทุนจากแต่ละ
โครงการทีร่ บั โอนมา ดังนี้
ประมาณการรายได้
ประมาณการต้นทุน ประมาณการกาไรขัน้ ต้น
โครงการ
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
ไวโอ แคราย
95.25
(64.41)
30.84
ไวโอ แคราย 2
111.81
(75.42)
36.39
วนา เรสซิเดนซ์
1,731.94
(1,283.96)
447.98
4.2.3

ส่วนที่ 4 - หน้า 1

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
โครงการ
บ้านรชยา บ้านช้าง 2

ประมาณการรายได้
(ล้านบาท)
474.03

ประมาณการต้นทุน
(ล้านบาท)
(274.87)

ประมาณการกาไรขัน้ ต้น
(ล้านบาท)
199.16

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

4.2.4

บริ ษทั ฯ จะได้บคุ ลากรที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ ในธุรกิ จพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
การเข้าทารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ บริษทั ฯ จะรับโอนกิจการทัง้ หมดของ AFH
รวมถึงบุคลากรต่างๆ ซึง่ จะช่วยให้บริษทั ฯ มีบุคลากรทีม่ คี วามเชีย่ วชาญและประสบการณ์ในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เพิม่ ขึน้ และมีประสบการณ์ในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แนวสูง ซึ่งบริษทั ฯ ยังไม่เคยพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในลักษณะ
ดังกล่าว
4.2.5 เพิ่ มโอกาสในการที่ห้นุ สามัญของบริ ษทั ฯ จะกลับเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ปจั จุบนั บริษทั ฯ อยูร่ ะหว่างการดาเนินการแก้ไขคุณสมบัตติ ามเกณฑ์รบั หลักทรัพย์ใหม่ภายในวันที่ 31 มีนาคม
2562 เพื่อให้หุ้นสามัญของบริษัทฯ กลับเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยที่บริษัทฯ สามารถขอขยายระยะเวลา
สาหรับช่วงดาเนินการให้มคี ุณสมบัตเิ พือ่ กลับมาซือ้ ขายได้ 1 ครัง้ เป็ นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี หรือภายใน 31 มีนาคม 2563
โดยบริษทั ฯ จะต้องมีคุณสมบัตหิ ลัก ดังนี้
1. มีส่วนของผูถ้ อื หุน้ ไม่ต่ ากว่า 50.00 ล้านบาท สาหรับการจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ
หรือไม่ต่ากว่า 300.00 ล้านบาท สาหรับการจดทะเบียนซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. มีกาไรสุทธิจากธุรกิจหลักเป็ นระยะเวลา 1 ปี หรือติดต่อกัน 4 ไตรมาส ไม่ต่ากว่า 10.00 ล้านบาท สาหรับ
การจดทะเบียนซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ หรือไม่ต่ากว่า 30.00 ล้านบาท สาหรับการจดทะเบียน
ซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ทัง้ นี้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 บริษทั ฯ มีส่วนของผู้ถอื หุ้น 4.35 ล้านบาท และมีผลขาดทุนสาหรับงวดเก้า
เดือนจานวน 23.35 ล้านบาท ซึง่ ไม่เป็ นไปตามคุณสมบัตติ ามเกณฑ์รบั หลักทรัพย์ใหม่ อย่างไรก็ตาม ทีป่ รึกษาฯ คาดว่า
ภายหลังการเข้าทารายการได้มาซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันฯ บริษทั ฯ จะมีสว่ นของผู้ถอื หุน้ มากกว่า 300 ล้าน
บาท โดยพิจารณาจากส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของ AFH ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ภายหลังปรับปรุงทุนชาระแล้วจานวน
319.00 ล้านบาท ซึง่ เท่ากับ 501.22 ล้านบาท และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์สาหรับการกลับเข้าซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ
แต่ ค าดว่า บริษัท ฯ ยัง คงมีผ ลการด าเนิ น งานขาดทุ น สาหรับ งวดปี ส้นิ สุด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2561 ซึ่ง ไม่เ ป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์สาหรับการกลับเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ เนื่องจากโครงการวนา เรสซิเ ดนซ์ และโครงการบ้านรชยา
บ้านช้าง 2 จะเริม่ รับรูร้ ายได้ในงวดปี 2562
ดังนัน้ การที่บริษทั ฯ เข้าทารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ โดยการรับโอนกิจการของ
AFH จะทาให้สว่ นของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ปรับตัวเพิม่ ขึน้ อย่างมีนยั สาคัญ และมีโอกาสในการสร้างกาไรจากโครงการที่
รับโอนมา ดังนัน้ จึงมีโอกาสทีห่ นุ้ สามัญของบริษทั ฯ จะสามารถกลับเข้าซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ
4.2.6

โอกาสในการจาหน่ ายหุ้นสามัญของบริ ษทั ฯ
ในกรณีทน่ี ายศุภโชค ปญั จทรัพย์ รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ของนายศุภโชค ปญั จ
ทรัพย์ ได้มาซึ่งหุ้นสามัญของบริษทั ฯ ตัง้ แต่รอ้ ยละ 25.00 ของสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั ฯ ภายหลังการเข้าทา
รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการทีเ่ กี่ยวโยงกันฯ นายศุภโชค ปญั จทรัพย์ จะมีหน้าทีต่ อ้ งทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์
ทัง้ หมดของบริษทั ฯ ตามประกาศเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการฯ ดังนัน้ ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ จะมีโอกาสในการ
จาหน่ายหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ผ่านการทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
4.3
4.3.1

ข้อเสียของการเข้าทารายการ
มีผลกระทบต่อผูถ้ ือหุ้น (Dilution Effect) จากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ มทุนของบริ ษทั ฯ
การเข้าทารายการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันฯ ในครัง้ นี้ บริษทั ฯ จะดาเนินการจัดสรรหุน้
สามัญเพิม่ ทุนจานวนไม่เกิน 752,836,413 หุน้ ให้แก่ AFH ซึ่งการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าว จะส่งผลกระทบต่อ
สัดส่วนการถือหุน้ และส่วนแบ่งกาไรของผูถ้ อื หุน้ ปจั จุบนั ของบริษทั ฯ โดยผูถ้ อื หุน้ จะมีสดั ส่วนการถือหุน้ และส่วนแบ่งกาไร
ลดลงไม่เกินร้อยละ 67.04 โดยผลกระทบทีแ่ ท้จริงจะขึน้ อยูก่ บั จานวนหุน้ ทีบ่ ริษทั ฯ มีการจัดสรรให้แก่ AFH จริง
4.4
4.4.1

ข้อดีของการไม่เข้าทารายการ
ไม่มีผลกระทบต่อผูถ้ ือหุ้น (Dilution Effect) จากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ มทุนของบริ ษทั ฯ
การเข้าทารายการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันฯ ในครัง้ นี้ บริษทั ฯ จะดาเนินการจัดสรรหุน้
สามัญเพิม่ ทุนจานวนไม่เกิน 752,836,413 หุน้ ให้แก่ AFH ซึ่งการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าว จะส่งผลกระทบต่อ
สัดส่วนการถือหุน้ และส่วนแบ่งกาไรของผูถ้ อื หุน้ ปจั จุบนั ของบริษทั ฯ โดยผูถ้ อื หุน้ จะมีสดั ส่วนการถือหุน้ และส่วนแบ่งกาไร
ลดลงไม่เกินร้อยละ 67.04 โดยผลกระทบทีแ่ ท้จริงจะขึน้ อยู่กบั จานวนหุน้ ทีบ่ ริษทั ฯ มีการจัดสรรให้แก่ AFH จริง แต่หาก
บริษทั ฯ ไม่เข้าทารายการดังกล่าว บริษทั ฯ ก็จะไม่ตอ้ งจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ ให้แก่ AFH และผูถ้ อื หุน้ ของ
บริษทั ฯ ก็จะไม่ได้รบั ผลกระทบจากการลดลงของสัดส่วนการถือหุน้ และส่วนแบ่งกาไร
4.5
4.5.1

ข้อเสียของการไม่เข้าทารายการ
เสียโอกาสในการสร้างรายได้และกาไรของบริ ษทั ฯ
หากบริษทั ฯ ไม่เข้าทารายการได้มาซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันฯ บริษทั ฯ ก็จะไม่ได้รบั โอนสินทรัพย์
ของ AFH ซึง่ รวมถึงโครงการภายใต้การพัฒนาของบริษทั ย่อยของ AFH จานวน 4 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการไวโอ แค
ราย (2) โครงการไวโอ แคราย 2 (3) โครงการวนา เรสซิเดนซ์ และ (4) โครงการบ้านรชยา บ้านช้าง 2 และทีด่ นิ รอการ
พัฒนา ดังนัน้ บริษทั ฯ อาจเสียโอกาสในการสร้างรายได้และกาไรของบริษทั ฯ ซึง่ อาจช่วยเพิม่ โอกาสในการทาให้บริษทั ฯ
มีคุณสมบัตทิ จ่ี ะกลับเข้ามาซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ
4.5.2 เสียโอกาสในการจาหน่ ายหุ้นสามัญของบริ ษทั ฯ
ในกรณีทน่ี ายศุภโชค ปญั จทรัพย์ รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ของนายศุภโชค ปญั จ
ทรัพย์ ได้มาซึ่งหุ้นสามัญของบริษทั ฯ ตัง้ แต่รอ้ ยละ 25.00 ของสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั ฯ ภายหลังการเข้าทา
รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการทีเ่ กี่ยวโยงกันฯ นายศุภโชค ปญั จทรัพย์ จะมีหน้าที่ตอ้ งทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์
ทัง้ หมดของบริษทั ฯ ตามประกาศเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการฯ ดังนัน้ ในกรณีทบ่ี ริษทั ฯ ไม่เข้าทารายการได้มา
ซึง่ สินทรัพย์และรายการที่เกีย่ วโยงกันฯ ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ จะเสียโอกาสในการจาหน่ายหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ผ่านการ
ทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
4.6
4.6.1

ข้อดีของการทารายการกับบุคคลเกี่ยวโยงกันเมื่อเทียบกับบุคคลภายนอก
ความรวดเร็วในการเจรจาและการดาเนิ นงาน
เนื่องจากปจั จุบนั นายศุภโชค ปญั จทรัพย์ ดารงตาแหน่ งกรรมการของบริษทั ฯ และ AFH อีกทัง้ นายศุภโชค
ปญั จทรัพย์ ถือหุน้ ใน AFH ร้อยละ 62.17 ของจานวนหุน้ ทีอ่ อกและจาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของ AFH (นายศุภโชค ปญั จ
ทรัพย์ และบุคคลตามมาตรา 258 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ของนายศุภโชค ปญั จทรัพย์ ถือหุน้ ใน AFH รวมกันร้อยละ
68.67 ของจานวนหุ้นที่ออกและจาหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของ AFH) ดังนัน้ การเจรจาระหว่างบริษทั ฯ และนายศุภโชค
ปญั จทรัพย์ ในการเข้าทารายการได้มาซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน ฯ จึงอาจเป็ นไปด้วยความรวดเร็วเมื่อเทียบ
กับการเจรจากับบุคคลภายนอก
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
4.7
4.7.1

ข้อเสียของการทารายการกับบุคคลเกี่ยวโยงกันเมื่อเทียบกับบุคคลภายนอก
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
การทารายการกับ นายศุภโชค ปญั จทรัพย์ ซึ่งเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน โดยนายศุภโชค ปญั จทรัพย์ ดารง
ตาแหน่ งกรรมการและเป็ นกรรมการผูม้ อี านาจลงนามของบริษทั ฯ และ AFH อีกทัง้ นายศุภโชค ปญั จทรัพย์ ถือหุน้ ใน
AFH ร้อยละ 62.17 ของจานวนหุน้ ทีอ่ อกและจาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของ AFH (นายศุภโชค ปญั จทรัพย์ และบุคคลตาม
มาตรา 258 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ของนายศุภโชค ปญั จทรัพย์ ถือหุน้ ใน AFH รวมกันร้อยละ 68.67 ของจานวนหุน้ ที่
ออกและจาหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของ AFH) อาจส่งผลกระทบต่อการเจรจาต่อรองเงื่อนไขต่างๆ โดยบริษทั ฯ อาจเจรจา
ต่อรองได้ไม่เต็มทีเ่ หมือนกับการทารายการกับบุคคลภายนอก และอาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ รายย่อย
ของบริษทั ฯ อย่างไรก็ตาม ในการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2561 เพื่ออนุ มตั ริ ายการได้มาซึง่ สินทรัพย์และรายการ
ทีเ่ กีย่ วโยงกันฯ นายศุภโชค ปญั จทรัพย์ ซึง่ เป็ นบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน และเป็ นผูม้ สี ว่ นได้เสีย จะไม่มสี ทิ ธิในการออกเสียง
ลงคะแนน
4.8
4.8.1

ความเสี่ยงจากการเข้าทารายการ
ความเสี่ยงจากการที่ผลการดาเนิ นงานไม่เป็ นไปตามที่คาดหวัง
ในกรณีท่โี ครงการภายใต้การพัฒนาของ AFD และ RR ไม่เป็ นไปตามแผน เช่น การขายล่าช้า การก่อสร้าง
ล่าช้า และต้นทุนพัฒนาสูงกว่าทีป่ ระมาณการไว้ เป็ นต้น ก็อาจทาให้ผลการดาเนินงานของโครงการทีร่ บั โอนมาไม่เป็ นไป
ตามทีค่ าดหวัง
4.8.2

ความเสี่ยงจากการขัดแย้งทางผลประโยชน์
นายศุภโชค ปญั จทรัพย์ ดารงตาแหน่ งผูถ้ อื หุน้ และกรรมการของบริษทั ต้นสน ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด โดยถือ
หุน้ ร้อยละ 47.50 ของจานวนหุน้ ทีอ่ อกและจาหน่ายได้แล้วทัง้ หมด โดยบริษทั ต้นสน ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด เป็ นบริษทั ที่
มีวตั ถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงอาจมีความเสีย่ งจากการทีน่ ายศุภโชค ปญั จ
ทรัพย์ จะทาการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ซึง่ อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
อย่างไรก็ตาม บริษทั ต้นสน ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด มีเพียงทรัพย์สนิ ที่ดนิ เปล่ารอการพัฒนา และยังไม่เคย
ประกอบธุรกิจใดๆ และบริษทั ฯ อยู่ระหว่างการดาเนินการขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยให้ นายศุภโชค ปญั จ
ทรัพย์ จาหน่ายหุน้ ของบริษทั ต้นสน ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด ให้แก่บุคคลภายนอก หรือจาหน่ายให้แก่บริษทั ฯ ซึง่ คาดว่า
จะดาเนินการแล้วเสร็จภายในไตรมาส 1 ของปี 2562
ความเสี่ ย งจากการยื่ น ค าขอให้ พิ จ ารณารับ หลัก ทรัพ ย์ใ หม่ ต่ อ ตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ และการแก้ ไ ข
คุณสมบัติตามเกณฑ์รบั หลักทรัพย์ใหม่
เนื่องจากการเข้าทารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ เข้าข่ายรายการประเภท 4 ตาม
ประกาศได้มาหรือจาหน่ ายไปฯ โดยมีขนาดรายการสูงสุดร้อยละ 4,676.32 ตามเกณฑ์มลู ค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ท่มี ี
ตัวตนสุทธิ ซึ่งบริษัทฯ มีหน้ าที่ต้องขออนุ มตั ิการเข้า ทารายการต่ อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยยื่นคาขอให้พิจารณารับ
หลักทรัพย์ใหม่ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุน้ สามัญหรือหุน้
บุ ริม สิท ธิเ ป็ น หลัก ทรัพ ย์จ ดทะเบีย น พ.ศ. 2558 ดัง นัน้ หากบริษัท ฯ ไม่ส ามารถปฏิบ ัติต ามหลัก เกณฑ์ข องตลาด
หลักทรัพย์ฯ ได้ หุน้ สามัญของบริษทั ฯ ก็จะไม่สามารถเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งอาจเกิดจากความเสีย่ งต่างๆ
เช่น ผลการดาเนินงานไม่เป็ น ไปตามทีค่ าดหวังทาให้ไม่สามารถสร้างกาไรสุทธิให้เป็ นไปตามเกณฑ์ การมีระบบควบคุม
ภายในที่ไม่มปี ระสิทธิผลและเพียงพอซึ่งจากรายงานการตรวจสอบสถานะทางการเงินสามารถสังเกตได้ว่า AFH AFD
และ RR ยังขาดระบบควบคุมภายใน ทาให้ไม่สามารถเรียกเอกสารเพือ่ ตรวจสอบได้ครบถ้วน เป็ นต้น
4.8.3
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
นอกจากนี้ ขณะนี้ บริษทั ฯ ก็อยูร่ ะหว่างการดาเนินการแก้ไขคุณสมบัตติ ามเกณฑ์รบั หลักทรัพย์ใหม่ ภายในวันที่
31 มีนาคม 2562 เนื่องจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ประกาศให้บริษทั ฯ เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน ซึง่ ยังไม่สามารถดาเนินการ
ให้มธี ุรกิจทีม่ คี ุณสมบัตทิ จ่ี ะจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ เพื่อให้หุน้ สามัญของบริษทั ฯ กลับเข้าซื้อขายในตลาด
หลักทรัพย์ฯ โดยทีบ่ ริษทั ฯ สามารถขอขยายระยะเวลาสาหรับช่วงดาเนินการให้มคี ุณสมบัตเิ พื่อกลับมาซือ้ ขายได้ 1 ครัง้
เป็ นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี หรือภายใน 31 มีนาคม 2563 โดยบริษทั ฯ จะต้องมีคุณสมบัตหิ ลัก ดังนี้
1. มีส่วนของผูถ้ อื หุน้ ไม่ต่ ากว่า 50.00 ล้านบาท สาหรับการจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ
หรือไม่ต่ากว่า 300.00 ล้านบาท สาหรับการจดทะเบียนซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. มีกาไรสุทธิจากธุรกิจหลักเป็ นระยะเวลา 1 ปี หรือติดต่อกัน 4 ไตรมาส ไม่ต่ากว่า 10.00 ล้านบาท สาหรับ
การจดทะเบียนซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ หรือไม่ต่ากว่า 30.00 ล้านบาท สาหรับการจดทะเบียน
ซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ทัง้ นี้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 บริษทั ฯ มีส่วนของผู้ถอื หุ้น 4.35 ล้านบาท และมีผลขาดทุนสาหรับงวดเก้า
เดือนจานวน 23.35 ล้านบาท ซึง่ ไม่เป็ นไปตามคุณสมบัติตามเกณฑ์รบั หลักทรัพย์ใหม่ อย่างไรก็ตาม ทีป่ รึกษาฯ คาดว่า
ภายหลังการเข้าทารายการได้มาซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันฯ บริษทั ฯ จะมีสว่ นของผูถ้ อื หุน้ มากกว่า 300 ล้าน
บาท โดยพิจารณาจากส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของ AFH ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ภายหลังปรับปรุงทุนชาระแล้วจานวน
319.00 ล้านบาท ซึง่ เท่ากับ 501.22 ล้านบาท และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์สาหรับการกลับเข้าซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ
แต่ ค าดว่า บริษัท ฯ ยัง คงมีผ ลการด าเนิ น งานขาดทุ น สาหรับ งวดปี ส้นิ สุด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2561 ซึ่ง ไม่เ ป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์สาหรับการกลับเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ เนื่องจากโครงการวนา เรสซิเดนซ์ และโครงการบ้านรชยา
บ้านช้าง 2 จะเริม่ รับรูร้ ายได้ในงวดปี 2562
4.8.4

ความเสี่ยงจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
จากการสอบทานรายงานตรวจสอบสถานะการเงินของ RR ซึง่ จัดทาโดยบริษทั ดี ไอ เอ ออดิท จากัด
พบว่า RR มีเงินให้กู้ยมื แก่นายจตุรงค์ ธนะปุระ ซึ่งเป็ นกรรมการของ RR จานวน 19.00 ล้านบาท โดยมีกาหนดชาระ
เงินกู้รอ้ ยละ 50 ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562 และส่วนที่เหลือจะชาระภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562 โดย อย่างไรก็
ตาม เนื่องจากการเข้าทารายการได้มาซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันฯ ไม่มเี งือ่ นไขบังคับก่อนให้นายจตุรงค์ ธนะ
ปุระ ต้องชาระเงินกู้ยมื ทัง้ หมดก่อนเข้าทารายการ ดังนัน้ บริษทั ฯ อาจมีความเสีย่ งหากนายจตุรงค์ ธนะปุระ ไม่ทาการ
ชาระคืนเงินกูย้ มื ดังกล่าว และอาจถูกพิจารณาตัง้ ด้อยค่าโดยผูส้ อบบัญชี
4.9

สรุปความเห็นต่อความสมเหตุสมผลของรายการ
จากการพิจารณาข้อดีและข้อเสียของการเข้าทารายการ ข้อดีและข้อเสียของการไม่เข้าทารายการ ข้อดีและ
ข้อเสียของการทารายการกับบุคคลเกี่ยวโยงกันเมื่อเทียบกับบุคคลภายนอก และความเสี่ ยงจากการเข้าทารายการ ที่
ปรึกษาฯ เห็นว่าการเข้าทารายการได้มาซึ่งสิ นทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ ในครัง้ นี้ มีความสมเหตุสมผล
อย่างไรก็ตาม ทีป่ รึกษาฯ เห็นว่าควรมีการกาหนดเงื่อนไขบังคับก่อนให้เรียกชาระเงินให้กยู้ มื แก่บุคคลต่างๆ ซึง่ จากการ
สอบทานรายงานตรวจสอบสถานะทางการเงินของบริษทั ดี ไอ เอ ออดิท จากัด พบว่า RR มีเงินให้กูย้ มื แก่นายจตุรงค์
ธนะปุระ ซึ่งเป็ นกรรมการของ RR จานวน 19.00 ล้านบาท โดยมีกาหนดชาระเงินกูร้ อ้ ยละ 50 ภายในวันที่ 31 มีนาคม
2562 และส่วนที่เหลือจะชาระภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ถึงแม้ว่าเงินให้กู้ยมื ดังกล่าวจะมีกาหนดการชาระคืนที่
ชัดเจน อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ ก็ยงั คงมีความเสียงจากการที่นายจตุรงค์ ธนะปุระ จะไม่ชาระคืนเงินกูย้ มื จากบริษทั ฯ

ส่วนที่ 4 - หน้า 5

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
ส่วนที่ 5 : ลักษณะและรายละเอียดของรายการจาหน่ ายไปซึ่งสิ นทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ
5.1

ลักษณะโดยทัวไปของรายการ
่
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 ได้มมี ติเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ อื หุน้
เพื่อพิจารณาอนุ มตั ใิ ห้บริษทั ฯ เข้าทารายการจาหน่ายไปซึ่งหุน้ สามัญทัง้ หมดของ STR จานวน 39,998 หุน้ หรือคิดเป็ น
ร้อยละ 99.99 ของจานวนหุน้ ทีอ่ อกและจาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของ STR ให้แก่นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ ในมูลค่ารวม
129.00 ล้านบาท โดยนายเกรียงไกร ศิระวณิชการ จะชาระค่าตอบแทนเป็ นเงินสดจานวน 49.00 ล้านบาท ส่วนทีเ่ หลือ
อีก 80.00 ล้านบาท จะเป็ นการหักลบกลบหนี้กบั หนี้ทน่ี ายเกรียงไกร ศิระวณิชการ เป็ นเจ้าหนี้ของบริษทั ฯ จานวน 80.00
ล้านบาท โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ เป็ นเจ้าหนี้ของบริษทั ฯ จานวน 80.00 ล้านบาท
นอกจากนี้ จากข้อมูลทีท่ ป่ี รึกษาฯ ได้รบั จากฝา่ ยบริหารของบริษทั ฯ นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ จะเป็ นผูร้ บั
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานซึ่งเกี่ยวข้องกับรายการจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ แทนบริษทั ฯ
จานวน 0.50 ล้านบาท และจะไม่คิดดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากการที่นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ เป็ นเจ้าหนี้ เงินกู้ยมื ของ
บริษทั ฯ จานวน 1.61 ล้านบาท
ภายหลังการซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ นายเกรียงไกร ศิระวณิชการตกลงว่าจะดาเนินการให้บริษทั ตกลงว่าจ้างให้
ผูข้ ายหรือบริษทั ย่อยของผูข้ ายเป็ นผูด้ าเนินการขายบ้านทีเ่ หลืออยูใ่ นโครงการ โดยตกลงให้ค่ าตอบแทนในอัตราร้อยละ 6
ของราคาขายบ้านทีบ่ ริษทั ได้รบั โดยบริษทั เป็ นผูก้ าหนดราคาขายโดยเป็ นไปตามมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการของผูข้ ายเมื่อ
วัน ที่ 1 ธัน วาคม 2561 ทัง้ นี้ นายเกรีย งไกร ศิร ะวณิ ช การอาจด าเนิ น การให้บ ริษัท ว่ า จ้า งให้บุ ค คลภายนอกเป็ น
ผูด้ าเนินการขายบ้านทีเ่ หลือ อยู่ในโครงการถ้าหากว่าผูข้ ายไม่สามารถดาเนินการขายบ้านทีเ่ หลืออยู่ในโครงการทัง้ หมด
ได้ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562
ทัง้ นี้ การเข้าทารายการดังกล่าว มีเงื่อนไขว่าก่อนวันที่ 25 ธันวาคม 2561 หากมีบุคคลอื่นใดทีป่ ระสงค์จะซื้อหุน้
สามัญของ STR ด้วยการติดต่อเข้ามาผ่านทางบริษทั ฯ และเสนอราคาที่ดกี ว่าหรือเท่ากับที่นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ
เสนอ คณะกรรมการบริษทั ฯ จะขายหุน้ ให้แก่บุคคลดังกล่าว นอกจากนี้ ในการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ครัง้ ที่
1/2561 หากวาระเกี่ยวกับการอนุ มตั กิ ารเข้าทารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ ไม่ได้รบั การอนุ มตั ิ
วาระใดวาระหนึ่ง ก็จะไม่มกี ารพิจารณาวาระเกีย่ วกับการเข้าทารายการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันฯ
ทัง้ นี้ การเข้าทารายการดังกล่าวเข้าข่าย
1. การขายกิจการของบริษทั บางส่วนที่สาคัญให้แก่ บุคคลอื่น ตามมาตรา 107 (2) (ข) แห่ง พ.ร.บ. บริษทั
มหาชนจากัดฯ ซึ่งจะต้องได้รบั การอนุ มตั จิ ากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียง
ทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
2. รายการจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศได้มาหรือจาหน่ ายไปฯ โดยมีขนาดรายการสูงสุดร้อยละ
399.91 ตามเกณฑ์มลู ค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิ ตามประกาศได้มาหรือจาหน่ายไปฯ ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงมี
หน้าที่ต้องเปิ ดเผยสารสนเทศการเข้าทารายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที แต่งตัง้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้
ความเห็นเกีย่ วกับการเข้าทารายการ และดาเนินการให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อขออนุ มตั กิ ารเข้าทารายการ โดยจะต้อง
ได้รบั การอนุ มตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นที่ม า
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ว่ นได้เสีย
3. รายการทีเ่ กีย่ วโยงกันตามประกาศรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันฯ เนื่องจากนายเกรียงไกร ศิระวณิชการ เข้าข่าย
เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษทั ฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ เนื่องจากนายเกรียงไกร ศิระวณิชการ เป็ น
กรรมการของบริษทั ฯ ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของบริษทั ฯ โดย ณ วันที่ 9 เมษายน 2561 นายเกรียงไกร
ศิระวณิชการ ถือหุน้ ในบริษทั ฯ จานวน 325,065,150 หุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 87.82 ของจานวนหุน้ ทีอ่ อกและจาหน่ายได้
แล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ โดยมีขนาดรายการสูงสุดร้อยละ 1,288.87 ซึ่งมากกว่าร้อยละ 3.00 ของมูลค่าตามบัญชีของ
ส่วนที่ 5 - หน้า 1

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
สินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิของบริษทั ฯ และมากกว่า 20.00 ล้านบาท ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงมีหน้าที่ตอ้ งเปิ ดเผยสารสนเทศการ
เข้าทารายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที แต่งตัง้ ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทารายการ
และดาเนินการให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อขออนุ มตั กิ ารเข้าทารายการ โดยจะต้องได้รบั การอนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมี สทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดย
ไม่นบั ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ว่ นได้เสีย
จากหลักเกณฑ์ในข้างต้น บริษทั ฯ จึงได้แต่งตัง้ ทีป่ รึกษาฯ เพือ่ ให้ความเห็นเกีย่ วกับการเข้าทารายการจาหน่าย
ไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันฯ ต่อผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ เพือ่ เป็ นข้อมูลประกอบการพิจารณาลงมติ
5.2

วัน เดือน ปี ที่เกิ ดรายการ
บริษทั ฯ จะเข้าทารายการจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการทีเ่ กี่ยวโยงกันฯ ในเดือนธันวาคม 2561 ภายหลัง
จากทีท่ ป่ี ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2561 ของบริษทั ฯ อนุมตั กิ ารเข้าทารายการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการที่
เกีย่ วโยงกันฯ และคูส่ ญ
ั ญามีการปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขการเข้าทารายการตามข้อ 5.6 ครบถ้วน
5.3

คู่สญ
ั ญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์ระหว่างคู่สญ
ั ญา
ผูซ้ อ้ื
: นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ หรือบุคคลอื่นใดที่ประสงค์จะซื้อหุ้น สามัญ ของ
STR ด้วยราคาทีด่ กี ว่าหรือเท่ากับราคาทีน่ ายเกรียงไกร ศิระวณิชการ เสนอ
ผูข้ าย
: บริษทั ฯ
ความสัมพันธ์กบั บริษทั ฯ : นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ เข้าข่ายเป็ นบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกันของบริษทั ฯ ตาม
ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ เนื่องจากนายเกรียงไกร ศิระวณิชการ เป็ น
กรรมการของบริษทั ฯ ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของบริษทั ฯ โดย
ณ วันที่ 9 เมษายน 2561 นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ ถือหุน้ ในบริษทั ฯ จานวน
325,065,150 หุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 87.82 ของจานวนหุน้ ที่ออกและจาหน่ าย
ได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ

5.4

การคานวณขนาดรายการ
ในการคานวณขนาดรายการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันฯ ตามประกาศได้มาหรือจาหน่าย
ไปฯ และประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ ที่ปรึกษาฯ ได้อ้างอิงข้อมูลจากงบการเงินรวมสาหรับงวดปี ส้นิ สุดวันที่ 31
ธันวาคม 2560 และงบการเงินรวมสาหรับ งวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ของบริษทั ฯ งบการเงินเฉพาะ
กิจการสาหรับงวดปี ส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และงบการเงิน เฉพาะกิจการสาหรับ งวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30
มิถุนายน 2561 ของ STR และสารสนเทศของบริษทั ฯ ทีเ่ ปิดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยมีรายละเอียดการคานวณขนาดรายการตามประกาศได้มาหรือจาหน่ายไปฯ ดังนี้
เกณฑ์
วิ ธีการคานวณ
= มูลค่าสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิของ STR ตามสัดส่วนทีจ่ ะจาหน่ายไป / มูลค่า
มูลค่าตามบัญชีของ
สินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิของบริษทั ฯ
สิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ
= 41.72 ล้านบาท / 10.43 ล้านบาท
= 399.91%
= กาไรสุทธิของ STR ตามสัดส่วนทีจ่ ะจาหน่ายไป / กาไรสุทธิของบริษทั ฯ
กาไรสุทธิ จากการ
= ไม่สามารถคานวณได้เนื่องจากบริษทั ฯ และ STR มีผลขาดทุนสุทธิจากการ
ดาเนิ นงานปกติ
ดาเนินงาน
ส่วนที่ 5 - หน้า 2

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
เกณฑ์
มูลค่ารวมของสิ่ งตอบแทน

มูลค่าของหลักทรัพย์ที่
บริ ษทั จดทะเบียนออกให้
เพื่อเป็ นสิ่ งตอบแทนการ
ได้มาซึ่งสิ นทรัพย์

=
=
=
=

วิ ธีการคานวณ
มูลค่ารวมของสิง่ ตอบแทนทีไ่ ด้รบั / สินทรัพย์รวมของบริษทั ฯ
129.00 ล้านบาท / 240.57 ล้านบาท
53.62%
ไม่สามารถคานวณได้เนื่องจากบริษทั ฯ ไม่ได้ออกหลักทรัพย์ฯ

หมายเหตุ : 1 ภายใต้สมมติฐานการจาหน่ายหุน้ สามัญของ STR จานวน 39,998 หุน้ ในมูลค่ารวม 129.00 ล้านบาท

จากการคานวณขนาดรายการตามหลักเกณฑ์ต่างๆ ข้างต้น จะได้ขนาดรายการสูงสุดร้อยละ 399.91 ตาม
เกณฑ์มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ท่มี ตี วั ตนสุทธิ ตามประกาศได้มาหรือจาหน่ ายไปฯ ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงมีหน้าที่ต้อง
เปิ ดเผยสารสนเทศการเข้าทารายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที แต่งตัง้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็น
เกีย่ วกับการเข้าทารายการ และดาเนินการให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อขออนุ มตั กิ ารเข้าทารายการ โดยจะต้องได้รบั การ
อนุ มตั จิ ากที่ประชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ที่ม าประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ว่ นได้เสีย
โดยมีรายละเอียดการคานวณขนาดรายการตามประกาศรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันฯ ดังนี้
มูลค่าของ
มูลค่าตาม
มูลค่าสูงสุดของ มูลค่าของสิ่ งตอบแทน หรือ
มูลค่าทางบัญชี
สิ่ งตอบแทน
ราคาตลาด
มูลค่าทางบัญชี หรือ มูลค่าตามราคาตลาด
(หน่ วย : ล้านบาท)
(หน่ วย : ล้านบาท)
(หน่ วย : ล้านบาท)
(หน่ วย : ล้านบาท)
129.001
41.722
n.a.
41.72
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิของบริษทั ฯ
10.43
ขนาดรายการ (ร้อยละ)
399.91
หมายเหตุ : 1 ภายใต้สมมติฐานการจาหน่ายหุน้ สามัญของ STR จานวน 39,998 หุน้ ในมูลค่ารวม 129.00 ล้านบาท
2 มูลค่าทางบัญชีหลังปรับปรุงการลดทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้วของ STR จานวน 120.00 ล้านบาท

จากการคานวณขนาดรายการตามหลักเกณฑ์ขา้ งต้น จะได้ขนาดรายการสูงสุดร้อยละ 399.91 ซึ่งมากกว่าร้อย
ละ 3.00 ของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิของบริษทั ฯ และมากกว่า 20.00 ล้านบาท ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงมี
หน้าที่ต้องเปิ ดเผยสารสนเทศการเข้าทารายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที แต่งตัง้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้
ความเห็นเกีย่ วกับการเข้าทารายการ และดาเนินการให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อขออนุ มตั กิ ารเข้าทารายการ โดยจะต้อง
ได้รบั การอนุ มตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ่วนได้เสีย
5.5

รายละเอียดของสิ นทรัพย์ที่จะจาหน่ ายไป
บริ ษทั สิ ทธารมย์ ดีเวลลอปเมนท์ จากัด
1. ข้อมูลทัวไปของ
่
STR
ชื่อบริษทั
: บริษทั สิทธารมย์ ดีเวลลอปเมนท์ จากัด
วันจดทะเบียนจัดตัง้ บริษทั
: วันที่ 1 มิถุนายน 2550
ส่วนที่ 5 - หน้า 3

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
เลขทีท่ ะเบียนนิตบิ ุคคล
ทีต่ งั ้ บริษทั

: 0105550057238
: เลขที่ 35 ซอยสาทร 9 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร
ทุนจดทะเบียน
: 40,000,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญ 40,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้
ละ 1,000 บาท (ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2561)
ทุนทีอ่ อกและเรียกชาระแล้ว : 40,000,000 บาท (ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2561)
ประเภทธุรกิจ
: พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยปจั จุบนั STR มีโครงการระหว่างดาเนินการ
จานวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการสิทธารมย์ พาร์คไลฟ์
2. รายชื่อผูถ้ ือหุ้นของ STR ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561
ลาดับ

รายชื่อผูถ้ ือหุ้น

จานวนหุ้น

1.
2.
3.

บริษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ
นายสรัล เจษฏาอารักษ์กุล
รวม

39,998
1
1
40,000

3. รายชื่อคณะกรรมการบริ ษทั ของ STR ณ วันที่ 3 สิ งหาคม 2561
ลาดับ
รายชื่อกรรมการ
1. นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ
กรรมการ
2. นายสรัล เจษฏาอารักษ์กุล
กรรมการ
3. นายวรพจน์ เดชอุดมวิทยา
กรรมการ

ร้อยละของจานวน
หุ้นทัง้ หมด
99.99
0.01
0.01
100.00

ตาแหน่ ง

ผูถ้ อื หุน้ สามารถพิจารณารายละเอียดของบริษทั สิทธารมย์ ดีเวลลอปเมนท์ จากัด เพิม่ เติมได้ในเอกสารแนบ 4
สรุปข้อมูลของบริษทั สิทธารมย์ ดีเวลลอปเมนท์ จากัด
5.6

เงื่อนไขการเข้าทารายการ
1. การเข้าทารายการจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน ฯ ต้องได้รบั อนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื
หุน้ ของบริษทั ฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและ
มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ว่ นได้เสีย
2. ก่อนวันที่ 25 ธันวาคม 2561 หากมีบุคคลอื่นใดทีป่ ระสงค์จะซื้อหุน้ สามัญของ STR ด้วยการติดต่อเข้ามา
ผ่ า นทางบริษัท ฯ และเสนอราคาที่ดี ก ว่ า หรือ เท่ า กับ ราคาที่ น ายเกรีย งไกร ศิร ะวณิ ช การ เสนอ
คณะกรรมการบริษทั ฯ จะขายหุน้ ให้แก่บุคคลดังกล่าว
3. ทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ อนุมตั กิ ารเข้าทารายการได้มาซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันฯ และการรับ
โอนกิจการจาก AFH เป็ นผลสาเร็จ
4. STR จะว่าจ้างให้บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย เป็ นผู้ดาเนินการขายบ้านที่เหลืออยู่ในโครงการ โดยได้รบั
ค่าตอบแทน ร้อยละ 6.00 ของราคาขายบ้าน
5. ได้รบั การอนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ให้บริษทั ฯ ดาเนินการในส่วนทีเ่ ป็ นสาระสาคัญแตกต่าง
ไปจากทีน่ ายเกรียงไกร ศิระวณิชการ ระบุไว้ในคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ เรือ่ ง แผนการขายหุน้ ของกิจการ
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
บุคคลที่ไม่มีสิทธิ ออกเสียง
ตามรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ณ วันที่ 9 เมษายน 2561 นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ ซึ่งเป็ นกรรมการของ
บริษทั ฯ ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของบริษทั ฯ โดยถือหุน้ ในบริษทั ฯ จานวน 325,065,150 หุน้ หรือคิดเป็ น
ร้อยละ 87.82 ของจานวนหุ้นที่ออกและจาหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ จะไม่มสี ทิ ธิ ออกเสียงเพื่อลงมติการเข้าทา
รายการจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ อย่างไรก็ตาม รายชื่อบุคคลที่ไม่มสี ทิ ธิออกเสียงอาจจะ
เปลี่ยนแปลงไปขึ้นอยู่กบั รายชื่อผู้ถือหุ้น ของบริษัทฯ ที่ปรากฎในวันที่กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มสี ทิ ธิเข้าประชุม ซึ่ง
บริษทั ฯ จะกาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561
5.7
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
ส่วนที่ 6 : ความสมเหตุสมผลของรายการจาหน่ ายไปซึ่งสิ นทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ
6.1

วัตถุประสงค์และความจาเป็ นในการเข้าทารายการ
สืบเนื่องจากคณะกรรมการบริษทั ฯ เห็นว่า STR มีผลประกอบการขาดทุนตัง้ แต่ปี 2559 จนถึงปจั จุบนั โดยใน
งวดเก้าเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2561 มีผลขาดทุนจานวน 4.30 ล้านบาท และการดาเนินโครงการสิทธารมย์ พาร์ค
ไลฟ์ ต่อไป จะส่งผลให้เกิดค่าใช้จ่ายและผลขาดทุนเพิม่ ขึน้ อีกทัง้ บริษทั ฯ ต้องการกระแสเงินสดเพื่อนาไปชาระหนี้สนิ
คณะกรรมการบริษทั ฯ จึงพิจารณาเข้าทารายการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันฯ
6.2
6.2.1

ข้อดีของการเข้าทารายการ
บริ ษทั ฯ จะหยุดรับรู้ผลการดาเนิ นงานของ STR
การเข้าทารายการจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน ฯ ในครัง้ นี้ บริษทั ฯ จะไม่มเี งินลงทุนใน
STR อีกต่อไป และบริษทั ฯ จะไม่ตอ้ งรับรูผ้ ลการดาเนินงานของ STR ในอนาคต ซึง่ อาจมีผลการดาเนินงานทีข่ าดทุนอีก
ต่อไป
6.2.2

บริ ษทั ฯ จะได้รบั กระแสเงิ นสดจากการจาหน่ ายหุ้นสามัญของ STR
การเข้าทารายการจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน ฯ ในครัง้ นี้ บริษทั ฯ จะได้รบั เงินสดจานวน
49.00 ล้านบาท และหักลบกลบหนี้กบั หนี้ทน่ี ายเกรียงไกร ศิระวณิชการ เป็ นเจ้าหนี้ของบริษทั ฯ จานวน 80.00 ล้านบาท
ในกรณีทเ่ี ป็ นการจาหน่ายให้แก่นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ และจะได้รบั เงินสดจานวนไม่น้อยกว่า 129.00 ล้านบาท ใน
กรณีท่ภี ายในวันที่ 25 ธันวาคม 2561 มีบุคคลอื่นใดประสงค์ท่จี ะซื้อหุ้น สามัญของ STR ด้วยการติดต่อเข้ามาผ่านทาง
บริษทั ฯ และเสนอราคาที่ดกี ว่าหรือเท่ากับราคาที่นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ เสนอ ทัง้ นี้ ตามสารสนเทศที่บริษทั ฯ
เปิ ดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษทั ฯ มีแผนทีจ่ ะนาเงินทีไ่ ด้รบั จากการจาหน่ายหุน้ สามัญของ STR ไปชาระหนี้สนิ ของ
บริษทั ฯ ซึง่ ช่วยลดต้นทุนทางการเงิน
6.2.3

ลดต้นทุนทางการเงิ นของบริ ษทั ฯ
การเข้าทารายการจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน ฯ ในครัง้ นี้ บริษทั ฯ มีแผนที่จะนาเงินที่
ได้รบั จากการจาหน่ ายหุ้นสามัญของ STR ไปชาระหนี้สนิ ของบริษทั ฯ และในกรณีท่มี กี ารจาหน่ ายหุ้นสามัญของ STR
ให้แก่นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ จะมีการหักลบกลบหนี้กบั หนี้ท่นี ายเกรียงไกร ศิระวณิชการ เป็ นเจ้าหนี้ของบริษทั ฯ
จานวน 80.00 ล้านบาท ซึ่งช่วยให้บริษทั ฯ มีตน้ ทุนทางการเงินที่ต่าลง และลดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เนื่องจาก
นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ จะมิได้มสี ถานะเป็ นเจ้าหนี้เงินให้กยู้ มื แก่บริษทั ฯ
6.3
6.3.1

ข้อเสียของการเข้าทารายการ
บริ ษทั ฯ อาจสูญเสียความน่ าเชื่อถือ
ในการประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัย ชื่อเสียงของผู้พฒ
ั นาเป็ นหนึ่ งในปจั จัยที่สาคัญ ที่
ผูบ้ ริโภคพิจารณา โดยผูบ้ ริโภคย่อมคาดหวังทีผ่ พู้ ฒ
ั นาโครงการจะมีการดูแลโครงการอย่างต่อเนื่อ งจนกว่าโครงการจะมี
การขายและโอนแล้วเสร็จ และมีการจัดตัง้ นิตบิ ุคคลแล้วเสร็จ อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่บี ริษทั ฯ ดาเนินการจาหน่ ายหุน้
สามัญของ STR ก็อาจทาให้ผบู้ ริโภคสูญเสียความเชื่อมันต่
่ อบริษทั ฯ ทีไ่ ม่สามารถดาเนินการโครงการได้เสร็จสิน้ รวมทัง้
ผูบ้ ริโภคอาจเห็นว่าบริษทั ฯ อาจมีการจาหน่ายโครงการระหว่างการพัฒนาทีม่ ผี ลขาดทุนในอนาคตได้อกี
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
6.4
6.4.1

ข้อดีของการไม่เข้าทารายการ
บริ ษทั ฯ สามารถรักษาความน่ าเชื่อถือ
ในการประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัย ชื่อเสียงของผู้พฒ
ั นาเป็ นหนึ่ งในปจั จัยที่สาคัญ ที่
ผูบ้ ริโภคพิจารณา โดยผูบ้ ริโภคย่อมคาดหวังทีผ่ พู้ ฒ
ั นาโครงการจะมีการดูแลโครงการอย่างต่อเนื่องจนกว่าโครงการจะมี
การขายและโอนแล้วเสร็จ และมีการจัดตัง้ นิตบิ ุคคลแล้ วเสร็จ อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่บี ริษทั ฯ ดาเนินการจาหน่ ายหุน้
สามัญของ STR ก็อาจทาให้ผบู้ ริโภคสูญเสียความเชื่อมันต่
่ อบริษทั ฯ ทีไ่ ม่สามารถดาเนินการโครงการได้เสร็จสิน้ รวมทัง้
ผูบ้ ริโภคอาจเห็นว่าบริษทั ฯ อาจมีการจาหน่ายโครงการระหว่างการพัฒนาทีม่ ผี ลขาดทุนในอนาคตได้อกี ดังนัน้ ในกรณีท่ี
บริษทั ฯ ไม่ได้เข้าทารายการจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ บริษทั ฯ ก็ยงั คงมีหน้าที่ในการบริหาร
จัดการโครงการระหว่างพัฒนาในปจั จุบนั จนแล้วเสร็จ และรักษาความน่ าเชื่อถือของคุณภาพในการพัฒนาโครงการของ
บริษทั ฯ
6.5
6.5.1

ข้อเสียของการไม่เข้าทารายการ
บริ ษทั ฯ ยังคงต้องรับรู้ผลการดาเนิ นงานของ STR ต่อไป
ในกรณีท่บี ริษทั ฯ ไม่เข้าทารายการจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ย วโยงกัน STR จะยังคงมีสถานะ
เป็ นบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษทั ฯ เห็นว่า การดาเนินโครงการสิทธารมย์ พาร์คไลฟ์ ซึ่งเป็ นโครงการ
ภายใต้การพัฒนาของ STR ต่อไป จะส่งผลให้เกิดค่าใช้จา่ ยและผลขาดทุนเพิม่ ขึน้ ดังนัน้ ในกรณีทผ่ี ลการดาเนินงานของ
STR มีผลขาดทุน บริษทั ฯ ก็จะต้องรับรูผ้ ลขาดทุนดังกล่าวในงบการเงินรวมของบริษทั ฯ ด้วย
6.5.2

บริ ษทั ฯ จะไม่ได้รบั กระแสเงิ นสดจากการจาหน่ ายหุ้นสามัญของ STR
หากบริษทั ฯ ไม่เข้าทารายการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน ฯ ในครัง้ นี้ บริษทั ฯ จะไม่ได้รบั
เงินสดจานวน 499.00 ล้านบาท และหักลบกลบหนี้กบั หนี้ทน่ี ายเกรียงไกร ศิระวณิชการ เป็ นเจ้าหนี้ของบริษทั ฯ จานวน
80.00 ล้านบาท ในกรณีทเ่ี ป็ นการจาหน่ายให้แก่นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ หรือเงินสดจานวนไม่น้อยกว่า 129.00 ล้าน
บาท ในกรณีท่ภี ายในวันที่ 25 ธันวาคม 2561 มีบุคคลอื่นใดประสงค์ท่จี ะซื้อหุ้น สามัญของ STR ด้วยการติดต่อเข้ามา
ผ่านทางบริษัทฯ และเสนอราคาที่ดีกว่าหรือเท่ากับราคาที่นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ อีกทัง้ บริษัทฯ อาจมีความ
จาเป็ นต้องระดมเงินทุนจากช่องทางอื่นเพือ่ นาไปชาระหนี้ เช่น การเพิม่ ทุน และการกูย้ มื เงิน เป็ นต้น
6.6
6.6.1

ข้อดีของการทารายการกับบุคคลเกี่ยวโยงกันเมื่อเทียบกับบุคคลภายนอก
ความรวดเร็วในการเจรจาและการดาเนิ นงาน
เนื่องจากปจั จุบนั นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ ซึ่งเป็ นผูเ้ สนอซื้อหุน้ สามัญของ STR จากบริษทั ฯ เป็ นผูถ้ อื หุน้
ใหญ่ ประธานกรรมการ และผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ดังนัน้ การเจรจาระหว่างบริษทั ฯ และนายเกรียงไกร ศิระวณิชการ ใน
การเข้าทารายการจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน ฯ จึงอาจเป็ นไปด้วยความรวดเร็วเมื่อเทียบกับการ
เจรจากับบุคคลภายนอก
6.6.2

ความคุ้มค่าในการเข้าทารายการ
บริษทั ฯ จะจาหน่ายหุน้ สามัญของ STR จานวน 39,998 หุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 99.99 ของจานวนหุน้ ทีอ่ อกและ
จาหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของ STR ให้แก่นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ ในมูลค่ารวม 129.00 ล้านบาท นอกจากนี้ จาก
ข้อมูลทีท่ ป่ี รึกษาฯ ได้รบั จากฝา่ ยบริหารของบริษทั ฯ นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ จะเป็ นผูร้ บั ค่าใช้จา่ ยในการดาเนินงาน
ซึ่งเกี่ยวข้องกับรายการจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการทีเ่ กี่ยวโยงกันฯ แทนบริษทั ฯ จานวน 0.50 ล้านบาท และจะ
ไม่คดิ ดอกเบี้ยที่เกิดขึน้ จากการที่นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ เป็ นเจ้าหนี้ เงินกู้ยมื ของบริษทั ฯ จานวน 1.61 ล้านบาท
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
ดังนัน้ เมื่อพิจารณาผลรวมของราคาที่นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ เสนอซื้อที่ 129.00 ล้านบาท และค่าตอบแทนอื่น
จานวน 2.11 ล้านบาท จะพบว่ามูลค่าที่บริษทั ฯ จะได้รบั ตอบแทนมีมูลค่ารวมเท่ากับ 131.11 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่ามูลค่า
ยุตธิ รรมทีป่ ระเมินโดยทีป่ รึกษาฯ ซึง่ เท่ากับ 130.51 ล้านบาท
นอกจากนี้ ในกรณีทภ่ี ายในวันที่ 25 ธันวาคม 2561 มีบุคคลอื่นใดประสงค์ทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญของ STR ด้วยการ
ติดต่อเข้ามาผ่านทางบริษทั ฯ และเสนอราคาที่ดกี ว่าหรือเท่ากับราคาที่นายเกรียงไกร ศิระวณิชการเสนอ หรือมากกว่า
เท่ากับ 131.11 ล้านบาท บริษทั ฯ ก็อาจจาหน่ายหุน้ สามัญของ STR ได้ในราคาทีส่ งู ขึน้
6.7
6.7.1

ข้อเสียของการทารายการกับบุคคลเกี่ยวโยงกันเมื่อเทียบกับบุคคลภายนอก
บุคคลภายนอกอาจจะสามารถซื้อหุ้นสามัญของ STR ในราคาที่สงู กว่าได้
เพื่อความรวดเร็วในการเจรจาและการดาเนินงาน บริษทั ฯ จึงตัดสินใจที่จะขายหุน้ สามัญของ STR ให้แก่นาย
เกรียงไกร ศิระวณิชการ ซึ่งในกรณีทบ่ี ริษทั ฯ ขายหุน้ สามัญดังกล่าวให้แก่บุคคลภายนอกก็อาจจาหน่ ายได้ในราคาที่สงู
กว่าเมื่อเทียบกับราคาที่จาหน่ ายให้แก่นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ ก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลาที่
ยาวนานกว่าในการเจรจาและการดาเนินงาน ทัง้ นี้ ตามมติคณะกรรมการบริษทั ฯ ทีเ่ ปิ ดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ หาก
ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2561 มีบุคคลอื่นใดประสงค์ทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญของ STR ด้วยการติดต่อเข้ามาผ่านทางบริษทั ฯ
และเสนอราคาทีด่ กี ว่าหรือเท่ากับราคาทีน่ ายเกรียงไกร ศิระวณิชการ เสนอ คณะกรรมการบริษทั ฯ ก็จะจาหน่ายหุน้ ให้แก่
บุคคลดังกล่าว
6.7.2

อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
การทารายการกับนายเกรียงไกร ศิระวณิชการ ซึง่ เป็ นบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกัน โดยดารงตาแหน่ งเป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่
ประธานกรรมการ และผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ อาจส่งผลกระทบต่อการเจรจาต่อรองเงื่อนไขต่างๆ โดยบริษทั ฯ อาจเจรจา
ต่อรองได้ไม่เต็มทีเ่ หมือนกับการทารายการกับบุคคลภายนอก และอาจส่งผลกระทบต่อ ผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ รายย่อย
ของบริษทั ฯ อย่างไรก็ตาม ในการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2561 เพื่ออนุ มตั ริ ายการจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์และ
รายการทีเ่ กี่ยวโยงกันฯ นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ ซึ่งเป็ นบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกัน และเป็ นผูม้ สี ว่ นได้เสีย จะไม่มสี ทิ ธิใน
การออกเสียงลงคะแนน
6.8
6.8.1

ความเสี่ยงจากการเข้าทารายการ
เงื่อนไขการเข้าทารายการ
ตามสารสนเทศของบริษทั ฯ ทีเ่ ปิดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ มีการกาหนดเงือ่ นไขทีส่ าคัญในการเข้าทารายการ
จาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน คือ การรับโอนกิจการจาก AFH เป็ นผลสาเร็จ ดังนัน้ หากการรับโอน
กิจการของ AFH ไม่เป็ นผลสาเร็จ บริษทั ฯ ก็จะไม่สามารถเข้าทารายการจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการทีเ่ กี่ยวโยง
กันฯ ได้
6.9

สรุปความเห็นต่อความสมเหตุสมผลของรายการ
จากการพิจารณาข้อดีและข้อเสียของการเข้าทารายการ ข้อดีและข้อเสียของการไม่เข้าทารายการ ข้อดีและ
ข้อเสียของการทารายการกับบุคคลเกี่ยวโยงกันเมื่อเทียบกับบุคคลภายนอก และความเสีย่ งจากการเข้าทารายการ ที่
ปรึ ก ษาฯ เห็น ว่ า การเข้ า ท ารายการจ าหน่ า ยไปซึ่ ง สิ น ทรัพ ย์แ ละรายการที่ เ กี่ ย วโยงกัน ฯ ในครัง้ นี้ มี ค วาม
สมเหตุสมผล
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
ส่วนที่ 7 : การประเมิ นมูลค่า
7.1

บริ ษทั สิ ทธารมย์ ดีเวลลอปเมนท์ จากัด
การประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ STR สามารถทาได้โดยการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของส่วนของผู้
ถือหุ้นของ STR และนามูลค่าดังกล่าวหารด้วยจานวนหุ้นสามัญของ STR ที่จาหน่ ายได้แล้วทัง้ หมด เพื่อให้ได้มูลค่า
ยุติธรรมของหุ้นสามัญของ STR ต่อหุ้น ซึ่งที่ปรึกษาฯ ได้ทาการประเมินมูลค่า ยุติธรรมของหุ้นสามัญของ STR ด้วย
วิธกี ารต่างๆ จานวน 4 วิธี ดังนี้
1. วิธมี ลู ค่าทางบัญชี
2. วิธปี รับปรุงมูลค่าทางบัญชี
3. วิธเี ปรียบเทียบอัตราส่วนตลาด
4. วิธมี ลู ค่าปจั จุบนั สุทธิของกระแสเงินสดจากโครงการและนาไปปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี
โดยมีรายละเอียดการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ STR แต่ละวิธี ดังนี้
7.1.1

วิ ธีมลู ค่าทางบัญชี
การประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ STR ด้วยวิธนี ้ี จะพิจารณาจากมูลค่าสินทรัพย์ของ STR หักด้วย
ภาระหนี้สนิ ทางบัญชีทงั ้ หมด โดยทีป่ รึกษาฯ ได้อา้ งอิงข้อมูลสินทรัพย์ และหนี้สนิ ของ STR ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
จากงบการเงินเฉพาะกิจการสาหรับงวดเก้าเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ซึ่งสอบทานโดยนางสาวสมจินตนา พล
หิรญ
ั รัตน์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 5599 บริษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด โดยมีรายละเอียดการ
ประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ STR ดังนี้
รายการ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
หน่ วย
สิ นทรัพย์รวม
100.33
ล้านบาท
หัก หนี้สนิ รวม
(60.42)
ล้านบาท
มูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญ
39.91
ล้านบาท
หาร จานวนหุน้ สามัญทีอ่ อกและเรียกชาระแล้ว
40,000
หุน้
มูลค่าหุ้นสามัญต่อหุ้น
997.74
บาทต่อหุ้น
จากการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ STR ด้วยวิธมี ลู ค่าทางบัญชี จะได้มลู ค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญ
ของ STR ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 เท่ากับ 39.91 ล้านบาท หรือคิดเป็ นมูลค่าต่อหุน้ เท่ากับ 997.74 บาทต่อหุน้
ทัง้ นี้ การประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ STR ด้วยวิธมี ูลค่าทางบัญชี เป็ นการแสดงมูลค่าทางบัญชี
ของ STR ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยไม่ปรับปรุง รายการทรัพย์สนิ หนี้สนิ และรายการสาคัญต่างๆ ให้สะท้อนราคา
ตลาด จึงอาจไม่สะท้อนถึงมูลค่า ยุติธ รรมของทรัพ ย์สนิ หนี้ สนิ และรายการสาคัญต่ างๆ และไม่ไ ด้คานึ งถึง ผลการ
ด าเนิ น งานและแนวโน้ ม การเติบ โตในอนาคต จึง อาจไม่ส ะท้อ นถึง ความสามารถในการท าก าไรในอนาคต ดัง นัน้
ที่ปรึกษาฯ จึงเห็นว่าวิธมี ูลค่าทางบัญชี อาจเป็ นวิธที ่ไี ม่เหมาะสมสาหรับการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุ้นสามัญของ
STR
7.1.2

วิ ธีปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี
การประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญ ของ STR ด้วยวิธปี รับปรุงมูลค่าทางบัญชี เป็ นการนามูลค่าทางบัญชี
ของ STR ตามงบแสดงฐานะการเงินในงบการเงินเฉพาะกิจการสาหรับงวดเก้าเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ซึ่ง
สอบทานโดยนางสาวสมจินตนา พลหิรญ
ั รัตน์ ผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 5599 บริษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
เนชันแนล
่
จากัด มาปรับปรุง เพื่อให้สะท้อนมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ หนี้สนิ และรายการสาคัญต่างๆ ณ วันที่ 30
กันยายน 2561 โดยวิธนี ้ีจะสะท้อนมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิของ STR ได้เป็ นปจั จุบนั มากกว่าวิธมี ลู ค่าทางบัญชี ทาให้รายการ
ตามงบการเงินเฉพาะกิจการสาหรับงวดเก้าเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2561 สะท้อนถึงมูลค่าทีแ่ ท้จริงและเป็ นปจั จุบนั
มากที่สุด อาทิเช่น อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เป็ นต้น ซึ่งเป็ นรายการ
ทรัพย์สนิ ทีส่ าคัญของ STR
ทัง้ นี้ ที่ปรึกษาฯ ได้อ้างอิง ราคาประเมินทรัพย์สนิ จากรายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ของบริษทั เอ็ดมันด์ ไต
แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ซึ่งเป็ นบริษัทที่อยู่ในรายชื่อบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ในตลาดทุนและผู้
ประเมินหลักทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. โดยมีรายละเอียดการปรับปรุงมูลค่าทางบัญชีดงั นี้

ลาดับ

รายการสิ นทรัพย์

ผูป้ ระเมิ น

1

ทีด่ นิ ว่างเปล่า เนื้อที่
12 ไร่ 2 งาน 41
ตารางวา
ตัง้ อยูท่ ถ่ี นนสายเลีย่ ง
เมืองอุดรธานี จังหวัด
อุดรธานี
บ้านเดีย่ ว 2 ชัน้
จานวน 23 หลัง
โครงการ
สิทธารมย์ พาร์คไลฟ์

บริษทั เอ็ดมันด์
ไต แอนด์ คอม
พานี (ประเทศ
ไทย) จากัด

21

บริษทั เอ็ดมันด์
ไต แอนด์ คอม
พานี (ประเทศ
ไทย) จากัด

ผลต่าง
มูลค่าทาง
ระหว่าง
บัญชี
ราคา
มูลค่าทาง
วันที่
วิ ธีการ
ณ วันที่ 30
วัตถุประสงค์
ประเมิ น บัญชีกบั
ประเมิ น ประเมิ น
กันยายน
(ล้านบาท)
ราคา
2561
ประเมิ น
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
วันที่ 29
วิธ ี
วัตถุประสงค์
19.83
119.72
99.89
มิถุนายน เปรียบเทียบ สาธารณะ
2561
ราคาตลาด

วันที่ 29 วิธคี านวณ วัตถุประสงค์
มิถุนายน
มูลค่า
สาธารณะ
2561 คงเหลือสุทธิ

55.69

69.05

ปรับปรุงภาษีเงินได้รอตัดบัญชี2
รวม

13.36

(22.65)
90.60

หมายเหตุ : 1 ตามรายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ผูป้ ระเมินทรัพย์สนิ ได้ประเมินบ้านเดีย่ วจานวน 26 หลัง โดยมีราคาประเมินเท่ากับ 78.06 ล้าน
บาท หรือเฉลีย่ หลังละ 3.00 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 โครงการสิทธารมย์ พาร์คไลฟ์ มีจานวนบ้านทีย่ งั ไม่ได้
โอน จานวน 23 หลัง ดังนัน้ ทีป่ รึกษาฯ จึงพิจารณาปรับปรุงมูลค่าประเมินตามสัดส่วนบ้านทีเ่ หลืออยู่จริงภายใต้สมมติฐานทีบ่ า้ นแต่ละ
หลังมีราคาประเมินเท่ากันที่ 3.00 ล้านบาท ดังนัน้ จะได้ราคาประเมินบ้านจานวน 23 หลัง เท่ากับ 69.05 ล้านบาท
2 ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี เกิดจากผลต่างจากการปรับปรุงมูลค่าสินทรัพย์ตามรายงานประเมินมูลค่าสินทรัพย์ โดยคานวณจากอัตราภาษี
(ร้อยละ 20) คูณด้วยผลต่างระหว่างมูลค่าทางบัญชีและราคาประเมิน

และมีรายละเอียดการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ STR ดังนี้
รายการ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
ส่วนของผู้ถือหุ้น
39.91
บวก รายการปรับปรุงมูลค่าทรัพย์สนิ ตามราคาประเมิน
90.60
มูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญ
130.51
หาร จานวนหุน้ สามัญทีอ่ อกและเรียกชาระแล้ว
40,000
มูลค่าหุ้นสามัญต่อหุ้น
3,262.84
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หน่ วย
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
หุน้
บาทต่อหุ้น

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
จากการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ STR ด้วยวิธปี รับปรุงมูลค่าทางบัญชี จะได้มลู ค่ายุตธิ รรมของ
หุน้ สามัญของ STR ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 เท่ากับ 130.51 ล้านบาท หรือคิดเป็ นมูลค่าต่อหุน้ เท่ากับ 3,262.84 บาท
ต่อหุน้
ทัง้ นี้ การประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ STR ด้วยวิธปี รับปรุงมูลค่าทางบัญชี เป็ นการแสดงมูลค่าทาง
บัญชีของ STR หลังการปรับปรุงรายการทรัพย์สนิ ที่สาคัญให้เป็ น มูลค่ายุตธิ รรมแล้ว ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยไม่ได้
คานึงถึงผลการดาเนินงาน และแนวโน้มการเติบโตของ STR ในอนาคต อย่างไรก็ตาม ที่ปรึกษาฯ เห็นว่าการพิจารณา
มูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ STR โดยการปรับปรุงมูลค่าทรัพย์สนิ หนี้สนิ และรายการสาคัญต่างๆ ให้สะท้อนมูลค่า
ตลาดด้วยวิธปี รับปรุงมูลค่าทางบัญชี เป็ น หนึ่งในวิธกี ารทีเ่ หมาะสมสาหรับการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ
STR ในครัง้ นี้ เนื่องจากวิธปี รับปรุงมูลค่าทางบัญชี จะแสดงมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ STR ภายหลังการปรับปรุง
มูลค่าทรัพย์สนิ หนี้สนิ และรายการสาคัญต่างๆ ให้สะท้อนมูลค่าตลาด ณ ปจั จุบนั
7.1.3

วิ ธีเปรียบเทียบอัตราส่วนตลาด
วิธเี ปรียบเทียบอัตราส่วนตลาด เป็ นวิธกี ารประเมินมูลค่าภายใต้สมมติฐานว่าบริษทั ทีป่ ระกอบธุรกิจคล้ายคลึง
กัน ควรจะมีอตั ราส่วนตลาดทีใ่ กล้เคียงกัน โดยอัตราส่วนตลาดนัน้ สะท้อนถึงกลไกตลาดและมุมมองของนักลงทุนทีม่ ตี ่อ
บริษทั ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง อย่างไรก็ตาม บริษทั ที่นามาเปรียบเทียบนัน้ ย่อมมีความแตกต่างกัน เช่น แหล่งทีม่ าของ
รายได้ ขนาดของบริษทั โครงสร้างทางการเงิน และนโยบายการบันทึกบัญชี เป็ นต้น ซึง่ เป็ นข้อจากัดของวิธเี ปรียบเทียบ
อัตราส่วนตลาด
ในการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ STR ด้วยวิธเี ปรียบเทียบอัตราส่วนตลาด ทีป่ รึกษาฯ ได้ทาการ
ประเมินมูลค่าโดยใช้อตั ราส่วนตลาด ดังนี้
1. อัตราส่วนราคาต่อกาไร (Price to Earnings Ratio: P/E)
2. อัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชี (Price to Book Value Ratio: P/BV)
ทีป่ รึกษาฯ ได้ทาการพิจารณาบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทีป่ ระกอบธุรกิจคล้ายคลึงกันกับ STR ซึง่
เน้นการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัย และมีขนาดสินทรัพย์ไม่เกิน 1,500.00 ล้านบาท ทัง้ นี้ ทีป่ รึกษาฯ พิจารณา
กาหนดเกณฑ์ขนาดสินทรัพย์ท่ี 1,500.00 ล้านบาท เพื่อนามาเปรียบเทียบ ในขณะทีส่ นิ ทรัพย์รวมของ STR ณ วันที่ 30
กันยายน 2561 มีมลู ค่าเพียง 100.33 ล้านบาท มีสาเหตุมาจากหากทีป่ รึกษาฯ พิจารณาปรับเกณฑ์ขนาดสินทรัพย์ลดลง
จะทาให้มบี ริษทั ทีน่ ามาเปรียบเทียบน้อยเกินไป โดยทีป่ รึกษาฯ เห็นว่าบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทีป่ ระกอบ
ธุรกิจใกล้เคียงกับ STR ประกอบด้วย
1. บริษทั บ้านร็อคการ์เด้น จากัด (มหาชน) (BROCK)
2. บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จากัด (มหาชน) (GREEN)
3. บริษทั ปรีชากรุป๊ จากัด (มหาชน) (PRECHA)
4. บริษทั ธนาสิริ กรุป๊ จากัด (มหาชน) (THANA)
บริ ษทั 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 เ ช่น
จังหวัดภูเก็ต จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดระยอง เป็ นต้น
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 บริษทั บ้านร็อคการ์เด้น จากัด (มหาชน) มีสนิ ทรัพย์รวม 1,273.65 ล้านบาท และ
ในงวดปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และงวดหกเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 บริษทั บ้านร็อคการ์เด้น จากัด
(มหาชน) มีรายได้รวม 96.16 ล้านบาท และ 48.28 ล้านบาท ตามลาดับ และมีกาไรสุทธิ 3.48 ล้านบาท และ 2.84 ล้าน
บาท ตามลาดับ (อ้างอิงจากงบการเงินเฉพาะกิจการ)
บริ ษทั กรีน รีซอร์สเซส จากัด (มหาชน)
บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประเภทพัฒนาทีด่ นิ และก่อสร้าง
ทีอ่ ยูอ่ าศัย โดยเน้นการพัฒนาโครงการหมูบ่ า้ นจัดสรรและโครงการอาคารชุดใกล้แหล่งชุมชนและศูนย์การศึกษาเป็ นหลัก
นอกจากนี้ บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จากัด (มหาชน) ยังมีการลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทนและธุรกิจ บริการผ่านบริษทั
ย่อย
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จากัด (มหาชน) มีสนิ ทรัพย์รวม 952.41 ล้านบาท และใน
งวดปี ส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จากัด
(มหาชน) มีรายได้รวม 58.33 ล้านบาท และ 55.04 ล้านบาท ตามลาดับ และมีกาไรสุทธิ (56.51) ล้านบาท และ 2.08
ล้านบาท ตามลาดับ (อ้างอิงจากงบการเงินรวม)
บริ ษทั ธนาสิ ริ กรุป๊ จากัด (มหาชน)
บริษทั ธนาสิริ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทบ้านจัดสรรพร้อมที่ดนิ เพื่อ
ขายประเภททาวน์เฮ้าส์ บ้านแฝด และบ้านเดีย่ ว โดยเน้นการพัฒนาโครงการในทาเลย่านนนทบุรเี นื่องจากเป็ นจังหวัดทีม่ ี
ศักยภาพ มีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคต่างๆ อย่างต่อเนื่องจากภาครัฐ ทัง้ ระบบการขนส่งมวลชนและสาธารณูปโภค
ต่างๆ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 บริษทั ธนาสิริ กรุป๊ จากัด (มหาชน) มีสนิ ทรัพย์รวม 1,093.25 ล้านบาท และในงวด
ปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และงวดหกเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 บริษทั ธนาสิริ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) มี
รายได้รวม 836.75 ล้านบาท และ 296.76 ล้านบาท ตามลาดับ และมีกาไรสุทธิ 33.83 ล้านบาท และ 1.65 ล้านบาท
ตามลาดับ (อ้างอิงจากงบการเงินรวม)
บริ ษทั ปรีชากรุป๊ จากัด (มหาชน)
บริษทั ปรีชากรุ๊ป จากัด (มหาชน) ประกอบพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยเน้นการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
พักอาศัยทัง้ แนวราบและแนวสูง โดยมีกลยุทธในการสร้างบ้านเสร็จก่อนขาย เพื่อสร้างความมันใจให้
่
ลูกค้าว่าซื้อแล้ว
สามารถเข้าพักอาศัยได้ทนั ที ไม่ตอ้ งกังวลเรื่องความล่าช้าในการก่อสร้าง และสามารถทีจ่ ะเปรียบเทียบได้ดกี ว่าการชม
บ้านตัวอย่างทาให้สามารถตัดสินใจซือ้ ได้งา่ ยขึน้
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 บริษทั ปรีชากรุ๊ป จากัด (มหาชน) มีสนิ ทรัพย์รวม 574.69 ล้านบาท และในงวดปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 บริษทั ปรีชากรุ๊ป จากัด (มหาชน) มี
รายได้รวม 63.88 ล้านบาท และ 35.47 ล้านบาท ตามลาดับ และมีขาดทุนสุทธิ 41.01 ล้านบาท และ 11.00 ล้านบาท
ตามลาดับ (อ้างอิงจากงบการเงินรวม)
ทัง้ นี้ ทีป่ รึกษาฯ ได้รวบรวมข้อมูล P/E และ P/BV ของบริษทั ทีน่ ามาเปรียบเทียบ ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2561 ซึง่
เป็ นวันทาการก่อนวันทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ ได้มมี ติอนุ มตั กิ ารเข้าทารายการได้มาซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กี่ยวโยง
กันฯ และรายการจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน ฯ และข้อมูลย้อนหลัง 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 9
เดือน และ 12 เดือน ย้อนหลังจากวันที่ 19 ตุลาคม 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
อัตราส่วนราคาต่อกาไร
บริ ษทั

หน่ วย

BROCK
GREEN
PRECHA
THANA
ค่าเฉลี่ย

เท่า
เท่า
เท่า
เท่า
เท่า

ณ วันที่
19 ตุลาคม 2561
495.86x
N/A
N/A
34.14x
265.00x

1 เดือน
505.18x
N/A1
N/A1
37.21x
271.19x

ย้อนหลังจากวันที่ 19 ตุลาคม 2561
3 เดือน
6 เดือน
9 เดือน
565.51x
665.75x
650.43x
1
1
N/A
N/A
N/A1
N/A1
N/A1
N/A1
35.45x
32.28x
26.91x
300.48x 349.01x
338.67x

12 เดือน
551.99x
N/A1
N/A1
24.10x
288.04x

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

อัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชี
บริ ษทั

หน่ วย

BROCK
GREEN
PRECHA
THANA
ค่าเฉลี่ย

เท่า
เท่า
เท่า
เท่า
เท่า

ณ วันที่
19 ตุลาคม 2561
1.90x
1.25x
1.21x
1.29x
1.41x

1 เดือน
1.94x
1.31x
1.18x
1.41x
1.46x

ย้อนหลังจากวันที่ 19 ตุลาคม 2561
3 เดือน
6 เดือน
9 เดือน
1.97x
2.04x
2.12x
1.39x
1.35x
1.32x
1.03x
1.06x
1.10x
1.32x
1.25x
1.23x
1.43x
1.43x
1.44x

12 เดือน
2.20x
1.35x
1.12x
1.25x
1.48x

ที่มา : SETSMART

7.1.3.1 อัตราส่วนราคาต่อกาไร
การประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญด้วยวิธเี ปรียบเทียบ P/E จะนากาไรสุทธิยอ้ นหลัง 12 เดือนของ STR
สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2561 โดยอ้างอิงจากงบการเงินเฉพาะกิจการสาหรับงวดปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่ง
ตรวจสอบโดยนางสุวมิ ล กฤตยาเกียรณ์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 2982 บริษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด และงบการเงินเฉพาะกิจการสาหรับงวดเก้าเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ซึง่ สอบทานโดยนางสาวสมจินตนา
พลหิรญ
ั รัตน์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 5599 บริษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด คูณกับ P/E เฉลีย่
ของบริษทั ทีน่ ามาเปรียบเทียบ
ทัง้ นี้ เนื่องจาก STR มีผลขาดทุนสุทธิสาหรับผลการดาเนินงานย้อนหลัง 12 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
2561 ทีป่ รึกษาฯ จึงไม่สามารถประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญด้วยวิธอี ตั ราส่วนราคาต่อกาไรได้
7.1.3.2 อัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชี
การประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญด้วยวิธเี ปรียบเทียบ P/BV จะนามูลค่าทางบัญชีของ STR ณ ช่วงเวลา
ใดเวลาหนึ่ง คูณกับ P/BV ของบริษทั ทีน่ ามาเปรียบเทียบ ซึง่ การประเมินในครัง้ นี้ ทีป่ รึกษาฯ เลือกใช้มลู ค่าทางบัญชีของ
STR ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 โดยอ้างอิงจากงบการเงินเฉพาะกิจการสาหรับงวดเก้าเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน
2561 ซึ่งสอบทานโดยนางสาวสมจินตนา พลหิรญ
ั รัตน์ ผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 5599 บริษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ
อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
โดยมีรายละเอียดการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ STR ดังนี้
หน่ วย
มูลค่าทางบัญชี ณ
วันที่ 30 กันยายน 2561
P/BV
มูลค่ายุติธรรม
ของหุ้นสามัญ
หาร จานวนหุน้ สามัญทีจ่ ด
ทะเบียนและชาระแล้ว
มูลค่าหุ้นสามัญต่อหุ้น

ณ วันที่
19 ตุลาคม 2561

1 เดือน

ล้านบาท

ย้อนหลังจากวันที่ 19 ตุลาคม 2561
3 เดือน
6 เดือน
9 เดือน

12 เดือน

39.91

เท่า

1.41x

1.46x

1.43x

1.43x

1.44x

1.48x

ล้านบาท

56.37

58.31

56.94

56.94

57.66

59.05

1,423.60

1,441.54

1,476.18

หุน้
บาทต่อหุ้น

40,000
1,409.31

1,457.77

1,423.43

จากการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญ ของ STR ด้วยวิธเี ปรียบเทียบ P/BV จะได้มลู ค่ายุตธิ รรมของหุ้น
สามัญของ STR ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ระหว่าง 56.37 ล้านบาท และ 59.05 ล้านบาท หรือคิดเป็ นมูลค่าต่อหุ้น
ระหว่าง 1,409.31 บาทต่อหุน้ และ 1,476.18 บาทต่อหุน้
ทัง้ นี้ การประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญ ของ STR 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 ไปคูณกับมูลค่าทางบัญชี ณ วันที่ 30
กันยายน 2561 ของ STR ดังนัน้ ทีป่ รึกษาฯ จึงเห็นว่าวิธเี ปรียบเทียบ P/BV อาจเป็ นวิธที ไ่ี ม่เหมาะสมสาหรับการประเมิน
มูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ STR
7.1.4

วิ ธีมลู ค่าปัจจุบนั สุทธิ ของกระแสเงิ นสดจากโครงการและนาไปปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี
การประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ STR ด้วยวิธมี ลู ค่าปจั จุบนั สุทธิของกระแสเงินสดจากโครงการและ
นาไปปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี เป็ นการประเมินมูลค่าโดยคานึงถึงความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดในอนาคตของ
โครงการสิทธารมย์ พาร์คไลฟ์ ซึ่งเป็ นโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์หลักของ STR เพียงโครงการเดียวที่ยงั มีการ
ดาเนินการอยู่ โดยที่ปรึกษาฯ จะปรับปรุงกระแสเงินสดด้วยภาษีจ่าย เพื่อให้ได้กระแสเงินสดอิสระของโครงการในส่วน
ของผู้ถือหุ้น หลังจากนัน้ ที่ปรึกษาฯ จะทาการคิดลดกระแสเงินสดอิสระของโครงการในส่วนของผู้ถือหุ้นด้วยอัตรา
ผลตอบแทนที่ผถู้ อื หุน้ คาดหวัง เพื่อให้ได้มลู ค่าปจั จุบนั สุทธิของโครงการ ซึ่งภายหลังจากทีท่ ราบมูลค่าปจั จุบนั สุทธิของ
โครงการแล้ว ที่ปรึกษาฯ จะนามูลค่าปจั จุบนั สุทธิท่ไี ด้ไปปรับปรุงกับมูลค่าทางบัญชีของสิน ทรัพย์และหนี้สนิ ซึ่งอยู่ใน
ประมาณการทางการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ของโครงการสิทธารมย์ พาร์คไลฟ์ (บ้านเดี่ยว 2 ชัน้ จานวน 23
หลังของโครงการสิทธารมย์ พาร์คไลฟ์) ในงบการเงินเฉพาะกิจการของ STR เพื่อให้มูลค่าหุน้ สามัญของ STR สะท้อน
มูลค่ายุตธิ รรม
ในการประมาณการกระแสเงินสดอิสระของโครงการสิทธารมย์ พาร์คไลฟ์ ทีป่ รึกษาฯ ได้จดั ทาประมาณการทาง
การเงิน โดยการสัมภาษณ์ฝา่ ยบริหารของบริษทั ฯ เกีย่ วกับโครงสร้างการลงทุน แผนการลงทุน แผนการดาเนินงาน และ
พิจารณาข้อมูลภาวะอุตสาหกรรม และข้อมูลสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศประกอบ รวมถึงเอกสารต่างๆ ที่
เกีย่ วข้อง ทัง้ นี้ ทีป่ รึกษาฯ ได้ทาการศึกษาและวิเคราะห์ถงึ ความน่าเชื่อถือและความสมเหตุสมผลของสมมติฐานต่างๆ ที่
ได้รบั จากการสัมภาษณ์ฝา่ ยบริหารของบริษทั ฯ และปรับปรุงสมมติฐานบางรายการให้เป็ นไปตามหลักความระมัดระวัง
ทัง้ นี้ สาเหตุท่ที ่ปี รึกษาฯ ไม่พจิ ารณาใช้กระแสเงินสดอิสระทัง้ หมดของบริษัท เนื่องจากที่ปรึกษาฯ เห็นว่า
กระแสเงินสดอิสระในอนาคตของบริษทั ทีป่ ระกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่ออยูอ่ าศัย จะขึน้ อยูก่ บั จานวนโครงการ
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
ทีอ่ ยู่ระหว่างการพัฒนาและทีด่ นิ รอการพัฒนา ซึ่งทีป่ รึกษาฯ เห็นว่า ในกรณีทจ่ี ะพิจารณาใช้กระแสเงินสดอิสระทัง้ หมด
ของบริษทั จะต้องเป็ นกิจการทีม่ กี ารดาเนินกิจการต่อเนื่อง (going concern) และสามารถคาดการณ์ได้ อย่างไรก็ตาม ใน
กรณีของบริษทั ทีป่ ระกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพือ่ อยูอ่ าศัย ทีป่ รึกษาฯ จะสามารถคาดการณ์ได้เฉพาะโครงการที่
อยูร่ ะหว่างการพัฒนาหรือโครงการทีร่ อการพัฒนา โดยทีป่ รึกษาฯ เห็นว่าค่าใช้จา่ ยในการบริหารส่วนกลาง มีลกั ษณะเป็ น
ค่าใช้จ่ายที่จะก่อให้เกิดโครงการส่วนเพิม่ ในอนาคต ดังนัน้ การที่จะนาค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับโครงการ เช่น
ค่าใช้จ่ายของฝ่ายบริหาร และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานสายงานสนับสนุ น เป็ นต้น อาจส่งผลให้มลู ค่าของโครงการต่า
กว่าความเป็ นจริง จากการทีม่ คี า่ ใช้จา่ ยทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับโครงการมาหักลดกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รบั
ที่ป รึก ษาฯ ได้ ท าการเก็ บ ข้อ มู ล การท าสัญ ญาซื้อ ขายเพิ่ม เติม ระหว่ า งเดือ น ตุ ล าคม 2561 และท าการ
ตัง้ สมมติฐานการขายระหว่างเดือนตุลาคม 2561 ตามข้อมูลจริง เพื่อให้ผลลัพธ์ทไ่ี ด้สะท้อนความเป็ นจริงมากทีส่ ดุ ดังนัน้
การประมาณการขายตามสมมติฐานของทีป่ รึกษาฯ จะเริม่ ตัง้ แต่เดือนพฤศจิกายน 2561 เป็ นต้นไป
สมมติ ฐานด้านการขาย
ที่ป รึก ษาฯ ได้พิจ ารณาข้อ มูล ที่ไ ด้ร บั จากฝ่า ยบริห ารของบริษัท ฯ เกี่ย วกับ ข้อ มูล ราคาขายของโครงการ
สิทธารมย์ พาร์คไลฟ์ โดยทีป่ รึกษาฯ ได้ปรับปรุงมูลค่าโครงการคงเหลือให้สอดคล้องกับราคาบ้านทีม่ กี ารจาหน่ ายให้แก่
ลูกค้าจริง พบว่ามีจานวนบ้านทีย่ งั ไม่ได้ขาย ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561 จานวน 20 หลัง และมีมลู ค่าขาย (หลังปรับปรุง
ตามสมมติฐานของทีป่ รึกษาฯ) จานวน 72.66 ล้านบาท หรือเฉลีย่ หลังละ 3.63 ล้านบาท
ในด้ า นของการขาย ที่ ป รึ ก ษาฯ ใช้ ส มมติ ฐ านให้ ม ี ก ารจ าหน่ ายบ้ า นใ นอั ต ราเดื อ นละ 1 หลั ง ซึ่ ง
ทีป่ รึกษาฯ พิจารณาจากข้อมูลในอดีตทีเ่ กิดขึน้ จริง โดยในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2561 ซึง่ มีการจาหน่ายบ้านโครงการ
สิ ท ธารมย์ พาร์ ค ไลฟ์ ไปแล้ ว จ านวน 13 หลั ง หรื อ เฉลี่ ย เดื อ นละ 1.30 หลั ง ซึ่ ง สู ง กว่ า ประมาณการของ
ทีป่ รึกษาฯ และเป็ นไปตามหลักความระมัดระวัง
ในด้านของการโอนและการชาระเงิน ทีป่ รึกษาฯ กาหนดสมมติฐานให้มกี ารโอนบ้านให้แก่ลกู ค้าและรับชาระเงิน
ทันทีในเดือนทีข่ าย โดยอ้างอิงจากการสัมภาษณ์ ฝา่ ยบริหารของบริษทั ฯ ซึง่ ปจั จุบนั โครงการสิทธารมย์ พาร์คไลฟ์ มีการ
ก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จ และมีแผนทีจ่ ะโอนบ้านทันทีเมือ่ มีการขาย
สมมติ ฐานด้านค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จา่ ยเงินเดือนพนักงานขาย
ทีป่ รึกษาฯ พิจารณากาหนดสมมติฐานให้มคี ่าใช้จ่ายเงินเดือนพนักงานขายเดือนละ 0.15 ล้านบาท โดยอ้างอิง
จากข้อมูลค่าใช้จา่ ยเงินเดือนพนักงานขายเฉลีย่ ต่อเดือนทีเ่ กิดขึน้ จริงในงวดเก้าเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2561
ค่าใช้จา่ ยคอมมิชชันพนั
่ กงานขาย
ทีป่ รึกษาฯ พิจารณากาหนดสมมติฐานให้มกี ารจ่ายค่าคอมมิชชันในการขายให้
่
แก่พนักงานขายในอัตราหลังละ
25,000 บาท และมีการชาระให้แก่พนักงานในเดือนถัดจากเดือนทีม่ กี ารโอนบ้าน โดยอ้างอิงจากนโยบายของฝา่ ยบริหาร
ของบริษทั ฯ
ค่าธรรมเนียมโอน
ทีป่ รึกษาฯ พิจารณากาหนดสมมติฐานให้มกี ารเสียค่าธรรมเนียมโอนในอัตราร้อยละ 1.00 ของมูลค่าบ้านที่โอน
โดยอ้างอิงจากนโยบายของบริษทั ฯ ทีจ่ ะรับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการโอนคนละครึง่ กับลูกค้า (ค่าธรรมเนียมโอนตาม
หลักเกณฑ์ของกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องเท่ากับร้อยละ 2.00 ของมูลค่าบ้านทีโ่ อน)
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ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ทีป่ รึกษาฯ พิจารณากาหนดสมมติฐานให้มกี ารเสียภาษีธุรกิจเฉพาะในอัตราร้อยละ 3.30 ของมูลค่าบ้านที่โอน
ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
ค่าใช้จา่ ยในการขายอื่นๆ
ที่ปรึกษาฯ พิจารณากาหนดสมมติฐานให้มคี ่าใช้จ่ายในการขายอื่นๆ เดือนละ 0.34 ล้านบาท โดยอ้างอิงจาก
ข้อมูลค่าใช้จา่ ยในการขายอื่นๆ เฉลีย่ ต่อเดือนทีเ่ กิดขึน้ จริงในงวดเก้าเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2561
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
ทีป่ รึกษาฯ พิจารณากาหนดสมมติฐานให้มคี า่ ใช้จ่ายในการบริหารเดือนละ 1.02 ล้านบาท โดยอ้างอิงจากข้อมูล
ค่าใช้จา่ ยในการบริหารเฉลีย่ ต่อเดือนทีเ่ กิดขึน้ จริงในงวดเก้าเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2561
ภาษีเงินได้
ทีป่ รึกษาฯ พิจารณากาหนดสมมติฐานให้มกี ารเสียภาษี เงินได้นิตบิ ุคคลในอัตราร้อยละ 20.00 ตามหลักเกณฑ์
ของกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
สมมติ ฐานอัตราส่วนคิ ดลด (Discount rate)
อัตราส่วนคิดลดที่ใช้ในการคานวณหามูลค่าปจั จุบนั สุทธิของกระแสเงินสดอิสระของโครงการสิทธารมย์ พาร์ค
ไลฟ์ จะใช้อตั ราผลตอบแทนที่ผู้ถือหุ้นคาดหวัง (Cost of Equity : Ke) ทัง้ นี้ เนื่องจากที่ปรึกษาฯ ทาการประมาณการ
กระแสเงินสดอิสระในส่วนของผูถ้ อื หุน้ โดยอัตราผลตอบแทนทีผ่ ถู้ อื หุน้ คาดหวังคานวณมาจากสูตร CAPM ซึง่ มีสตู รการ
คานวณ ดังนี้
Ke
โดยที่

=

Rf + β( Rm – Rf )

Ke

=

อัตราผลตอบแทนทีผ่ ถู้ อื หุน้ คาดหวัง

Rf

=

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนทีไ่ ม่มคี วามเสีย่ ง อ้างอิงจากอัตราดอกเบีย้ พันธบัตรรัฐบาล
อายุ 25 ปี ณ วัน ที่ป ระเมิน มูล ค่ า ยุ ติธ รรมของหุ้น สามัญ ของ STR (อ้า งอิง ข้อ มูล จาก
www.thaibma.or.th) โดย ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2561 มีคา่ เท่ากับร้อยละ 3.42

Rm

=

อัตราผลตอบแทนการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ เฉลี่ยย้อนหลัง 25 ปี นับจากวันที่ 19
ตุลาคม 2561 ซึ่งเป็ นวันทาการก่อนวันที่คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้มมี ติอนุ มตั กิ ารเข้าทา
รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการทีเ่ กี่ยวโยงกันฯ และรายการจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
และรายการที่เ กี่ย วโยงกัน ฯ ซึ่ง เป็ น ช่ ว งระยะเวลาสะท้ อ นภาวะการลงทุ น ในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ในช่วงเวลาต่างๆ ได้ดกี ว่าการใช้ขอ้ มูลในช่วงระยะเวลาสัน้ (อ้างอิงข้อมูลจาก
www.set.or.th) โดย ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2561 มีคา่ เท่ากับร้อยละ 7.30

Beta (β) =

ค่าเฉลีย่ ความแปรปรวนของผลตอบแทนรายวันของบริษทั ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทีป่ ระกอบ
ธุรกิจคล้ายคลึงกันกับ STR ซึ่งเน้นการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัย และมีขนาด
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สิ น ทรัพ ย์ ไ ม่ เ กิ น 1,500.00 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 20 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 (ทีม่ า: Bloomberg)
โดยที่ปรึกษาฯ นาค่า Unleveraged Beta ของ BROCK GREEN PRECHA และ THANA
มาหาค่าเฉลี่ย และทาการปรับค่าให้เป็ น Leveraged Beta (βL: Leveraged Beta) ของ
STR ด้ว ยโครงสร้า งทางการเงิน และอัต ราภาษีเ งิน ได้นิ ติบุ ค คลของ STR ณ วัน ที่ 30
กันยายน 2561 ซึง่ สามารถคานวณค่าเฉลีย่ Unleveraged Beta (βU) ได้เท่ากับ 0.57 และ
Leveraged Beta ของ STR ได้เท่ากับ 1.17 เท่า โดยมีรายละเอียดการคานวณดังนี้
อัตราส่วนหนี้ สินที่มีภาระดอกเบีย้
Leveraged
Unleveraged
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
Beta
Beta
บริ ษทั
ณ วันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2561
(D:E Ratio)
(βL)
(βU)
BROCK
0.23
0.001
0.23
GREEN
0.53
0.02
0.52
PRECHA
1.01
0.08
0.95
THANA
1.04
0.97
0.58
ค่าเฉลี่ย Unleveraged Beta
0.57
อัตราส่วนหนี้ สินที่มีภาระดอกเบีย้ ต่อส่วนของผูถ้ ือหุ้นของ STR
1.301
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
ค่า Leveraged Beta ของ STR
1.17
หมายเหตุ : 1 เนื่องจากบริษทั ไม่ได้มกี ารดาเนินโครงการในลักษณะ Project Finance และไม่ได้มกี ารแยกเงินกูย้ มื สาหรับโครงการแต่
ละโครงการอย่างชัดเจน ทีป่ รึกษาฯ จึงไม่ทราบอัตราส่วนหนี้สนิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของโครงการ ดังนัน้
ทีป่ รึกษาฯ จึงพิจารณาใช้อตั ราส่วนหนี้สนิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั แทน

ทัง้ นี้ จากสูตรการคานวณและค่าตัวแปรต่างๆ ที่นามาใช้ดงั กล่าวข้างต้น จะได้อตั ราผลตอบแทนที่ผู้ถือหุ้น
คาดหวัง (Ke) สาหรับการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ STR เท่ากับร้อยละ 7.95
ผลการประมาณการทางการเงิ น
หน่ วย : ล้านบาท
กระแสเงิ นสดรับ
กระแสเงิ นสดจ่าย
ค่าใช้จา่ ยเงินเดือนพนักงานขาย
ค่าใช้จา่ ยคอมมิชชันพนั
่ กงานขาย
ค่าธรรมเนียมโอน
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ค่าใช้จา่ ยในการขายอื่นๆ
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
ภาษีเงินได้
รวมกระแสเงิ นสดจ่าย

ต.ค. – ธ.ค. ปี 2561
15.66

งวดปี 2562
43.60

งวดปี 2563
21.80

0.45
0.13
0.16
0.52
1.02
3.06
5.33

1.81
0.30
0.44
1.44
4.07
12.23
3.31
23.60

0.91
0.18
0.22
0.72
2.04
6.12
2.33
12.50
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หน่ วย : ล้านบาท

ต.ค. – ธ.ค. ปี 2561

กระแสเงิ นสดสุทธิ ของผูถ้ ือหุ้น
มูลค่าปัจจุบนั สุทธิ *
หมายเหตุ : คิดลดกระแสเงินสดรายเดือน

10.33
37.32

งวดปี 2562

งวดปี 2563

20.00

9.30

การปรับปรุงมูลค่าทางบัญชีของสิ นทรัพย์และหนี้ สิน
รายการสิ นทรัพย์
บ้านเดีย่ ว 2 ชัน้ จานวน 23 หลัง
โครงการสิทธารมย์ พาร์คไลฟ์

มูลค่าทางบัญชีสทุ ธิ ณ
วันที่ 30 กันยายน 2561
(ล้านบาท)

มูลค่าปัจจุบนั สุทธิ
(ล้านบาท)

ผลต่างระหว่างมูลค่า
ทางบัญชีกบั มูลค่า
ปัจจุบนั สุทธิ
(ล้านบาท)

55.69

37.32

(18.37)

โดยมีรายละเอียดการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ STR ดังนี้
รายการ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
ส่วนของผู้ถือหุ้น
39.91
หัก รายการปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี
(18.37)
มูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญ
21.54
หาร จานวนหุน้ สามัญทีอ่ อกและเรียกชาระแล้ว
40,000
มูลค่าหุ้นสามัญต่อหุ้น
538.60

หน่ วย
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
หุน้
บาทต่อหุ้น

จากการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ STR ด้วยวิธมี ลู ค่าปจั จุบนั สุทธิของกระแสเงินสดจากโครงการ
และนาไปปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี จะได้มลู ค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ STR ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 เท่ากับ 21.54
ล้านบาท หรือคิดเป็ นมูลค่าต่อหุน้ เท่ากับ 538.60 บาทต่อหุน้
ทัง้ นี้ การประเมิน มูล ค่า ยุติธ รรมของหุ้น สามัญ ของ STR ด้ว ยวิธีมูล ค่ า ป จั จุ บ นั สุท ธิข องกระแสเงิน สดจาก
โครงการและนาไปปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี เป็ นการประเมินมูลค่าโดยคานึงถึงความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดใน
อนาคตของโครงการ STR ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ STR ในกรณีท่ี STR มีการดาเนินการ
โครงการต่อไปในอนาคตจนโครงการทัง้ หมดตามแผนแล้วเสร็จ ดังนัน้ ทีป่ รึกษาฯ เห็นว่าการพิจารณามูลค่ายุตธิ รรมของ
หุน้ สามัญของ STR โดยวิธมี ลู ค่าปจั จุบนั สุทธิของกระแสเงินสดจากโครงการและนาไปปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี เป็ นหนึ่ง
ในวิธกี ารที่เหมาะสมสาหรับการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ STR ในครัง้ นี้ เนื่องจากวิธมี ลู ค่าปจั จุบนั สุทธิ
ของกระแสเงินสดจากโครงการและนาไปปรับปรุงมูลค่าทางบัญชีจะสะท้อนมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ STR ในกรณี
ที่ STR มีการดาเนินการโครงการต่อไปในอนาคตจนโครงการทัง้ หมดตามแผนแล้วเสร็จ
การวิ เคราะห์ความไว (Sensitivity Analysis)
การประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุน้ สามัญของ STR จะถูกต้องหรือมีมูลค่าใกล้เคียงความเป็ นจริงนัน้ ขึน้ อยู่กบั
ความถูกต้องและความเหมาะสมของสมมติฐานที่ใช้ในการประมาณการทางการเงิน และแผนการดาเนิ นธุรกิจและ
นโยบายการบริหารงานในอนาคต ดังนัน้ หากมีเหตุการณ์ทส่ี ง่ ผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงใดๆ เกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจ
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และนโยบายของรัฐบาลทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ก็อาจทาให้ประมาณการทางการเงินทีจ่ ดั ทาขึน้
ส่วนที่ 7 - หน้า 10

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
ภายใต้สมมติฐานทีก่ ล่าวมาข้างต้นเปลีย่ นแปลงไปอย่างมีนยั สาคัญ และอาจส่งผลกระทบให้มลู ค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญ
ของ STR ทีป่ ระเมินได้เปลีย่ นแปลงไปด้วยเช่นกัน
ด้วยสาเหตุและปจั จัยต่างๆ ทีอ่ าจเกิดการเปลีย่ นแปลงและอาจส่งผลกระทบกับการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของ
หุน้ สามัญของ STR ทีป่ รึกษาฯ จึงได้ทาการวิเคราะห์ความไวของการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ STR เพื่อ
ศึกษาถึงผลกระทบโดยปจั จัยต่า งๆ ที่อาจเกิดการเปลี่ยนแปลง โดยศึกษาและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของมูลค่า
ยุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ STR ต่อการเปลีย่ นแปลงของปจั จัย 2 ปจั จัย ได้แก่ อัตราคิดลด (อัตราผลตอบแทนทีผ่ ถู้ อื หุน้
คาดหวัง) และการเปลีย่ นแปลงของราคาขายบ้าน ซึง่ สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ความไวของการประเมินมูลค่ายุตธิ รรม
ของหุ้นสามัญของ STR ด้วยวิธมี ูลค่าปจั จุบนั สุทธิของกระแสเงินสดจากโครงการและนาไปปรับปรุงมูลค่าทางบัญชีได้
ดังนี้
อัตราคิ ดลด
การเปลี่ยนแปลงของราคาขายบ้าน เพิ่ ม / (ลด) จากกรณี ฐาน
เพิ่ ม / (ลด) จากกรณี ฐาน
(5.00%)
(2.50%)
0.00%
2.50%
5.00%
(1.00%)
19.20
20.51
21.81
23.12
24.43
(0.50%)
19.08
20.38
21.68
22.98
24.28
21.54
0.00%
18.95
20.25
22.84
24.13
0.50%
18.83
20.12
21.41
22.70
23.99
1.00%
18.71
20.00
21.28
22.56
23.85
หมายเหตุ : ทีป่ รึกษาฯ เลือกใช้ช่วงระยะห่าง โดยเปลีย่ นแปลงอัตราคิดลดทีร่ อ้ ยละ 0.50 และเปลีย่ นแปลงราคาขายบ้านทีร่ อ้ ยละ 2.50 โดยทีป่ รึกษาฯ
พิจารณาใช้ช่วงระยะห่างดังกล่าว เนื่องจากที่ปรึกษาฯ เห็นว่าเป็ นเหตุการณ์ ท่อี าจเกิดขึ้น ภายใต้สภาวการณ์ ท่อี าจเปลี่ยนแปลงไปใน
ปจั จุบนั และครอบคลุมความผันผวนที่อาจจะเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม ผลกระทบที่แท้จริงย่อมขึ้นอยู่กบั ภาวะอุตสาหกรรม เงื่อนไขทาง
เศรษฐกิจ และปจั จัยอืน่ ๆ ทีอ่ าจส่งผลกระทบ ในอนาคต

จากการวิเคราะห์ความไวของการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ STR โดยการเปลีย่ นแปลงอัตราคิด
ลด (อัตราผลตอบแทนทีผ่ ถู้ อื หุน้ คาดหวัง) และการเปลีย่ นแปลงของราคาขายบ้าน จะได้ มลู ค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ
STR ระหว่าง 20.12 ล้านบาท และ 22.98 ล้านบาท หรือคิดเป็ นมูลค่าต่อหุ้นระหว่าง 503.04 บาทต่อหุ้น และ 574.47
บาทต่อหุน้
ทัง้ นี้ ในกรณีท่โี ครงการสิทธารมย์ ไม่สามารถจาหน่ ายบ้านได้ และมีความจาเป็ นต้องลดราคาขายลงร้อยละ
10.00 จากกรณีฐาน เพื่อให้สามารถขายบ้านได้ จะได้มลู ค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ STR ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
เท่ากับ 16.36 ล้านบาท หรือคิดเป็ นมูลค่าต่อหุน้ เท่ากับ 409.07 บาทต่อหุน้
7.1.5

สรุปผลการประเมิ นมูลค่า
จากการประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของ STR ด้วยวิธกี ารต่างๆ สามารถสรุปผลการประเมินมูลค่า
ยุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ STR ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ได้ดงั นี้
มูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญ
วิ ธีการประเมิ น
ล้านบาท
บาทต่อหุ้น
วิธมี ลู ค่าทางบัญชี
39.91
997.74
วิธปี รับปรุงมูลค่าทางบัญชี
130.51
3,262.84
วิธเี ปรียบเทียบอัตราส่วนตลาด
- อัตราส่วนราคาต่อกาไร
N/A
N/A
- อัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชี
56.37 - 59.05
1,409.31 - 1,476.18
ส่วนที่ 7 - หน้า 11

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
มูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญ
ล้านบาท
บาทต่อหุ้น

วิ ธีการประเมิ น
วิธมี ลู ค่าปจั จุบนั สุทธิของกระแสเงินสดจากโครงการ
และนาไปปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี

20.12 - 22.98

503.04 - 574.47

ที่ปรึกษาฯ เห็นว่า ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของ STR ควรใช้วธิ ีปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี
เนื่องจากวิธปี รับปรุงมูลค่าทางบัญชี เป็ นการแสดงมูลค่าทางบัญชีของ STR หลังการปรับปรุงรายการทรัพย์สนิ ที่สาคัญ
ให้เป็ นมูลค่ายุตธิ รรมแล้ว ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ซึ่งสะท้อนถึงมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ STR ในกรณีท่ี STR
ดาเนิ นการจาหน่ ายทรัพย์สนิ ทันที และไม่ไ ด้มกี ารพัฒ นาต่อไปในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับกรณีการเข้าทารายการ
จาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ ดังนัน้ จากตารางข้างต้น ที่ปรึกษาฯ เห็นว่ามูลค่ายุตธิ รรมของหุน้
สามัญของ STR เท่ากับ 130.51 ล้านบาท หรือคิดเป็ นมูลค่าต่อหุน้ เท่ากับ 3,262.84 บาทต่อหุน้
สาเหตุทท่ี ป่ี รึกษาฯ ไม่เลือกใช้วธิ มี ลู ค่าทางบัญชี เนื่องจากวิธมี ลู ค่าทางบัญชี เป็ นการแสดงมูลค่าทางบัญชีของ
STR ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยไม่ได้ปรังปรุงรายการสินทรัพย์ หนี้สนิ และรายการสาคัญต่างๆ ให้สะท้อนราคาตลาด
จึงอาจไม่สะท้อนถึงมูลค่าทีแ่ ท้จริงของสินทรัพย์ หนี้สนิ และรายการสาคัญต่างๆ และไม่ได้คานึงถึงผลการดาเนินงานและ
แนวโน้มการเติบโตในอนาคต จึงอาจไม่สะท้อนถึงความสามารถในการทากาไรในอนาคต
สาเหตุท่ที ่ปี รึกษาฯ ไม่เลือกใช้วธิ เี ปรียบเทียบอัตราส่วนตลาด เนื่องจากวิธเี ปรียบเทียบ P/BV เป็ นเพียงการ
เปรียบเทียบราคากับมูลค่าทางบัญชีเท่านัน้ ซึ่งสะท้อนส่วนเพิ่ม ที่นักลงทุนให้แก่มูลค่าทางบัญชีของบริษัทที่นามา
เปรียบเทียบ และนา P/BV ไปคูณกับมูลค่าทางบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ของ STR ในขณะทีไ่ ม่สามารถประเมิน
มูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของ STR ด้วยวิธีเปรียบเทียบ P/E ได้ เนื่องจาก STR มีผลขาดทุนสุทธิสาหรับผลการ
ดาเนินงานย้อนหลัง 12 เดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2561
7.2

บริ ษทั อาดามัส อิ นคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
การประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ ADAM สามารถทาได้โดยการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของส่วนของ
ผูถ้ อื หุน้ ของ ADAM และนามูลค่าดังกล่าวหารด้วยจานวนหุน้ สามัญของ ADAM ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมด เพือ่ ให้ได้มลู ค่า
ยุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ ADAM ต่อหุน้ ซึง่ ทีป่ รึกษาฯ ได้ทาการประเมินมูลค่า ยุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ ADAM ด้วย
วิธกี ารต่างๆ จานวน 5 วิธี ดังนี้
1. วิธมี ลู ค่าทางบัญชี
2. วิธปี รับปรุงมูลค่าทางบัญชี
3. วิธเี ปรียบเทียบราคาตลาด
4. วิธเี ปรียบเทียบอัตราส่วนตลาด
5. วิธมี ลู ค่าปจั จุบนั สุทธิของกระแสเงินสดจากโครงการและนาไปปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี
โดยมีรายละเอียดการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ ADAM แต่ละวิธี ดังนี้
7.2.1

วิ ธีมลู ค่าทางบัญชี
การประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ ADAM ด้วยวิธนี ้ี จะพิจารณาจากมูลค่าสินทรัพย์ของ ADAM หัก
ด้วยภาระหนี้สนิ ทางบัญชีทงั ้ หมด โดยทีป่ รึกษาฯ ได้อา้ งอิงข้อมูลสินทรัพย์ และหนี้สนิ ของ ADAM ณ วันที่ 30 กันยายน
2561 จากงบการเงินรวมสาหรับงวดเก้าเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ซึง่ สอบทานโดยนางสาวสมจินตนา พลหิรญ
ั
รัตน์ ผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 5599 บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด โดยมีรายละเอียดการ
ประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ ADAM ดังนี้
ส่วนที่ 7 - หน้า 12

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
รายการ
สิ นทรัพย์รวม
หัก หนี้สนิ รวม
มูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญ
หาร จานวนหุน้ สามัญทีอ่ อกและเรียกชาระแล้ว
มูลค่าหุ้นสามัญต่อหุ้น

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
217.82
(213.47)
4.35
370,163,587
0.01

หน่ วย
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
หุน้
บาทต่อหุ้น

จากการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุ้นสามัญของ ADAM ด้วยวิธมี ูลค่าทางบัญชี จะได้มูลค่ายุตธิ รรมของหุ้น
สามัญของ ADAM ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 เท่ากับ 4.35 ล้านบาท หรือคิดเป็ นมูลค่าต่อหุน้ เท่ากับ 0.01 บาทต่อหุน้
ทัง้ นี้ การประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ ADAM ด้วยวิธมี ลู ค่าทางบัญชี เป็ นการแสดงมูลค่าทางบัญชี
ของ ADAM ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยไม่ปรับปรุงรายการทรัพย์สนิ หนี้สนิ และรายการสาคัญต่างๆ ให้สะท้อนราคา
ตลาด จึงอาจไม่สะท้อนถึงมูลค่า ยุติธ รรมของทรัพ ย์สนิ หนี้ สนิ และรายการสาคัญต่ างๆ และไม่ไ ด้คานึ งถึง ผลการ
ด าเนิ น งานและแนวโน้ ม การเติบ โตในอนาคต จึง อาจไม่ส ะท้อ นถึง ความสามารถในการท าก าไรในอนาคต ดัง นัน้
ที่ปรึกษาฯ จึงเห็นว่าวิธมี ูลค่าทางบัญชี อาจเป็ นวิธที ่ไี ม่เหมาะสมสาหรับการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุ้นสามัญของ
ADAM
7.2.2

วิ ธีปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี
การประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ ADAM ด้วยวิธปี รับปรุงมูลค่าทางบัญชี เป็ นการนามูลค่าทางบัญชี
ของ ADAM ตามงบแสดงฐานะการเงินในงบการเงินรวมสาหรับงวดเก้าเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ซึง่ สอบทาน
โดยนางสาวสมจินตนา พลหิรญ
ั รัตน์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 5599 บริษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด มาปรับปรุงเพื่อให้สะท้อนมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ หนี้สนิ และรายการสาคัญต่างๆ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
โดยวิธีน้ีจะสะท้อนมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของ ADAM ได้เป็ นปจั จุบนั มากกว่า วิธีมูลค่าทางบัญชี ทาให้รายการตามงบ
การเงินรวมสาหรับงวดเก้าเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2561 สะท้อนถึงมูลค่าทีแ่ ท้จริงและเป็ นปจั จุบนั มากที่สุด อาทิ
เช่น อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เป็ นต้น ซึง่ เป็ นรายการทรัพย์สนิ ที่สาคัญ
ของ ADAM
ทัง้ นี้ ที่ปรึกษาฯ ได้อ้างอิง ราคาประเมินทรัพย์สนิ จากรายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ของบริษทั เอ็ดมันด์ ไต
แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ซึ่งเป็ นบริษัทที่อยู่ในรายชื่อบริษัท ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ในตลาดทุนและผู้
ประเมินหลักทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. โดยมีรายละเอียดการปรับปรุงมูลค่าทางบัญชีดงั นี้

ลาดับ

รายการสิ นทรัพย์

ผูป้ ระเมิ น

1

ทีด่ นิ ว่างเปล่า เนื้อที่
12 ไร่ 2 งาน 41
ตารางวา

บริษทั เอ็ดมันด์
ไต แอนด์ คอม
พานี (ประเทศ
ไทย) จากัด

ผลต่าง
มูลค่าทาง
ระหว่าง
บัญชี
ราคา
มูลค่าทาง
วันที่
วิ ธีการ
ณ วันที่ 30
วัตถุประสงค์
ประเมิ น บัญชีกบั
ประเมิ น ประเมิ น
กันยายน
(ล้านบาท)
ราคา
2561
ประเมิ น
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
วันที่ 29
วิธ ี
วัตถุประสงค์ 119.72
119.72
มิถุนายน เปรียบเทียบ สาธารณะ
2561
ราคาตลาด
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน

21

ตัง้ อยูท่ ถ่ี นนสายเลีย่ ง
เมืองอุดรธานี จังหวัด
อุดรธานี
บ้านเดีย่ ว 2 ชัน้
จานวน 23 หลัง
โครงการ
สิทธารมย์ พาร์คไลฟ์

บริษทั เอ็ดมันด์
ไต แอนด์ คอม
พานี (ประเทศ
ไทย) จากัด

วันที่ 29 วิธคี านวณ วัตถุประสงค์
มิถุนายน
มูลค่า
สาธารณะ
2561 คงเหลือสุทธิ

70.69

69.05

ปรับปรุงภาษีเงินได้รอตัดบัญชี2
รวม

(1.63)

0.33
(1.31)

หมายเหตุ : 1 ตามรายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ผูป้ ระเมินทรัพย์สนิ ได้ประเมินบ้านเดีย่ วจานวน 26 หลัง โดยมีราคาประเมินเท่ากับ 78.06 ล้าน
บาท หรือเฉลีย่ หลังละ 3.00 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 โครงการสิทธารมย์ พาร์คไลฟ์ มีจานวนบ้านทีย่ งั ไม่ได้
โอน จานวน 23 หลัง ดังนัน้ ทีป่ รึกษาฯ จึงพิจารณาปรับปรุงมูลค่าประเมินตามสัดส่วนบ้านทีเ่ หลืออยู่จริงภายใต้สมมติฐานทีบ่ า้ นแต่ละ
หลังมีราคาประเมินเท่ากันที่ 3.00 ล้านบาท ดังนัน้ จะได้ราคาประเมินบ้านจานวน 23 หลัง เท่ากับ 69.05 ล้านบาท
2 ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี เกิดจากผลต่างจากการปรับปรุงมูลค่าสินทรัพย์ตามรายงานประเมินมูลค่าสินทรัพย์ โดยคานวณจากอัตราภาษี
(ร้อยละ 20) คูณด้วยผลต่างระหว่างมูลค่าทางบัญชีและราคาประเมิน

และมีรายละเอียดการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ ADAM ดังนี้
รายการ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
ส่วนของผู้ถือหุ้น
4.35
(หัก) รายการปรับปรุงมูลค่าทรัพย์สนิ ตามราคาประเมิน
(1.31)
มูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญ
3.04
หาร จานวนหุน้ สามัญทีอ่ อกและเรียกชาระแล้ว
370,163,587
มูลค่าหุ้นสามัญต่อหุ้น
0.01

หน่ วย
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
หุน้
บาทต่อหุ้น

จากการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญ ของ ADAM ด้วยวิธปี รับปรุงมูลค่าทางบัญชี จะได้มูลค่ายุตธิ รรม
ของหุน้ สามัญของ ADAM ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 เท่ากับ 3.04 ล้านบาท หรือคิดเป็ นมูลค่าต่อหุน้ เท่ากับ 0.01 บาท
ต่อหุน้
ทัง้ นี้ การประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ ADAM ด้วยวิธปี รับปรุงมูลค่าทางบัญชี เป็ นการแสดงมูลค่า
ทางบัญชีของ ADAM หลังการปรับปรุงรายการทรัพย์สนิ ทีส่ าคัญให้เป็ น มูลค่ายุตธิ รรมแล้ว ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง โดย
ไม่ได้คานึงถึงผลการดาเนินงาน และแนวโน้ มการเติบโตของ STR ในอนาคต อย่างไรก็ตาม ที่ปรึกษาฯ เห็นว่าการ
พิจารณามูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ ADAM โดยการปรับปรุงมูลค่าทรัพย์สนิ หนี้สนิ และรายการสาคัญต่างๆ ให้
สะท้อนมูลค่าตลาดด้วยวิธปี รับปรุงมูลค่าทางบัญชี เป็ นหนึ่งในวิธกี ารที่เหมาะสมสาหรับการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของ
หุ้นสามัญของ ADAM ในครัง้ นี้ เนื่องจากวิธปี รับปรุงมูลค่าทางบัญชี จะแสดงมูลค่ายุตธิ รรมของหุ้นสามัญของ ADAM
ภายหลังการปรับปรุงมูลค่าทรัพย์สนิ หนี้สนิ และรายการสาคัญต่างๆ ให้สะท้อนมูลค่าตลาด ณ ปจั จุบนั
7.2.3

วิ ธีเปรียบเทียบราคาตลาดของหุ้นสามัญ
การประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญด้วยวิธเี ปรียบเทียบราคาตลาดของหุน้ สามัญ ทีป่ รึกษาฯ จะทาการเก็บ
ข้อมูลราคาตลาดของหุ้นสามัญของ ADAM ที่ทาการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ และทาการคานวณราคาเฉลี่ยถ่วง
น้ าหนักของหุ้นสามัญของ ADAM ย้อนหลัง 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน นับจากวันที่ 19 ตุลาคม
2561 ซึ่งเป็ นวันทาการก่อนวันทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ ได้มมี ติอนุ มตั กิ ารเข้าทารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่
เกีย่ วโยงกันฯ และรายการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันฯ
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อย่างไรก็ตาม เนื่องจากหุ้นสามัญของ ADAM ถูกตลาดหลักทรัพย์ฯ พักการซื้อขาย โดยขึ้นเครื่องหมาย H
(HALT) ในช่วงบ่ายของวันที่ 25 กันยายน 2557 และขึน้ เครื่องหมาย SP (Suspend) ตัง้ แต่วนั ที่ 26 กันยายน 2557 และ
ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2561 หุน้ สามัญของ ADAM ก็ยงั คงถูกพักการซือ้ ขาย
ดังนัน้ ทีป่ รึกษาฯ จึงไม่มขี อ้ มูลราคาตลาดของหุน้ สามัญของ ADAM ทีท่ าการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
ไม่สามารถประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ ADAM ด้วยวิธเี ปรียบเทียบราคาตลาดของหุน้ สามัญได้
7.2.4

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 สามัญของ ADAM ด้วยวิธเี ปรียบเทียบอัตราส่วนตลาด ทีป่ รึกษาฯ ได้ทา
การประเมินมูลค่าโดยใช้อตั ราส่วนตลาด ดังนี้
1. อัตราส่วนราคาต่อกาไร (Price to Earnings Ratio: P/E)
2. อัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชี (Price to Book Value Ratio: P/BV)
ทีป่ รึกษาฯ ได้ทาการพิจารณาบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทีป่ ระกอบธุรกิจคล้ายคลึงกันกับ ADAM
ซึ่ง เน้ น การพัฒ นาอสัง หาริม ทรัพ ย์เ พื่อ อยู่อ าศัย และมีข นาดสิน ทรัพ ย์ไ ม่เ กิน 1,500.00 ล้า นบาท ทัง้ นี้ ที่ป รึก ษาฯ
พิจารณากาหนดเกณฑ์ขนาดสินทรัพย์ท่ี 1,500.00 ล้านบาท เพื่อนามาเปรียบเทียบ ในขณะทีส่ นิ ทรัพย์รวมของ ADAM
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 มีมูลค่าเพียง 217.82 ล้านบาท มีสาเหตุมาจากหากที่ปรึกษาฯ พิจารณาปรับเกณฑ์ขนาด
สินทรัพย์ลดลง จะทาให้ม ีบริษัทที่นามาเปรียบเทียบน้ อยเกินไป โดยที่ป รึกษาฯ เห็นว่า บริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ทีป่ ระกอบธุรกิจใกล้เคียงกับ ADAM ประกอบด้วย
1. บริษทั บ้านร็อคการ์เด้น จากัด (มหาชน) (BROCK)
2. บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จากัด (มหาชน) (GREEN)
3. บริษทั ปรีชากรุป๊ จากัด (มหาชน) (PRECHA)
4. บริษทั ธนาสิริ กรุป๊ จากัด (มหาชน) (THANA)
บริ ษทั บ้านร็อคการ์เด้น จากัด (มหาชน)
บริษทั บ้านร็อคการ์เด้น จากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประเภทบ้านทาวน์เฮาส์ 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 30 มิถุนายน 2561 บริษทั บ้านร็อคการ์เด้น จากัด (มหาชน) มีสนิ ทรัพย์รวม 1,273.65 ล้านบาท และ
ในงวดปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และงวดหกเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 บริษทั บ้านร็อคการ์เด้น จากัด
(มหาชน) มีรายได้รวม 96.16 ล้านบาท และ 48.28 ล้านบาท ตามลาดับ และมีกาไรสุทธิ 3.48 ล้านบาท และ 2.84 ล้าน
บาท ตามลาดับ (อ้างอิงจากงบการเงินเฉพาะกิจการ)
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บริ ษทั กรีน รีซอร์สเซส จากัด (มหาชน)
บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประเภทพัฒนาทีด่ นิ และก่อสร้าง
ทีอ่ ยูอ่ าศัย โดยเน้นการพัฒนาโครงการหมูบ่ า้ นจัดสรรและโครงการอาคารชุดใกล้แหล่งชุมชนและศูนย์การศึกษาเป็ นหลัก
นอกจากนี้ บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จากัด (มหาชน) ยังมีการลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทนและธุรกิจบริการผ่านบริษทั
ย่อย
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จากัด (มหาชน) มีสนิ ทรัพย์รวม 952.41 ล้านบาท และใน
งวดปี ส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จากัด
(มหาชน) มีรายได้รวม 58.33 ล้านบาท และ 55.04 ล้านบาท ตามลาดับ และมีกาไรสุทธิ (56.51) ล้านบาท และ 2.08
ล้านบาท ตามลาดับ (อ้างอิงจากงบการเงินรวม)
บริ ษทั ธนาสิ ริ กรุป๊ จากัด (มหาชน)
บริษทั ธนาสิริ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทบ้านจัดสรรพร้อมที่ดนิ เพื่อ
ขายประเภททาวน์เฮ้าส์ บ้านแฝด และบ้านเดีย่ ว โดยเน้นการพัฒนาโครงการในทาเลย่านนนทบุรเี นื่องจากเป็ นจังหวัดทีม่ ี
ศักยภาพ มีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคต่างๆ อย่างต่อเนื่ องจากภาครัฐ ทัง้ ระบบการขนส่งมวลชนและสาธารณูปโภค
ต่างๆ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 บริษทั ธนาสิริ กรุป๊ จากัด (มหาชน) มีสนิ ทรัพย์รวม 1,093.25 ล้านบาท และในงวด
ปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และงวดหกเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 บริษทั ธนาสิริ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) มี
รายได้รวม 836.75 ล้านบาท และ 296.76 ล้านบาท ตามลาดับ และมีกาไรสุทธิ 33.83 ล้านบาท และ 1.65 ล้านบาท
ตามลาดับ (อ้างอิงจากงบการเงินรวม)
บริ ษทั ปรีชากรุป๊ จากัด (มหาชน)
บริษทั ปรีชากรุ๊ป จากัด (มหาชน) ประกอบพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยเน้นการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
พักอาศัยทัง้ แนวราบและแนวสูง โดยมีกลยุทธในการสร้างบ้านเสร็จก่อนขาย เพื่อสร้างความมันใจให้
่
ลูกค้าว่าซื้อแล้ว
สามารถเข้าพักอาศัยได้ทนั ที ไม่ตอ้ งกังวลเรื่องความล่าช้าในการก่อสร้าง และสามารถทีจ่ ะเปรียบเทียบได้ดกี ว่าการชม
บ้านตัวอย่างทาให้สามารถตัดสินใจซือ้ ได้งา่ ยขึน้
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 บริษทั ปรีชากรุ๊ป จากัด (มหาชน) มีสนิ ทรัพย์รวม 574.69 ล้านบาท และในงวดปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 บริษทั ปรีชากรุ๊ป จากัด (มหาชน) มี
รายได้รวม 63.88 ล้านบาท และ 35.47 ล้านบาท ตามลาดับ และมีขาดทุนสุทธิ 41.01 ล้านบาท และ 11.00 ล้านบาท
ตามลาดับ (อ้างอิงจากงบการเงินรวม)
ทัง้ นี้ ทีป่ รึกษาฯ ได้รวบรวมข้อมูล P/E และ P/BV ของบริษทั ทีน่ ามาเปรียบเทียบ ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2561 ซึง่
เป็ นวันทาการก่อนวันทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ ได้มมี ติอนุ มตั กิ ารเข้าทารายการได้มาซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กี่ยวโยง
กันฯ และรายการจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน ฯ และข้อมูลย้อนหลัง 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 9
เดือน และ 12 เดือน ย้อนหลังจากวันที่ 19 ตุลาคม 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้
อัตราส่วนราคาต่อกาไร
บริ ษทั

หน่ วย

BROCK
GREEN

เท่า
เท่า

ณ วันที่
19 ตุลาคม 2561
495.86x
N/A

1 เดือน
505.18x
N/A1
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ย้อนหลังจากวันที่ 19 ตุลาคม 2561
3 เดือน
6 เดือน
9 เดือน
565.51x
665.75x
650.43x
N/A1
N/A1
N/A1

12 เดือน
551.99x
N/A1

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
บริ ษทั

หน่ วย

PRECHA
THANA
ค่าเฉลี่ย

เท่า
เท่า
เท่า

ณ วันที่
19 ตุลาคม 2561
N/A
34.14x
265.00x

1 เดือน
N/A1
37.21x
271.19x

ย้อนหลังจากวันที่ 19 ตุลาคม 2561
3 เดือน
6 เดือน
9 เดือน
1
1
N/A
N/A
N/A1
35.45x
32.28x
26.91x
300.48x 349.01x
338.67x

12 เดือน
N/A1
24.10x
288.04x

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

อัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชี
บริ ษทั

หน่ วย

BROCK
GREEN
PRECHA
THANA
ค่าเฉลี่ย

เท่า
เท่า
เท่า
เท่า
เท่า

ณ วันที่
19 ตุลาคม 2561
1.90x
1.25x
1.21x
1.29x
1.41x

1 เดือน
1.94x
1.31x
1.18x
1.41x
1.46x

ย้อนหลังจากวันที่ 19 ตุลาคม 2561
3 เดือน
6 เดือน
9 เดือน
1.97x
2.04x
2.12x
1.39x
1.35x
1.32x
1.03x
1.06x
1.10x
1.32x
1.25x
1.23x
1.43x
1.43x
1.44x

12 เดือน
2.20x
1.35x
1.12x
1.25x
1.48x

ที่มา : SETSMART

7.2.4.1 อัตราส่วนราคาต่อกาไร
การประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญด้วยวิธเี ปรียบเทียบ P/E จะนากาไรสุทธิยอ้ นหลัง 12 เดือนของ ADAM
สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2561 โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมสาหรับงวดปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งตรวจสอบ
โดยนางสุวมิ ล กฤตยาเกียรณ์ ผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 2982 บริษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด
และงบการเงินรวมสาหรับงวดเก้าเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ซึ่งสอบทานโดยนางสาวสมจินตนา พลหิรญ
ั รัตน์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 5599 บริษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด คูณ กับ P/E เฉลี่ยของบริษทั ที่
นามาเปรียบเทียบ
ทัง้ นี้ เนื่องจาก ADAM มีผลขาดทุนสุทธิสาหรับผลการดาเนินงานย้อนหลัง 12 เดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน
2561 ทีป่ รึกษาฯ จึงไม่สามารถประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญด้วยวิธอี ตั ราส่วนราคาต่อกาไรได้
7.2.4.2 อัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชี
การประเมิน มูล ค่ า ยุ ติธ รรมของหุ้น สามัญ ด้ว ยวิธีเ ปรีย บเทีย บ P/BV จะน ามูล ค่ า ทางบัญ ชีข อง ADAM ณ
ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง คูณกับ P/BV ของบริษทั ทีน่ ามาเปรียบเทียบ ซึง่ การประเมินในครัง้ นี้ ทีป่ รึกษาฯ เลือกใช้มลู ค่าทาง
บัญชีของ ADAM ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมสาหรับงวดเก้าเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน
2561 ซึ่งสอบทานโดยนางสาวสมจินตนา พลหิรญ
ั รัตน์ ผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 5599 บริษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ
อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด
โดยมีรายละเอียดการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ ADAM ดังนี้
หน่ วย
มูลค่าทางบัญชี ณ
วันที่ 30 กันยายน 2561
P/BV
มูลค่ายุติธรรม
ของหุ้นสามัญ

ณ วันที่
19 ตุลาคม 2561

1 เดือน

ล้านบาท

ย้อนหลังจากวันที่ 19 ตุลาคม 2561
3 เดือน
6 เดือน
9 เดือน

12 เดือน

4.35

เท่า

1.41x

1.46x

1.43x

1.43x

1.44x

1.48x

ล้านบาท

6.15

6.36

6.21

6.21

6.29

6.44
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
หน่ วย
หาร จานวนหุน้ สามัญทีจ่ ด
ทะเบียนและชาระแล้ว
มูลค่าหุ้นสามัญต่อหุ้น

ณ วันที่
19 ตุลาคม 2561

1 เดือน

หุน้
บาทต่อหุ้น

ย้อนหลังจากวันที่ 19 ตุลาคม 2561
3 เดือน
6 เดือน
9 เดือน

12 เดือน

370,163,587
0.0166

0.0172

0.0168

0.0168

0.0170

0.0174

จากการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ ADAM ด้วยวิธเี ปรียบเทียบ P/BV จะได้มลู ค่ายุตธิ รรมของหุน้
สามัญของ ADAM ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ระหว่าง 6.15 ล้านบาท และ 6.44 ล้านบาท หรือคิดเป็ นมูลค่าต่อหุ้น
ระหว่าง 0.0166 บาทต่อหุน้ และ 0.0174 บาทต่อหุน้
ทัง้ นี้ การประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ ADAM 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 ไปคูณกับมูลค่าทางบัญชี ณ วันที่ 30
กันยายน 2561 ของ ADAM ดังนัน้ ที่ปรึกษาฯ จึงเห็นว่า วิธเี ปรียบเทียบ P/BV อาจเป็ นวิธที ่ไี ม่เหมาะสมสาหรับการ
ประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ ADAM
7.2.5

วิ ธีมลู ค่าปัจจุบนั สุทธิ ของกระแสเงิ นสดจากโครงการและนาไปปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี
การประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ ADAM ด้วยวิธมี ลู ค่าปจั จุบนั สุทธิของกระแสเงินสดจากโครงการ
และนาไปปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี เป็ นการประเมินมูลค่าโดยคานึงถึงความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดในอนาคต
ของโครงการสิทธารมย์ พาร์คไลฟ์ ซึง่ เป็ นโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์หลักของ ADAM เพียงโครงการเดียวทีย่ งั มีการ
ดาเนินการอยู่ โดยที่ปรึกษาฯ จะปรับปรุงกระแสเงินสดด้วยภาษีจ่าย เพื่อให้ได้กระแสเงินสดอิสระของโครงการในส่วน
ของผู้ถือหุ้น หลังจากนัน้ ที่ปรึกษาฯ จะทาการคิดลดกระแสเงินสดอิสระของโครงการในส่วนของผู้ถือหุ้นด้วยอัตรา
ผลตอบแทนทีผ่ ถู้ อื หุน้ คาดหวัง เพื่อให้ได้มลู ค่าปจั จุบนั สุทธิของโครงการ ซึ่งภายหลังจากทีท่ ราบมูลค่าปจั จุบนั สุทธิของ
โครงการแล้ว ที่ปรึกษาฯ จะนามูลค่าปจั จุบนั สุทธิท่ไี ด้ไปปรับปรุงกับมูลค่าทางบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สนิ ซึ่งอยู่ใน
ประมาณการทางการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ของโครงการสิทธารมย์ พาร์คไลฟ์ (บ้านเดี่ยว 2 ชัน้ จานวน 23
หลังของโครงการสิทธารมย์ พาร์คไลฟ์) ในงบการเงินรวมของ ADAM เพื่อให้มลู ค่าหุน้ สามัญของ ADAM สะท้อนมูลค่า
ยุตธิ รรม
ในการประมาณการกระแสเงินสดอิสระของโครงการสิทธารมย์ พาร์คไลฟ์ ทีป่ รึกษาฯ ได้จดั ทาประมาณการทาง
การเงิน โดยการสัมภาษณ์ฝา่ ยบริหารของบริษทั ฯ เกีย่ วกับโครงสร้างการลงทุน แผนการลงทุน แผนการดาเนินงาน และ
พิจารณาข้อมูลภาวะอุตสาหกรรม และข้อมูลสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศประกอบ รวมถึงเอกสารต่างๆ ที่
เกีย่ วข้อง ทัง้ นี้ ทีป่ รึกษาฯ ได้ทาการศึกษาและวิเคราะห์ถงึ ความน่าเชื่อถือและความสมเหตุสมผลของสมมติฐานต่างๆ ที่
ได้รบั จากการสัมภาษณ์ฝา่ ยบริหารของบริษทั ฯ และปรับปรุงสมมติฐานบางรายการให้เป็ นไปตามหลักความระมัดระวัง
ทัง้ นี้ สาเหตุท่ที ่ปี รึกษาฯ ไม่พจิ ารณาใช้กระแสเงินสดอิสระทัง้ หมดของบริษัท เนื่ องจากที่ปรึกษาฯ เห็นว่า
กระแสเงินสดอิสระในอนาคตของบริษทั ทีป่ ระกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่ออยูอ่ าศัย จะขึน้ อยูก่ บั จานวนโครงการ
ทีอ่ ยู่ระหว่างการพัฒนาและทีด่ นิ รอการพัฒนา ซึ่งทีป่ รึกษาฯ เห็นว่า ในกรณีทจ่ี ะพิจารณาใช้กระแสเงินสดอิสระทัง้ หมด
ของบริษทั จะต้องเป็ นกิจการทีม่ กี ารดาเนินกิจการต่อเนื่อง (going concern) และสามารถคาดการณ์ได้ อย่างไรก็ตาม ใน
กรณีของบริษทั ทีป่ ระกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพือ่ อยูอ่ าศัย ทีป่ รึกษาฯ จะสามารถคาดการณ์ได้เฉพาะโครงการที่
อยูร่ ะหว่างการพัฒนาหรือโครงการทีร่ อการพัฒนา โดยทีป่ รึกษาฯ เห็นว่าค่าใช้จา่ ยในการบริหารส่วนกลาง มีลกั ษณะเป็ น
ค่าใช้จ่ายที่จะก่อให้เกิดโครงการส่วนเพิม่ ในอนาคต ดังนัน้ การที่จะนาค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับโครงการ เช่น
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
ค่าใช้จ่ายของฝ่ายบริหาร และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานสายงานสนับสนุ น เป็ นต้น อาจส่งผลให้มูลค่าของโครงการต่า
กว่าความเป็ นจริง จากการทีม่ คี า่ ใช้จา่ ยทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับโครงการมาหักลดกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รบั
ที่ป รึก ษาฯ ได้ ท าการเก็ บ ข้อ มู ล การท าสัญ ญาซื้อ ขายเพิ่ม เติม ระหว่ า งเดือ น ตุ ล าคม 2561 และท าการ
ตัง้ สมมติฐานการขายระหว่างเดือนตุลาคม 2561 ตามข้อมูลจริง เพื่อให้ผลลัพธ์ทไ่ี ด้สะท้อนความเป็ นจริงมากทีส่ ดุ ดังนัน้
การประมาณการขายตามสมมติฐานของทีป่ รึกษาฯ จะเริม่ ตัง้ แต่เดือนพฤศจิกายน 2561 เป็ นต้นไป
สมมติ ฐานด้านการขาย
ที่ป รึก ษาฯ ได้พิจ ารณาข้อ มูล ที่ไ ด้ร บั จากฝ่า ยบริห ารของบริษัท ฯ เกี่ย วกับ ข้อ มูล ราคาขายของโครงการ
สิทธารมย์ พาร์คไลฟ์ โดยทีป่ รึกษาฯ ได้ปรับปรุงมูลค่าโครงการคงเหลือให้สอดคล้องกับราคาบ้านทีม่ กี ารจาหน่ ายให้แก่
ลูกค้าจริง พบว่ามีจานวนบ้านทีย่ งั ไม่ได้ขาย ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561 จานวน 20 หลัง และมีมลู ค่าขาย (หลังปรับปรุง
ตามสมมติฐานของทีป่ รึกษาฯ) จานวน 72.66 ล้านบาท หรือเฉลีย่ หลังละ 3.63 ล้านบาท
ในด้ า นของการขาย ที่ ป รึ ก ษาฯ ใช้ ส มมติ ฐ านให้ ม ี ก ารจ าหน่ ายบ้ า นในอั ต ราเดื อ นละ 1 หลั ง ซึ่ ง
ทีป่ รึกษาฯ พิจารณาจากข้อมูลในอดีตทีเ่ กิดขึน้ จริง โดยในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2561 ซึง่ มีการจาหน่ายบ้านโครงการ
สิ ท ธารมย์ พาร์ ค ไลฟ์ ไปแล้ ว จ านวน 13 หลั ง หรื อ เฉลี่ ย เดื อ นละ 1.30 หลั ง ซึ่ ง สู ง กว่ า ประมาณการของ
ทีป่ รึกษาฯ และเป็ นไปตามหลักความระมัดระวัง
ในด้านของการโอนและการชาระเงิน ทีป่ รึกษาฯ กาหนดสมมติฐานให้มกี ารโอนบ้านให้แก่ลู กค้าและรับชาระเงิน
ทันทีในเดือนทีข่ าย โดยอ้างอิงจากการสัมภาษณ์ ฝา่ ยบริหารของบริษทั ฯ ซึง่ ปจั จุบนั โครงการสิทธารมย์ พาร์คไลฟ์ มีการ
ก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จ และมีแผนทีจ่ ะโอนบ้านทันทีเมือ่ มีการขาย
สมมติ ฐานด้านค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จา่ ยเงินเดือนพนักงานขาย
ทีป่ รึกษาฯ พิจารณากาหนดสมมติฐานให้มคี ่าใช้จ่ายเงินเดือนพนักงานขายเดือนละ 0.15 ล้านบาท โดยอ้างอิง
จากข้อมูลค่าใช้จา่ ยเงินเดือนพนักงานขายเฉลีย่ ต่อเดือนทีเ่ กิดขึน้ จริงในงวดเก้าเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2561
ค่าใช้จา่ ยคอมมิชชันพนั
่ กงานขาย
ทีป่ รึกษาฯ พิจารณากาหนดสมมติฐานให้มกี ารจ่ายค่าคอมมิชชันในการขายให้
่
แก่พนักงานขายในอัตราหลังละ
25,000 บาท และมีการชาระให้แก่พนักงานในเดือนถัดจากเดือนทีม่ กี ารโอนบ้าน โดยอ้างอิง จากนโยบายของฝา่ ยบริหาร
ของบริษทั ฯ
ค่าธรรมเนียมโอน
ทีป่ รึกษาฯ พิจารณากาหนดสมมติฐานให้มกี ารเสียค่าธรรมเนียมโอนในอัตราร้อยละ 1.00 ของมูลค่าบ้านที่โอน
โดยอ้างอิงจากนโยบายของบริษทั ฯ ทีจ่ ะรับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการโอนคนละครึง่ กับลูกค้า (ค่าธรรมเนียมโอนตาม
หลักเกณฑ์ของกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องเท่ากับร้อยละ 2.00 ของมูลค่าบ้านทีโ่ อน)
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ทีป่ รึกษาฯ พิจารณากาหนดสมมติฐานให้มกี ารเสียภาษีธุรกิจเฉพาะในอัตราร้อยละ 3.30 ของมูลค่าบ้านที่โอน
ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
ค่าใช้จา่ ยในการขายอื่นๆ
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
ที่ปรึกษาฯ พิจารณากาหนดสมมติฐานให้มคี ่าใช้จ่ายในการขายอื่นๆ เดือนละ 0.34 ล้านบาท โดยอ้างอิงจาก
ข้อมูลค่าใช้จา่ ยในการขายอื่นๆ เฉลีย่ ต่อเดือนทีเ่ กิดขึน้ จริงในงวดเก้าเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2561
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
ทีป่ รึกษาฯ พิจารณากาหนดสมมติฐานให้มคี า่ ใช้จ่ายในการบริหารเดือนละ 1.02 ล้านบาท โดยอ้างอิงจากข้อมูล
ค่าใช้จา่ ยในการบริหารเฉลีย่ ต่อเดือนทีเ่ กิดขึน้ จริงในงวดเก้าเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2561
ภาษีเงินได้
ทีป่ รึกษาฯ พิจารณากาหนดสมมติฐานให้มกี ารเสียภาษี เงินได้นิตบิ ุคคลในอัตราร้อยละ 20.00 ตามหลักเกณฑ์
ของกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
สมมติ ฐานอัตราส่วนคิ ดลด (Discount rate)
อัตราส่วนคิดลดที่ใช้ในการคานวณหามูลค่าปจั จุบนั สุทธิของกระแสเงินสดอิสระของโครงการสิทธารมย์ พาร์ค
ไลฟ์ จะใช้อตั ราผลตอบแทนที่ผู้ถือหุ้นคาดหวัง (Cost of Equity : Ke) ทัง้ นี้ เนื่องจากที่ปรึกษาฯ ทาการประมาณการ
กระแสเงินสดอิสระในส่วนของผูถ้ อื หุน้ โดยอัตราผลตอบแทนทีผ่ ถู้ อื หุน้ คาดหวังคานวณมาจากสูตร CAPM ซึง่ มีสตู รการ
คานวณ ดังนี้
Ke
โดยที่

=

Rf + β( Rm – Rf )

Ke

=

อัตราผลตอบแทนทีผ่ ถู้ อื หุน้ คาดหวัง

Rf

=

Rm

=

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนทีไ่ ม่มคี วามเสีย่ ง อ้างอิงจากอัตราดอกเบีย้ พันธบัตรรัฐบาล
อายุ 25 ปี ณ วันที่ป ระเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของ ADAM (อ้างอิงข้อมูลจาก
www.thaibma.or.th) โดย ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2561 มีคา่ เท่ากับร้อยละ 3.42
อัตราผลตอบแทนการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ เฉลี่ยย้อนหลัง 25 ปี นับจากวันที่ 19
ตุลาคม 2561 ซึ่งเป็ นวันทาการก่อนวันที่คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้มมี ติอนุ มตั กิ ารเข้าทา
รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการทีเ่ กี่ยวโยงกันฯ และรายการจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
และรายการที่เ กี่ย วโยงกัน ฯ ซึ่ง เป็ น ช่ ว งระยะเวลาสะท้ อ นภาวะการลงทุ น ในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ในช่วงเวลาต่างๆ ได้ดกี ว่าการใช้ขอ้ มูลในช่วงระยะเวลาสัน้ (อ้างอิงข้อมูลจาก
www.set.or.th) โดย ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2561 มีคา่ เท่ากับร้อยละ 7.30

Beta (β) =

ค่าเฉลีย่ ความแปรปรวนของผลตอบแทนรายวันของบริษทั ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทีป่ ระกอบ
ธุรกิจคล้ายคลึงกันกับ ADAM ซึ่งเน้นการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัย และมีขนาด
สิ น ทรัพ ย์ ไ ม่ เ กิ น 1,500.00 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 20 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 (ทีม่ า: Bloomberg)
โดยที่ปรึกษาฯ นาค่า Unleveraged Beta ของ BROCK GREEN PRECHA และ THANA
มาหาค่าเฉลี่ย และทาการปรับค่าให้เป็ น Leveraged Beta (βL: Leveraged Beta) ของ
ADAM ด้วยโครงสร้างทางการเงินและอัตราภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลของ ADAM ณ วันที่ 30
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
กันยายน 2561 ซึง่ สามารถคานวณค่าเฉลีย่ Unleveraged Beta (βU) ได้เท่ากับ 0.57 และ
Leveraged Beta ของ ADAM ได้เท่ากับ 19.46 เท่า โดยมีรายละเอียดการคานวณดังนี้
อัตราส่วนหนี้ สินที่มีภาระดอกเบีย้
Leveraged
Unleveraged
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
Beta
Beta
บริ ษทั
ณ วันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2561
(D:E Ratio)
(βL)
(βU)
BROCK
0.23
0.001
0.23
GREEN
0.53
0.02
0.52
PRECHA
1.01
0.08
0.95
THANA
1.04
0.97
0.58
ค่าเฉลี่ย Unleveraged Beta
0.57
อัตราส่วนหนี้ สินที่มีภาระดอกเบีย้ ต่อส่วนของผูถ้ ือหุ้นของ ADAM
41.361
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
ค่า Leveraged Beta ของ ADAM
19.46
หมายเหตุ : 1 เนื่องจากบริษทั ไม่ได้มกี ารดาเนินโครงการในลักษณะ Project Finance และไม่ได้มกี ารแยกเงินกูย้ มื สาหรับโครงการแต่
ละโครงการอย่างชัดเจน ทีป่ รึกษาฯ จึงไม่ทราบอัตราส่วนหนี้สนิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของโครงการ ดังนัน้
ที่ปรึกษาฯ จึงพิจารณาใช้อตั ราส่วนหนี้สนิ ที่มภี าระดอกเบี้ยต่อส่วนของผูถ้ อื หุ้นของบริษทั แทน นอกจากนี้ ที่ปรึกษาฯ
พิจารณาไม่เลือกใช้อตั ราส่วนหนี้สนิ ที่มภี าระดอกเบี้ยต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของ STR เนื่องจากทีป่ รึกษาฯ เห็นว่าการใช้
อัตราส่วนดังกล่าวของ STR อาจไม่สะท้อนความเสี่ยงได้เสมือนการลงทุนใน ADAM จากการที่ ADAM มีอตั ราส่วน
ดังกล่าวสูงกว่า STR อย่างมีนยั สาคัญ

ทัง้ นี้ จากสูตรการคานวณและค่าตัวแปรต่างๆ ที่นามาใช้ดงั กล่าวข้างต้น จะได้อตั ราผลตอบแทนที่ผู้ถือหุ้น
คาดหวัง (Ke) สาหรับการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ ADAM เท่ากับร้อยละ 78.91
ผลการประมาณการทางการเงิ น
หน่ วย : ล้านบาท
กระแสเงิ นสดรับ

ต.ค. – ธ.ค. ปี 2561
15.66

งวดปี 2562
43.60

งวดปี 2563
21.80

0.45
0.13
0.16
0.52
1.02
3.06
5.33

1.81
0.30
0.44
1.44
4.07
12.23
3.31
23.60

0.91
0.18
0.22
0.72
2.04
6.12
2.33
12.50

10.33
26.13

20.00

9.30

กระแสเงิ นสดจ่าย
ค่าใช้จา่ ยเงินเดือนพนักงานขาย
ค่าใช้จา่ ยคอมมิชชันพนั
่ กงานขาย
ค่าธรรมเนียมโอน
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ค่าใช้จา่ ยในการขายอื่นๆ
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
ภาษีเงินได้
รวมกระแสเงิ นสดจ่าย
กระแสเงิ นสดสุทธิ ของผูถ้ ือหุ้น
มูลค่าปัจจุบนั สุทธิ *
หมายเหตุ : คิดลดกระแสเงินสดรายเดือน
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
การปรับปรุงมูลค่าทางบัญชีของสิ นทรัพย์และหนี้ สิน
รายการสิ นทรัพย์
บ้านเดีย่ ว 2 ชัน้ จานวน 23 หลัง
โครงการสิทธารมย์ พาร์คไลฟ์

มูลค่าทางบัญชีสทุ ธิ ณ
วันที่ 30 กันยายน 2561
(ล้านบาท)

มูลค่าปัจจุบนั สุทธิ
(ล้านบาท)

ผลต่างระหว่างมูลค่า
ทางบัญชีกบั มูลค่า
ปัจจุบนั สุทธิ
(ล้านบาท)

70.69

26.13

(44.56)

โดยมีรายละเอียดการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ ADAM ดังนี้
รายการ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
ส่วนของผู้ถือหุ้น
4.35
หัก รายการปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี
(44.56)
มูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญ
(40.21)
หาร จานวนหุน้ สามัญทีอ่ อกและเรียกชาระแล้ว
370,163,587
มูลค่าหุ้นสามัญต่อหุ้น
(0.11)

หน่ วย
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
หุน้
บาทต่อหุ้น

จากการประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของ ADAM ด้วยวิธีมูลค่า ป จั จุ บนั สุทธิข องกระแสเงิน สดจาก
โครงการและนาไปปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี จะได้มูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ ADAM ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
เท่ากับ (40.21) ล้านบาท หรือคิดเป็ นมูลค่าต่อหุน้ เท่ากับ (0.11) บาทต่อหุน้
ทัง้ นี้ การประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของ ADAM ด้วยวิธีมูลค่าปจั จุบนั สุทธิของกระแสเงินสดจาก
โครงการและนาไปปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี เป็ นการประเมินมูลค่าโดยคานึงถึงความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดใน
อนาคตของโครงการ ADAM ซึ่ง สะท้อ นให้เ ห็น ถึง มูล ค่ายุติธรรมของหุ้น สามั ญ ของ ADAM ในกรณี ท่ี ADAM มีก าร
ดาเนินการโครงการต่อไปในอนาคตจนโครงการทัง้ หมดตามแผนแล้วเสร็จ อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก ADAM มีผลการ
ดาเนินงานทีข่ าดทุนอย่างต่อเนื่อง และมีสว่ นของผูถ้ อื หุน้ ลดลงอย่างต่อเนื่อง จนกระทังอั
่ ตราส่วนหนี้สนิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 สูงถึง 41.36 เท่า ซึ่งส่งผลต่ อเนื่ อ งให้ อตั ราผลตอบแทนที่ผู้ถือ หุ้น
คาดหวังมีค่าสูงถึงร้อยละ 78.91 และได้มลู ค่ายุตธิ รรมทีป่ ระเมินโดยวิธมี ลู ค่าปจั จุบนั สุทธิของกระแสเงินสดจากโครงการ
และนาไปปรับปรุงมูลค่าทางบัญชีตดิ ลบ ดังนัน้ ทีป่ รึกษาฯ จึงเห็นว่าวิธมี ลู ค่าปจั จุบนั สุทธิของกระแสเงินสดจากโครงการ
และนาไปปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี อาจเป็ นวิธที ไ่ี ม่เหมาะสมสาหรับการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ ADAM
การวิ เคราะห์ความไว (Sensitivity Analysis)
การประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ ADAM จะถูกต้องหรือมีมลู ค่าใกล้เคียงความเป็ นจริงนัน้ ขึน้ อยูก่ บั
ความถูกต้องและความเหมาะสมของสมมติฐานที่ใช้ในการประมาณการทางการเงิน และแผนการดาเนิ นธุรกิจและ
นโยบายการบริหารงานในอนาคต ดังนัน้ หากมีเหตุการณ์ทส่ี ง่ ผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงใดๆ เกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิ จ
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และนโยบายของรัฐบาลทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ก็อาจทาให้ประมาณการทางการเงินทีจ่ ดั ทาขึน้
ภายใต้สมมติฐานทีก่ ล่าวมาข้างต้นเปลีย่ นแปลงไปอย่างมีนยั สาคัญ และอาจส่งผลกระทบให้มลู ค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญ
ของ ADAM ทีป่ ระเมินได้เปลีย่ นแปลงไปด้วยเช่นกัน
ด้วยสาเหตุและปจั จัยต่างๆ ทีอ่ าจเกิดการเปลีย่ นแปลงและอาจส่งผลกระทบกับการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของ
หุน้ สามัญของ ADAM ทีป่ รึกษาฯ จึงได้ทาการวิเคราะห์ความไวของการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ ADAM
เพื่อศึกษาถึงผลกระทบโดยปจั จัยต่างๆ ที่อาจเกิดการเปลี่ยนแปลง โดยศึกษาและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของมูลค่า
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
ยุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ ADAM ต่อการเปลีย่ นแปลงของปจั จัย 2 ปจั จัย ได้แก่ อัตราคิดลด (อัตราผลตอบแทนทีผ่ ถู้ อื
หุ้นคาดหวัง) และการเปลี่ยนแปลงของราคาขายบ้าน ซึ่งสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ความไวของการประเมินมูลค่า
ยุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ ADAM ด้วยวิธมี ลู ค่าปจั จุบนั สุทธิของกระแสเงินสดจากโครงการและนาไปปรับปรุงมูลค่าทาง
บัญชีได้ดงั นี้
อัตราคิ ดลด
การเปลี่ยนแปลงของราคาขายบ้าน เพิ่ ม / (ลด) จากกรณี ฐาน
เพิ่ ม / (ลด) จากกรณี ฐาน
(5.00%)
(2.50%)
0.00%
2.50%
5.00%
(1.00%)
(41.80)
(40.96)
(40.11)
(39.27)
(38.43)
(0.50%)
(41.84)
(41.00)
(40.16)
(39.32)
(38.48)
(40.21)
0.00%
(41.88)
(41.05)
(39.37)
(38.53)
0.50%
(41.93)
(41.09)
(40.26)
(39.42)
(38.58)
1.00%
(41.97)
(41.14)
(40.30)
(39.47)
(38.63)
หมายเหตุ : ทีป่ รึกษาฯ เลือกใช้ช่วงระยะห่าง โดยเปลีย่ นแปลงอัตราคิดลดทีร่ อ้ ยละ 0.50 และเปลีย่ นแปลงราคาขายบ้านทีร่ อ้ ยละ 2.50 โดยทีป่ รึกษาฯ
พิจารณาใช้ช่วงระยะห่างดังกล่าว เนื่องจากที่ปรึกษาฯ เห็นว่าเป็ นเหตุการณ์ ท่อี าจเกิดขึ้น ภายใต้สภาวการณ์ ท่อี าจเปลี่ยนแปลงไปใน
ปจั จุบนั และครอบคลุมความผันผวนที่อาจจะเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม ผลกระทบที่แท้จริงย่อมขึ้นอยู่กบั ภาวะอุตสาหกรรม เงื่อนไขทาง
เศรษฐกิจ และปจั จัยอืน่ ๆ ทีอ่ าจส่งผลกระทบ ในอนาคต

จากการวิเคราะห์ความไวของการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ ADAM โดยการเปลีย่ นแปลงอัตรา
คิดลด (อัตราผลตอบแทนทีผ่ ถู้ อื หุน้ คาดหวัง) และการเปลีย่ นแปลงของราคาขายบ้าน จะได้ มลู ค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญ
ของ ADAM ระหว่าง (41.09) ล้านบาท และ (39.32) ล้านบาท หรือคิดเป็ นมูลค่าต่อหุน้ ระหว่าง (0.111) บาทต่อหุน้ และ
(0.106) บาทต่อหุน้
ทัง้ นี้ ในกรณีท่โี ครงการสิทธารมย์ ไม่สามารถจาหน่ ายบ้านได้ และมีความจาเป็ นต้องลดราคาขายลงร้อยละ
10.00 จากกรณีฐาน เพื่อให้สามารถขายบ้านได้ จะได้มูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของ ADAM ณ วันที่ 30 กันยายน
2561 เท่ากับ (43.57) ล้านบาท หรือคิดเป็ นมูลค่าต่อหุน้ เท่ากับ (0.118) บาทต่อหุน้
7.2.6

สรุปผลการประเมิ นมูลค่า
จากการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ ADAM ด้วยวิธกี ารต่างๆ สามารถสรุปผลการประเมินมูลค่า
ยุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ ADAM ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ได้ดงั นี้
มูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญ
วิ ธีการประเมิ น
ล้านบาท
บาทต่อหุ้น
วิธมี ลู ค่าทางบัญชี
4.35
0.01
วิธปี รับปรุงมูลค่าทางบัญชี
3.04
0.01
วิธเี ปรียบเทียบราคาตลาดของหุน้ สามัญ
N/A
N/A
วิธเี ปรียบเทียบอัตราส่วนตลาด
- อัตราส่วนราคาต่อกาไร
N/A
N/A
- อัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชี
6.15 - 6.44
0.0166 - 0.0174
วิธมี ลู ค่าปจั จุบนั สุทธิของกระแสเงินสดจากโครงการ
(41.09) - (39.32)
(0.111) - (0.106)
และนาไปปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
ทีป่ รึกษาฯ เห็นว่าวิธปี รับปรุงมูลค่าทางบัญชี เป็ นวิธกี ารทีเ่ หมาะสมในการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญ
ของ ADAM โดยวิธปี รับปรุงมูลค่าทางบัญชี เป็ นการแสดงมูลค่าทางบัญชีของ ADAM หลังการปรับปรุงรายการทรัพย์สนิ
ทีส่ าคัญให้เป็ นมูลค่ายุตธิ รรมแล้ว ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ดังนัน้ จากตารางข้างต้น ทีป่ รึกษาฯ เห็นว่ามูลค่ายุตธิ รรมของ
หุน้ สามัญของ ADAM เท่ากับ 3.04 ล้านบาท หรือคิดเป็ นมูลค่าต่อหุน้ เท่ากับ 0.01 บาทต่อหุน้
สาเหตุทท่ี ป่ี รึกษาฯ ไม่เลือกใช้วธิ มี ลู ค่าทางบัญชี เนื่องจากวิธมี ลู ค่าทางบัญชี เป็ นการแสดงมูลค่าทางบัญชีของ
ADAM ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยไม่ได้ปรังปรุงรายการสินทรัพย์ หนี้สนิ และรายการสาคัญต่างๆ ให้สะท้อนราคา
ตลาด จึงอาจไม่สะท้อนถึงมูลค่า ที่แท้จ ริง ของสิน ทรัพย์ หนี้ สนิ และรายการสาคัญต่า งๆ และไม่ไ ด้คานึ งถึงผลการ
ดาเนินงานและแนวโน้มการเติบโตในอนาคต จึงอาจไม่สะท้อนถึงความสามารถในการทากาไรในอนาคต
สาเหตุท่ที ่ปี รึกษาฯ ไม่เลือกใช้วธิ ีเปรียบเทียบราคาตลาดของหุ้นสามัญ เนื่องจากหุ้นสามัญของ ADAM ถูก
ตลาดหลักทรัพย์ฯ พักการซื้อขาย โดยขึ้นเครื่องหมาย H (HALT) ในช่วงบ่ายของวันที่ 25 กันยายน 2557 และขึ้น
เครือ่ งหมาย SP (Suspend) ตัง้ แต่วนั ที่ 26 กันยายน 2557 และ ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2561 หุน้ สามัญของ ADAM ก็ยงั คง
ถูก พัก การซื้อ ขาย ดัง นัน้ ที่ป รึก ษาฯ จึง ไม่ม ีข้อ มูล ราคาตลาดของหุ้น สามัญ ของ ADAM ที่ท าการซื้อ ขายในตลาด
หลักทรัพย์ฯ และไม่สามารถประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของ ADAM ด้วยวิธเี ปรียบเทียบราคาตลาดของหุ้น
สามัญได้
สาเหตุท่ที ่ปี รึกษาฯ ไม่เลือกใช้วธิ เี ปรียบเทียบอัตราส่วนตลาด เนื่องจากวิธเี ปรียบเทียบ P/BV เป็ นเพียงการ
เปรียบเทียบราคากับมูลค่าทางบัญชีเท่านัน้ ซึ่งสะท้อนส่วนเพิ่ม ที่นักลงทุนให้แก่มูลค่าทางบัญชีของบริษัทที่นามา
เปรียบเทียบ และนา P/BV ไปคูณกับมูลค่าทางบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ของ ADAM ในขณะที่ไม่สามารถ
ประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ ADAM ด้วยวิธเี ปรียบเทียบ P/E ได้ เนื่องจาก ADAM มีผลขาดทุนสุทธิสาหรับ
ผลการดาเนินงานย้อนหลัง 12 เดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2561
สาเหตุท่ที ่ปี รึกษาฯ ไม่เลือกใช้วธิ มี ูลค่าปจั จุบนั สุทธิของกระแสเงินสดจากโครงการและนาไปปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี
เนื่ องจาก ADAM มีผ ลการดาเนินงานที่ขาดทุนอย่างต่อเนื่อง และมีส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงอย่างต่อเนื่ อง จนกระทัง่
อัตราส่วนหนี้สนิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 สูงถึง 41.36 เท่า ซึ่งส่งผลต่อเนื่องให้
อัตราผลตอบแทนทีผ่ ถู้ อื หุน้ คาดหวังมีคา่ สูงถึงร้อยละ 78.91 และได้มลู ค่ายุตธิ รรมทีป่ ระเมินโดยวิธมี ลู ค่าปจั จุบนั สุทธิของ
กระแสเงินสดจากโครงการและนาไปปรับปรุงมูลค่าทางบัญชีตดิ ลบ
บริ ษทั แอสเซท ไฟว์ โฮวดิ้ ง จากัด
การประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ AFH สามารถทาได้โดยการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของส่วนของผู้
ถือหุ้นของ AFH และนามูลค่าดังกล่าวหารด้วยจานวนหุ้นสามัญของ AFH ที่จาหน่ ายได้แล้วทัง้ หมด เพื่อให้ได้มูลค่า
ยุติธรรมของหุ้นสามัญของ AFH ต่อหุ้น ซึ่งที่ปรึกษาฯ ได้ทาการประเมินมูลค่า ยุติธรรมของหุ้นสามัญของ AFH ด้วย
วิธกี ารต่างๆ จานวน 4 วิธี ดังนี้
1. วิธมี ลู ค่าทางบัญชี
2. วิธปี รับปรุงมูลค่าทางบัญชี
3. วิธเี ปรียบเทียบอัตราส่วนตลาด
4. วิธผี ลรวมมูลค่าของแต่ละธุรกิจ
7.3

ทัง้ นี้ ตามเงือ่ นไขการเข้าทารายการตามรายละเอียดตามข้อ 3.7 AFH จะต้องเพิม่ ทุนชาระแล้วเป็ น 501.25 ล้าน
บาท โดย ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 AFH มีทุนชาระแล้วจานวน 182.25 ล้านบาท ดังนัน้ หลังจากได้มลู ค่ายุตธิ รรม
ของหุน้ สามัญของ AFH ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 แล้ว ทีป่ รึกษาฯ จะทาการปรับปรุงมูลค่าเพิม่ เติมจานวน 319.00
ล้านบาท เพื่อสะท้อนทุนชาระแล้วทีจ่ ะเพิม่ ขึน้ ก่อนการเข้าทารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการทีเ่ กี่ยวโยงกันฯ และ
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
จากข้อมูลที่ท่ปี รึกษาฯ ได้รบั พบว่า ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2561 AFH ได้เพิม่ ทุนชาระแล้วเป็ น 501.25 ล้านบาท เป็ นที่
เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ AFH แต่ละวิธี ดังนี้
7.3.1

วิ ธีมลู ค่าทางบัญชี
การประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ AFH ด้วยวิธนี ้ี จะพิจารณาจากมูลค่าสินทรัพย์ของ AFH หักด้วย
ภาระหนี้สนิ ทางบัญชีทงั ้ หมด โดยทีป่ รึกษาฯ ได้อา้ งอิงข้อมูลสินทรัพย์และหนี้สนิ ของ AFH ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561
จากข้อมูลทางการเงิน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ซึง่ ตรวจสอบโดยนางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ บริษทั ดี ไอ เอ ออดิท
จากัด โดยมีรายละเอียดการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ AFH ดังนี้
รายการ
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561
หน่ วย
สิ นทรัพย์รวม
218.41
ล้านบาท
หัก หนี้สนิ รวม
(36.18)
ล้านบาท
มูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญ
182.22
ล้านบาท
บวก ทุนชาระแล้วทีเ่ พิม่ ขึน้
319.00
ล้านบาท
มูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญหลังปรับปรุงทุนชาระแล้ว
501.22
ล้านบาท
จากการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ AFH ด้วยวิธมี ลู ค่าทางบัญชี จะได้มลู ค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญ
ของ AFH ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เท่ากับ 182.22 ล้านบาท และมีมูลค่า ยุติธรรมของหุ้นสามัญ ของ AFH หลัง
ปรับปรุงทุนชาระแล้ว เท่ากับ 501.22 ล้านบาท
ทัง้ นี้ การประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ AFH ด้วยวิธมี ูลค่าทางบัญชี เป็ นการแสดงมูลค่าทางบัญชี
ของ AFH ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยไม่ปรับปรุง รายการทรัพย์สนิ หนี้สนิ และรายการสาคัญต่างๆ ให้สะท้อนราคา
ตลาด จึงอาจไม่สะท้อนถึงมูลค่า ยุติธ รรมของทรัพ ย์สนิ หนี้ สนิ และรายการสาคัญต่ างๆ และไม่ไ ด้คานึ งถึง ผลการ
ดาเนินงานและแนวโน้มการเติบโตในอนาคต จึงอาจไม่สะท้อนถึงความสามารถในการทากาไรในอนาคต ซึง่ ไม่สอดคล้อง
กับแผนธุรกิจของ AFH ซึ่งจะมีการพัฒนาโครงการในปจั จุบนั ต่อไป ดังนัน้ ทีป่ รึกษาฯ จึงเห็นว่าวิธมี ลู ค่าทางบัญชี อาจ
เป็ นวิธที ไ่ี ม่เหมาะสมสาหรับการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ AFH
7.3.2

วิ ธีปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี
การประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญ ของ AFH ด้วยวิธปี รับปรุงมูลค่าทางบัญชี เป็ นการนามูลค่าทางบัญชี
ของ AFH ตามข้อมูลทางการเงิน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ซึ่งตรวจสอบโดยนางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ บริษทั ดี
ไอ เอ ออดิท จากัด มาปรับปรุงเพื่อให้สะท้อนมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ หนี้สนิ และรายการสาคัญต่างๆ ณ วันที่ 31
พฤษภาคม 2561 โดยวิธีน้ีจะสะท้อนมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของ AFH ได้เป็ นปจั จุบนั มากกว่าวิธีมูลค่าทางบัญชี ทาให้
รายการตามข้อมูลทางการเงิน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 สะท้อนถึงมูลค่าทีแ่ ท้จริงและเป็ นปจั จุบนั มากทีส่ ดุ อาทิเช่น
เงินลงทุนในบริษทั ย่อย เป็ นต้น ซึง่ เป็ นรายการทรัพย์สนิ ทีส่ าคัญของ AFH
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากข้อมูลทางการเงินดังกล่าวมิใช่งบการเงินรวม แต่เป็ นงบการเงินเฉพาะกิจการ และ AFH
มิได้มกี ารจัดทางบการเงินรวมซึ่งตรวจสอบโดยบุคคลภายนอก ดังนัน้ ที่ปรึกษาฯ จึงพิจารณาปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี
ของงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยการปรับปรุงมูลค่าทางบัญชีของเงินลงทุนในบริษทั ย่อยของ AFH ซึง่ ประกอบด้วย AFD
เพือ่ ให้ได้มลู ค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ AFH
ทัง้ นี้ จากการสอบทานโครงสร้างของ AFH พบว่า AFH มีการถือหุ้นใน AFD ร้อยละ 96.67 ของจานวนหุ้นที่
ออกและจาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของ AFD และ AFD มีการถือหุน้ ใน RR ร้อยละ 99.99 ของจานวนหุน้ ทีอ่ อกและจาหน่าย
ได้แล้วทัง้ หมดของ RR ดังนัน้ ในการปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี ที่ปรึกษาฯ จะทาการปรับปรุงมูลค่าทางบัญชีของ RR
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
เพื่อให้ได้มลู ค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ RR และนามูลค่าดังกล่าวมาเป็ นข้อมูลส่วนหนึ่งในการปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี
ของเงินลงทุนในบริษทั ย่อยของ AFD ร่วมกับการปรับปรุงมูลค่าทางบัญชีของสินทรัพย์อ่นื ๆ ของ AFD เพื่อให้ได้มูลค่า
ยุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ AFD เพือ่ นามูลค่าดังกล่าวไปปรับปรุงมูลค่าทางบัญชีของเงินลงทุนในบริษทั ย่อยของ AFH
ในการปรับปรุงมูลค่าทางบัญชีของ RR ที่ปรึกษาฯ ได้อ้างอิงข้อมูลทางการเงิน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561
ซึ่งตรวจสอบโดยนางวิไลรัตน์ โรจน์ นครินทร์ บริษทั ดี ไอ เอ ออดิท จากัด และได้ อ้างอิงราคาประเมินทรัพย์สนิ จาก
รายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ของบริษทั เอ็ดมันด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ซึ่งเป็ นบริษัทที่อยู่ใน
รายชื่อบริษทั ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ในตลาดทุนและผูป้ ระเมินหลักที่ได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. โดยมี
รายละเอียดการปรับปรุงมูลค่าทางบัญชีดงั นี้

ลาดับ

รายการสิ นทรัพย์

ผูป้ ระเมิ น

11

ทีด่ นิ ว่างเปล่า เนื้อที่
134 ไร่ 90.1 ตาราง
วา
ตัง้ อยูท่ ถ่ี นนบ้านช้าง
จังหวัดอุดรธานี
เงินให้กยู้ มื แก่นาย
จตุรงค์ ธนะปุระ

บริษทั เอ็ดมันด์
ไต แอนด์ คอม
พานี (ประเทศ
ไทย) จากัด

22

ทีป่ รึกษาฯ

วันที่
ประเมิ น

259.06

380.10

ผลต่าง
ระหว่าง
มูลค่าทาง
บัญชีกบั
ราคา
ประเมิ น
(ล้านบาท)
121.04

19.00

-

(19.00)

มูลค่าทาง
บัญชี
ราคา
วิ ธีการ
ณ วันที่ 31
วัตถุประสงค์
ประเมิ น
ประเมิ น
พฤษภาคม
(ล้านบาท)
2561
(ล้านบาท)

วันที่ 5
วิธ ี
วัตถุประสงค์
มิถุนายน เปรียบเทียบ สาธารณะ
2561
ราคาตลาด

วันที่ 14
ด้อยค่า
พฤศจิกายน มูลค่าทาง
2561
บัญชี

-

ปรับปรุงภาษีเงินได้รอตัดบัญชี3
รวม

(20.41)
81.63

หมายเหตุ : 1 ตามรายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ทีด่ นิ ดังกล่าวอยูร่ ะหว่างการพัฒนาโครงการหมูบ่ า้ นรชยา บ้านช้าง 2 อย่างไรก็ตาม ผูป้ ระเมินทรัพย์สนิ ได้
ประเมินเฉพาะส่วนของทีด่ นิ โดยไม่รวมถึงสิง่ ปลูกสร้างต่างๆ ดังนัน้ ทีป่ รึกษาฯ จึงพิจารณาปรับปรุงเฉพาะมูลค่าทางบัญชีของทีด่ นิ เท่านัน้
2 ทีป่ รึกษาฯ พิจารณาด้อยค่าเงินให้กยู้ มื แก่นายจตุรงค์ ธนะปุระ ทัง้ จานวน เนื่องจากการเข้าทารายการได้มาซึง่ สินทรัพย์และรายการที่
เกี่ยวโยงกันฯ ไม่มเี งื่อนไขบังคับก่อนให้นายจตุรงค์ ธนะปุระ ต้องชาระเงินกู้ ยมื ทัง้ หมดก่อนเข้าทารายการ ดังนัน้ ที่ปรึกษาฯ จึง
พิจารณาด้อยค่าเงินให้กยู้ มื ดังกล่าวทัง้ จานวน เนื่องจากบริษทั ฯ มีความเสีย่ งทีจ่ ะไม่ได้รบั ชาระคืนเงินกูย้ มื ดังกล่าว ซึง่ เป็ นไปตามหลัก
ความระมัดระวัง
3 ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี เกิดจากผลต่างจากการปรับปรุงมูลค่าสินทรัพย์ตามรายงานประเมินมูลค่าสินทรัพย์ โดยคานวณจากอัตราภาษี
(ร้อยละ 20) คูณด้วยผลต่างระหว่างมูลค่าทางบัญชีและราคาประเมิน

และมีรายละเอียดการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ RR ดังนี้
รายการ
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561
ส่วนของผู้ถือหุ้น
(12.18)
บวก รายการปรับปรุงมูลค่าทรัพย์สนิ ตามราคาประเมิน
81.63
มูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญ
69.46
หาร จานวนหุน้ สามัญทีอ่ อกและเรียกชาระแล้ว
30,000
มูลค่าหุ้นสามัญต่อหุ้น
2,315.22
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หน่ วย
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
หุน้
บาทต่อหุ้น

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
จากการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ RR ด้วยวิธปี รับปรุงมูลค่าทางบัญชี จะได้มลู ค่ายุตธิ รรมของ
หุน้ สามัญของ RR ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เท่ากับ 69.46 ล้านบาท หรือคิดเป็ นมูลค่าต่อหุน้ เท่ากับ 2,315.22 บาท
ต่อหุน้
ในการปรับปรุงมูลค่าทางบัญชีของ AFD ทีป่ รึกษาฯ ได้อา้ งอิงมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ RR ซึง่ ประเมิน
โดยทีป่ รึกษาฯ ด้วยวิธปี รับปรุงมูลค่าทางบัญชี ข้อมูลทางการเงิน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ซึง่ ตรวจสอบโดยนางวิไล
รัตน์ โรจน์นครินทร์ บริษทั ดี ไอ เอ ออดิท จากัด และได้อา้ งอิงราคาประเมินทรัพย์สนิ จากรายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ
ของบริษทั เอ็ดมันด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ซึง่ เป็ นบริษทั ทีอ่ ยูใ่ นรายชื่อบริษทั ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ
ในตลาดทุนและผูป้ ระเมินหลักทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. โดยมีรายละเอียดการปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี
ดังนี้
มูลค่าทาง
ผลต่างระหว่าง
บัญชี
ราคา มูลค่าทางบัญชี
วันที่
วิ ธีการ
ณ วันที่ 31
ลาดับ รายการสิ นทรัพย์
ผูป้ ระเมิ น
วัตถุประสงค์
ประเมิ น
กับราคา
ประเมิ น ประเมิ น
พฤษภาคม
(ล้านบาท)
ประเมิ น
2561
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
1 เงินลงทุนในหุน้
ทีป่ รึกษาฯ
วันที่ 14 วิธปี รับปรุง
3.00
69.451
66.45
สามัญของ RR
พฤศจิกายน มูลค่าทาง
จานวน 29,997 หุน้
2561
บัญชี
2 ห้องชุดโครงการ ไว บริษทั เอ็ดมันด์ วันที่ 4
วิธ ี
วัตถุประสงค์
64.41
71.54
7.13
โอ แคราย จานวน
ไต แอนด์ คอม มิถุนายน เปรียบเทียบ สาธารณะ
38 ห้อง
พานี (ประเทศ
2561
ราคาตลาด
ไทย) จากัด
3 ห้องชุดโครงการ ไว บริษทั เอ็ดมันด์ วันที่ 4
วิธ ี
วัตถุประสงค์
75.42
83.22
7.80
โอ แคราย 2 จานวน ไต แอนด์ คอม มิถุนายน เปรียบเทียบ สาธารณะ
58 ห้อง
พานี (ประเทศ
2561
ราคาตลาด
ไทย) จากัด
42 ทีด่ นิ ว่างเปล่า เนื้อที่ บริษทั เอ็ดมันด์ วันที่ 1
วิธ ี
วัตถุประสงค์ 519.24
517.00
(2.24)
19 ไร่ 3 งาน 53.3
ไต แอนด์ คอม มิถุนายน เปรียบเทียบ สาธารณะ
ตารางวา
พานี (ประเทศ
2561
ราคาตลาด
ตัง้ อยูท่ ถ่ี นนศรี
ไทย) จากัด
นครินทร์-ร่มเกล้าตัด
ใหม่ จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
5 ทีด่ นิ ว่างเปล่า เนื้อที่ บริษทั เอ็ดมันด์ วันที่ 1
วิธ ี
วัตถุประสงค์ 386.02
450.10
64.08
16 ไร่ 30.3 ตารางวา ไต แอนด์ คอม มิถุนายน เปรียบเทียบ สาธารณะ
ตัง้ อยูท่ ถ่ี นนศรี
พานี (ประเทศ
2561
ราคาตลาด
นครินทร์-ร่มเกล้าตัด ไทย) จากัด
ใหม่ จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
ปรับปรุงภาษีเงินได้รอตัดบัญชี3
(15.36)
รวม
127.87
หมายเหตุ : 1 มูลค่าตามสัดส่วนการถือหุน้ โดย AFD ถือหุน้ ใน RR จานวน 29,997 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 99.99 ของจานวนหุน้ ทีอ่ อกและจาหน่ ายได้
แล้วทัง้ หมดของ RR
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
2 ตามรายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ที่ดนิ ดังกล่าวอยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการวนา เรสซิเดนซ์ อย่างไรก็ตาม ผู้ประเมินทรัพย์สนิ ได้
ประเมินเฉพาะส่วนของทีด่ นิ โดยไม่รวมถึงสิง่ ปลูกสร้างต่างๆ ดังนัน้ ทีป่ รึกษาฯ จึงพิจารณาปรับปรุงเฉพาะมูลค่าทางบัญชีของทีด่ นิ เท่านัน้
3 ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี เกิดจากผลต่างจากการปรับปรุงมูลค่าสินทรัพย์ตามรายงานประเมินมูลค่าสินทรัพย์ โดยคานวณจากอัตราภาษี
(ร้อยละ 20) คูณด้วยผลต่างระหว่างมูลค่าทางบัญชีและราคาประเมิน

และมีรายละเอียดการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ AFD ดังนี้
รายการ
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561
ส่วนของผู้ถือหุ้น
114.30
บวก รายการปรับปรุงมูลค่าทรัพย์สนิ ตามราคาประเมิน
127.87
มูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญ
242.17
หาร จานวนหุน้ สามัญทีอ่ อกและเรียกชาระแล้ว
30,000,000
มูลค่าหุ้นสามัญต่อหุ้น
8.07

หน่ วย
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
หุน้
บาทต่อหุ้น

จากการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ AFD ด้วยวิธปี รับปรุงมูลค่าทางบัญชี จะได้มลู ค่ายุตธิ รรมของ
หุน้ สามัญของ AFD ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เท่ากับ 242.17 ล้านบาท หรือคิดเป็ นมูลค่าต่อหุน้ เท่ากับ 8.07 บาทต่อ
หุน้
ในการปรับปรุงมูลค่าทางบัญชีของ AFH ทีป่ รึกษาฯ ได้อา้ งอิงมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ AFD ซึง่ ประเมิน
โดยทีป่ รึกษาฯ ด้วยวิธปี รับปรุงมูลค่าทางบัญชี ข้อมูลทางการเงิน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ซึง่ ตรวจสอบโดยนางวิไล
รัตน์ โรจน์นครินทร์ บริษทั ดี ไอ เอ ออดิท จากัด โดยมีรายละเอียดการปรับปรุงมูลค่าทางบัญชีดงั นี้

ลาดับ รายการสิ นทรัพย์

1

เงินลงทุนในหุน้
สามัญของ AFD
จานวน 28,999,999
หุน้

ผูป้ ระเมิ น

ทีป่ รึกษาฯ

มูลค่าทาง
บัญชี
วันที่
วิ ธีการ
ณ วันที่ 31
วัตถุประสงค์
ประเมิ น ประเมิ น
พฤษภาคม
2561
(ล้านบาท)
วันที่ 14 วิธปี รับปรุง
102.50
พฤศจิกายน มูลค่าทาง
2561
บัญชี

ผลต่างระหว่าง
ราคา
มูลค่าทางบัญชี
ประเมิ น
กับราคา
(ล้านบาท)
ประเมิ น
(ล้านบาท)
234.101

131.60

หมายเหตุ : 1 มูล ค่า ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดย AFH ถือ หุ้น ใน AFD จ านวน 28,999,999 หุ้น คิด เป็ น ร้อยละ 96.67 ของจ านวนหุ้น ที่อ อกและ
จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของ AFD

และมีรายละเอียดการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ AFH ดังนี้
รายการ
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561
ส่วนของผู้ถือหุ้น
182.22
บวก รายการปรับปรุงมูลค่าทรัพย์สนิ ตามราคาประเมิน
131.60
มูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญ
313.82
บวก ทุนชาระแล้วทีเ่ พิม่ ขึน้
319.00
มูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญหลังปรับปรุงทุนชาระแล้ว
632.82
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หน่ วย
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
จากการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ AFH ด้วยวิธปี รับปรุงมูลค่าทางบัญชี จะได้มลู ค่ายุตธิ รรมของ
หุน้ สามัญของ AFH ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เท่ากับ 313.82 ล้านบาท และมีมลู ค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ AFH
หลังปรับปรุงทุนชาระแล้ว เท่ากับ 632.82 ล้านบาท
ทัง้ นี้ การประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ AFH ด้วยวิธปี รับปรุงมูลค่าทางบัญชี เป็ นการแสดงมูลค่าทาง
บัญชีของ AFH หลังการปรับปรุงรายการทรัพย์สนิ ที่สาคัญให้เป็ นมูลค่ายุตธิ รรมแล้ว ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยไม่ได้
คานึงถึงผลการดาเนินงาน และแนวโน้มการเติบโตของ AFH ในอนาคต จึงอาจไม่สะท้อนถึงความสามารถในการทากาไร
ในอนาคต ซึง่ ไม่สอดคล้องกับแผนธุรกิจของ AFH ซึง่ จะมีการพัฒนาโครงการในปจั จุบนั ต่อไป ดังนัน้ ทีป่ รึกษาฯ จึงเห็น
ว่าวิธมี ลู ค่าทางบัญชี อาจเป็ นวิธที ไ่ี ม่เหมาะสมสาหรับการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ AFH
7.3.3

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 สามัญของ AFH ด้วยวิธเี ปรียบเทียบอัตราส่วนตลาด ทีป่ รึกษาฯ ได้ทาการ
ประเมินมูลค่าโดยใช้อตั ราส่วนตลาด ดังนี้
1. อัตราส่วนราคาต่อกาไร (Price to Earnings Ratio: P/E)
2. อัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชี (Price to Book Value Ratio: P/BV)
ทีป่ รึกษาฯ ได้ทาการพิจารณาบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทีป่ ระกอบธุรกิจคล้ายคลึงกันกับ AFH ซึง่
เน้นการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัย และมีขนาดสินทรัพย์ไม่เกิน 1,500.00 ล้านบาท ทัง้ นี้ ทีป่ รึกษาฯ พิจารณา
กาหนดเกณฑ์ขนาดสินทรัพย์ท่ี 1,500.00 ล้านบาท เพื่อนามาเปรียบเทียบ ในขณะทีส่ นิ ทรัพย์รวมของ AFH ณ วันที่ 31
พฤษภาคม 2561 มีมูลค่าเพียง 218.41 ล้านบาท มีสาเหตุมาจากหากที่ปรึกษาฯ พิจารณาปรับเกณฑ์ขนาดสินทรัพย์
ลดลง จะทาให้มบี ริษทั ทีน่ ามาเปรียบเทียบน้อยเกินไป โดยทีป่ รึกษาฯ เห็นว่าบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่
ประกอบธุรกิจใกล้เคียงกับ AFH ประกอบด้วย
1. บริษทั บ้านร็อคการ์เด้น จากัด (มหาชน) (BROCK)
2. บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จากัด (มหาชน) (GREEN)
3. บริษทั ปรีชากรุป๊ จากัด (มหาชน) (PRECHA)
4. บริษทั ธนาสิริ กรุป๊ จากัด (มหาชน) (THANA)
บริ ษทั บ้านร็อคการ์เด้น จากัด (มหาชน)
บริษทั บ้านร็อคการ์เด้น จากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประเภทบ้านทาวน์เฮาส์ อาคาร
พาณิ ช ย์ บ้า นแฝด และบ้า นเดี่ย ว โดยเน้ น การพัฒ นาโครงการภายใต้ช่ือ โครงการ “บ้า นร็อ คการ์เ ด้น ” ทัง้ ในเขต
กรุงเทพมหานคร และจังหวัดใหญ่ท่มี ีอตั ราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดี และมีศกั ยภาพการเจริญเติบโตสูง เช่น
จังหวัดภูเก็ต จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดระยอง เป็ นต้น
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 บริษทั บ้านร็อคการ์เด้น จากัด (มหาชน) มีสนิ ทรัพย์รวม 1,273.65 ล้านบาท และ
ในงวดปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และงวดหกเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 บริษทั บ้านร็อคการ์เด้น จากัด
(มหาชน) มีรายได้รวม 96.16 ล้านบาท และ 48.28 ล้านบาท ตามลาดับ และมีกาไรสุทธิ 3.48 ล้านบาท และ 2.84 ล้าน
บาท ตามลาดับ (อ้างอิงจากงบการเงินเฉพาะกิจการ)
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
บริ ษทั กรีน รีซอร์สเซส จากัด (มหาชน)
บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประเภทพัฒนาทีด่ นิ และก่อสร้าง
ทีอ่ ยูอ่ าศัย โดยเน้นการพัฒนาโครงการหมูบ่ า้ นจัดสรรและโครงการอาคารชุดใกล้แหล่งชุมชนและศูนย์การศึกษาเป็ นหลัก
นอกจากนี้ บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จากัด (มหาชน) ยังมีการลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทนและธุรกิจบริการผ่านบริษทั
ย่อย
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จากัด (มหาชน) มีสนิ ทรัพย์รวม 952.41 ล้านบาท และใน
งวดปี ส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จากัด
(มหาชน) มีรายได้รวม 58.33 ล้านบาท และ 55.04 ล้านบาท ตามลาดับ และมีกาไรสุทธิ (56.51) ล้านบาท และ 2.08
ล้านบาท ตามลาดับ (อ้างอิงจากงบการเงินรวม)
บริ ษทั ธนาสิ ริ กรุป๊ จากัด (มหาชน)
บริษทั ธนาสิริ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทบ้านจัดสรรพร้อมที่ดนิ เพื่อ
ขายประเภททาวน์เฮ้าส์ บ้านแฝด และบ้านเดีย่ ว โดยเน้นการพัฒนาโครงการในทาเลย่านนนทบุรเี นื่องจากเป็ นจังหวัดทีม่ ี
ศักยภาพ มีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคต่างๆ อย่างต่อเนื่องจากภาครัฐ ทัง้ ระบบการขนส่งมวลชนและสาธารณูปโภค
ต่างๆ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 บริษทั ธนาสิริ กรุป๊ จากัด (มหาชน) มีสนิ ทรัพย์รวม 1,093.25 ล้านบาท และในงวด
ปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และงวดหกเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 บริษทั ธนาสิริ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) มี
รายได้รวม 836.75 ล้านบาท และ 296.76 ล้านบาท ตามลาดับ และมีกาไรสุทธิ 33.83 ล้านบาท และ 1.65 ล้านบาท
ตามลาดับ (อ้างอิงจากงบการเงินรวม)
บริ ษทั ปรีชากรุป๊ จากัด (มหาชน)
บริษทั ปรีชากรุ๊ป จากัด (มหาชน) ประกอบพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยเน้นการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
พักอาศัยทัง้ แนวราบและแนวสูง โดยมีกลยุทธในการสร้างบ้านเสร็จก่อนขาย เพื่อสร้างความมันใจให้
่
ลูกค้าว่าซื้อแล้ว
สามารถเข้าพักอาศัยได้ทนั ที ไม่ตอ้ งกังวลเรื่องความล่าช้าในการก่อสร้าง และสามารถทีจ่ ะเปรียบเทียบได้ดกี ว่าการชม
บ้านตัวอย่างทาให้สามารถตัดสินใจซือ้ ได้งา่ ยขึน้
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 บริษทั ปรีชากรุ๊ป จากัด (มหาชน) มีสนิ ทรัพย์รวม 574.69 ล้านบาท และในงวดปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 บริษทั ปรีชากรุ๊ป จากัด (มหาชน) มี
รายได้รวม 63.88 ล้านบาท และ 35.47 ล้านบาท ตามลาดับ และมีขาดทุนสุทธิ 41.01 ล้านบาท และ 11.00 ล้านบาท
ตามลาดับ (อ้างอิงจากงบการเงินรวม)
ทัง้ นี้ ทีป่ รึกษาฯ ได้รวบรวมข้อมูล P/E และ P/BV ของบริษทั ทีน่ ามาเปรียบเทียบ ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2561 ซึง่
เป็ นวันทาการก่อนวันทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ ได้มมี ติอนุ มตั กิ ารเข้าทารายการได้มาซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กี่ยวโยง
กันฯ และรายการจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน ฯ และข้อมูลย้อนหลัง 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 9
เดือน และ 12 เดือน ย้อนหลังจากวันที่ 19 ตุลาคม 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้
อัตราส่วนราคาต่อกาไร
บริ ษทั

หน่ วย

BROCK
GREEN

เท่า
เท่า

ณ วันที่
19 ตุลาคม 2561
495.86x
N/A

1 เดือน
505.18x
N/A1
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ย้อนหลังจากวันที่ 19 ตุลาคม 2561
3 เดือน
6 เดือน
9 เดือน
565.51x
665.75x
650.43x
N/A1
N/A1
N/A1

12 เดือน
551.99x
N/A1

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
บริ ษทั

หน่ วย

PRECHA
THANA
ค่าเฉลี่ย

เท่า
เท่า
เท่า

ณ วันที่
19 ตุลาคม 2561
N/A
34.14x
265.00x

1 เดือน
N/A1
37.21x
271.19x

ย้อนหลังจากวันที่ 19 ตุลาคม 2561
3 เดือน
6 เดือน
9 เดือน
1
1
N/A
N/A
N/A1
35.45x
32.28x
26.91x
300.48x 349.01x
338.67x

12 เดือน
N/A1
24.10x
288.04x

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

อัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชี
บริ ษทั

หน่ วย

BROCK
GREEN
PRECHA
THANA
ค่าเฉลี่ย

เท่า
เท่า
เท่า
เท่า
เท่า

ณ วันที่
19 ตุลาคม 2561
1.90x
1.25x
1.21x
1.29x
1.41x

1 เดือน
1.94x
1.31x
1.18x
1.41x
1.46x

ย้อนหลังจากวันที่ 19 ตุลาคม 2561
3 เดือน
6 เดือน
9 เดือน
1.97x
2.04x
2.12x
1.39x
1.35x
1.32x
1.03x
1.06x
1.10x
1.32x
1.25x
1.23x
1.43x
1.43x
1.44x

12 เดือน
2.20x
1.35x
1.12x
1.25x
1.48x

ที่มา : SETSMART

7.3.3.1 อัตราส่วนราคาต่อกาไร
การประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญด้วยวิธเี ปรียบเทียบ P/E จะนากาไรสุทธิยอ้ นหลัง 12 เดือนของ AFH
คูณกับ P/E เฉลีย่ ของบริษทั ทีน่ ามาเปรียบเทียบ อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก AFH เพิง่ จัดตัง้ ขึน้ เมือ่ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561
AFH จึงไม่มผี ลการดาเนินงานย้อนหลัง 12 เดือน ทีป่ รึกษาฯ จึงไม่สามารถประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญด้วยวิธี
อัตราส่วนราคาต่อกาไรได้
7.3.3.2 อัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชี
การประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญด้วยวิธเี ปรียบเทียบ P/BV จะนามูลค่าทางบัญชีของ AFH ณ ช่วงเวลา
ใดเวลาหนึ่ง คูณกับ P/BV ของบริษทั ทีน่ ามาเปรียบเทียบ ซึง่ การประเมินในครัง้ นี้ ทีป่ รึกษาฯ เลือกใช้มลู ค่าทางบัญชีของ
AFH ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 โดยอ้างอิงจากข้อมูลทางการเงิน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ซึง่ ตรวจสอบโดยนาง
วิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ บริษทั ดี ไอ เอ ออดิท จากัด
โดยมีรายละเอียดการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ AFH ดังนี้
หน่ วย
มูลค่าทางบัญชี ณ
วันที่ 31 พฤษภาคม 2561
P/BV
มูลค่ายุติธรรม
ของหุ้นสามัญ
บวก ทุนชาระแล้วทีเ่ พิม่ ขึน้
มูลค่ายุติธรรมของหุ้น
สามัญหลังปรับปรุงทุน
ชาระแล้ว

ณ วันที่
19 ตุลาคม 2561

1 เดือน

ล้านบาท

ย้อนหลังจากวันที่ 19 ตุลาคม 2561
3 เดือน
6 เดือน
9 เดือน

12 เดือน

182.22

เท่า

1.41x

1.46x

1.43x

1.43x

1.44x

1.48x

ล้านบาท

257.39

266.24

259.97

260.00

263.27

269.60

579.00

582.27

588.60

ล้านบาท
ล้านบาท

319.00
576.39

585.24
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578.97

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
จากการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญ ของ AFH ด้วยวิธเี ปรียบเทียบ P/BV จะได้มลู ค่ายุตธิ รรมของหุ้น
สามัญของ AFH ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ระหว่าง 257.39 ล้านบาท และ 269.60 ล้านบาท และมีมลู ค่ายุตธิ รรมของ
หุน้ สามัญของ AFH หลังปรับปรุงทุนชาระแล้ว ระหว่าง 576.39 ล้านบาท และ 588.60 ล้านบาท สาเหตุทท่ี ป่ี รึกษาฯ ไม่
ปรับปรุงทุนชาระแล้วก่อนการเปรียบเทียบ P/BV เนื่องจากจะทาให้ไม่สะท้อนส่วนของทุนทีท่ าให้เกิดผลการดาเนินงานที่
ผ่านมาซึง่ มีมลู ค่าเพียง 182.22 ล้านบาท
ทัง้ นี้ การประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญ ของ AFH 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 ไปคูณกับมูลค่าทางบัญชี ณ วันที่ 31
พฤษภาคม 2561 ของ AFH ดังนัน้ ที่ปรึกษาฯ จึงเห็นว่า วิธเี ปรียบเทียบ P/BV อาจเป็ นวิธที ่ไี ม่เหมาะสมสาหรับการ
ประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ AFH
7.3.4

วิ ธีผลรวมมูลค่าของแต่ละธุรกิ จ
การประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ AFH ด้วยวิธผี ลรวมมูลค่าของแต่ละธุรกิจ เป็ นการประเมินมูลค่า
โครงการและสินทรัพย์ของ AFH และบริษทั ย่อยของ AFH ซึ่งประกอบด้วย AFD และ RR โดยโครงการและสินทรัพย์
ต่างๆ จะมีวธิ กี ารประเมินทีแ่ ตกต่ างกันไปขึน้ อยู่กบั ลักษณะของโครงการและสินทรัพย์ ซึ่งทีป่ รึกษาฯ จะเลือกใช้วธิ กี าร
ประเมินทีเ่ หมาะสม และนามูลค่าทีป่ ระเมินได้มาปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี เพื่อให้โครงการและสินทรัพย์ของแต่ละบริษทั
สะท้อนมูลค่ายุตธิ รรมอย่างเหมาะสม
อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก AFH มิได้จดั ทางบการเงินรวมซึ่งตรวจสอบโดยบุคคลภายนอก โดยมีเพียงแต่งบ
การเงินเฉพาะกิจการที่ตรวจสอบโดยบุคคลภายนอก ดังนัน้ ที่ปรึกษาฯ จะดาเนินการประเมินมูลค่าของโครงการและ
สินทรัพย์ของแต่ละบริษทั ย่อย เพื่อประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของบริษทั ย่อยแต่ละบริษทั เพื่อนามูลค่ าดังกล่าว
มาปรับปรุงมูลค่าทางบัญชีของเงินลงทุนในบริษทั ย่อยของ AFH เพือ่ ให้สะท้อนมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ AFH
โดยทีป่ รึกษาอ้างอิงข้อมูลทางการเงิน ณ สิน้ เดือนพฤษภาคม 2561 ทีไ่ ด้รบั การตรวจสอบและปรับปรุงโดยบริษทั ดี ไอ
เอ ออดิท จากัด เนื่องจากเป็ นข้อมูลทางการเงินทีม่ คี วามน่าเชื่อถือมากกว่างบการเงินทีจ่ ดั ทาภายในโดยบริษทั เอง แม้วา่
จากการตรวจสอบอาจมีความไม่ครบถ้วนจากการสอบยันเอกสารต่างๆ
ทัง้ นี้ จากการสอบทานโครงสร้างของ AFH พบว่า AFH มีการถือหุ้นใน AFD ร้อยละ 96.67 ของจานวนหุ้นที่
ออกและจาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของ AFD และ AFD มีการถือหุน้ ใน RR ร้อยละ 99.99 ของจานวนหุน้ ทีอ่ อกและจาหน่าย
ได้แล้วทัง้ หมดของ RR ดังนัน้ ในการปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี ที่ปรึกษาฯ จะทาการปรับปรุงมูลค่าทางบัญชีของ RR
เพื่อให้ได้มลู ค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ RR และนามูลค่าดังกล่าวมาเป็ นข้อมูลส่วนหนึ่งในการปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี
ของเงินลงทุนในบริษทั ย่อยของ AFD ร่วมกับการปรับปรุงมูลค่าทางบัญชีของสินทรัพย์อ่นื ๆ ของ AFD เพื่อให้ได้มูลค่า
ยุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ AFD เพือ่ นามูลค่าดังกล่าวไปปรับปรุงมูลค่าทางบัญชีของเงินลงทุนในบริษทั ย่อยของ AFH
โดยมีรายละเอียดการประเมินมูลค่าของโครงการและสินทรัพย์ของแต่ละบริษทั ดังนี้
ลาดับ
1.

บริ ษทั
โครงการ/สิ นทรัพย์
วิ ธีการประเมิ นมูลค่า
AFH เงิน ลงทุ น ในหุ้น สามัญ วิธปี รับปรุงมูลค่าทางบัญชี
ข อ ง AFD จ า น ว น
28,999,999 หุน้
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เหตุผลในการเลือกใช้
เนื่องจากทีป่ รึกษาฯ ได้ทาการปรับปรุงมูลค่าของสินทรัพย์
และโครงการของ AFD ให้สะท้อนมูลค่ายุตธิ รรม และนามา
ปรับปรุงมูลค่าทางบัญชีของ AFD ดังนัน้ มูลค่าทางบัญชีท่ี
ปรับปรุงแล้วของ AFD จึงสะท้อนมูลค่ายุ ติธรรมของหุ้น
สามัญของ AFD และการนาไปปรับปรุงมูลค่าทางบัญชีของ
เงินลงทุนในบริษทั ย่อยจึงมีความเหมาะสม

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
ลาดับ
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

บริ ษทั
โครงการ/สิ นทรัพย์
วิ ธีการประเมิ นมูลค่า
เหตุผลในการเลือกใช้
AFD โครงการไวโอ แคราย วิธมี ูลค่าปจั จุบนั สุทธิของกระแส เนื่องจาก AFD มีการพัฒนาโครงการแล้ว และมีแผนทีจ่ ะ
เงิน สดจากโครงการและน าไป ดาเนินการโครงการต่อไป ดังนัน้ มูลค่าที่ AFD คาดว่าจะ
ปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี
ได้ร ับ คือ กระแสเงิน สดที่จ ะเกิด ขึ้น จากโครงการใน
อนาคต ดังนัน้ การประเมินมูลค่ายุตธิ รรมด้วยวิธมี ูลค่า
ป จั จุบนั สุท ธิของกระแสเงิน สดจากโครงการและน าไป
ปรับปรุงมูลค่าทางบัญชีจงึ มีความเหมาะสม
ั
AFD โครงการไวโอ แคราย 2 วิธมี ูลค่าปจจุบนั สุทธิของกระแส เนื่องจาก AFD มีการพัฒนาโครงการแล้ว และมีแผนทีจ่ ะ
เงิน สดจากโครงการและน าไป ดาเนินการโครงการต่อไป ดังนัน้ มูลค่าที่ AFD คาดว่าจะ
ปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี
ได้ร ับ คือ กระแสเงิน สดที่จ ะเกิด ขึ้น จากโครงการใน
อนาคต ดังนัน้ การประเมินมูลค่ายุตธิ รรมด้วยวิธมี ูลค่า
ป จั จุบนั สุท ธิของกระแสเงิน สดจากโครงการและน าไป
ปรับปรุงมูลค่าทางบัญชีจงึ มีความเหมาะสม
AFD โ ครง การ วนา เรส ซิ วิธมี ูลค่าปจั จุบนั สุทธิของกระแส เนื่องจาก AFD มีการพัฒนาโครงการแล้ว และมีแผนทีจ่ ะ
เดนซ์
เงิน สดจากโครงการและน าไป ดาเนินการโครงการต่อไป ดังนัน้ มูลค่าที่ AFD คาดว่าจะ
ปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี
ได้ร ับ คือ กระแสเงิน สดที่จ ะเกิด ขึ้น จากโครงการใน
อนาคต ดังนัน้ การประเมินมูลค่ายุตธิ รรมด้วยวิธมี ูลค่า
ป จั จุบนั สุท ธิของกระแสเงิน สดจากโครงการและน าไป
ปรับปรุงมูลค่าทางบัญชีจงึ มีความเหมาะสม
AFD ทีด่ นิ ว่างเปล่า เนื้อที่ 16 วิธปี รับปรุงมูลค่าทางบัญชี
เนื่องจากทีดนิ ดังกล่าว เป็ นเพียงทีด่ นิ ว่างเปล่า และยังไม่ม ี
ไร่ 30.3 ตารางวา ตัง้ อยู่
แผนในการพัฒนาโครงการที่ชดั เจน ดังนัน้ การปรับปรุง
ที่ถ นนศรีน คริน ทร์ - ร่ ม
มู ลค่ าทางบัญชี โดยอ้ างอิงมู ลค่ ายุ ติธรรมจากรายงาน
เกล้ า ตั ด ใหม่ จั ง หวั ด
ประเมินของผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สนิ จึงมีความเหมาะสม
กรุงเทพมหานคร
AFD เงิน ลงทุ น ในหุ้น สามัญ วิธปี รับปรุงมูลค่าทางบัญชี
เนื่องจากทีป่ รึกษาฯ ได้ทาการปรับปรุงมูลค่าของสินทรัพย์
ของ RR จานวน 29,997
และโครงการของ RR ให้สะท้อนมูลค่ายุตธิ รรม และนามา
หุน้
ปรับปรุงมูลค่าทางบัญชีของ RR ดังนัน้ มูลค่าทางบัญชีท่ี
ปรับปรุ งแล้วของ RR จึงสะท้อนมูลค่ ายุ ติธรรมของหุ้น
สามัญของ RR และการนาไปปรับปรุงมูลค่าทางบัญชีของ
เงินลงทุนในบริษทั ย่อยจึงมีความเหมาะสม
ั
RR โครงการบ้านรชยา บ้าน วิธมี ูลค่าปจจุบนั สุทธิของกระแส เนื่องจาก RR มีการพัฒนาโครงการแล้ว และมีแผนทีจ่ ะ
ช้าง 2
เงิน สดจากโครงการและน าไป ดาเนินการโครงการต่อไป ดังนัน้ มูลค่าที่ AFD คาดว่าจะ
ปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี
ได้ร ับ คือ กระแสเงิน สดที่จ ะเกิด ขึ้น จากโครงการใน
อนาคต ดังนัน้ การประเมินมูลค่ายุตธิ รรมด้วยวิธมี ูลค่า
ป จั จุบนั สุท ธิของกระแสเงิน สดจากโครงการและน าไป
ปรับปรุงมูลค่าทางบัญชีจงึ มีความเหมาะสม
RR ที่ ดิ น ว่ า งเปล่ า เนื้ อ ที่ วิธปี รับปรุงมูลค่าทางบัญชี
เนื่องจากทีดนิ ดังกล่าว เป็ นเพียงทีด่ นิ ว่างเปล่า และยังไม่ม ี
100 ไ ร่ 3 ง า น 41.1
แผนในการพัฒนาโครงการที่ชดั เจน ดังนัน้ การปรับปรุง
ตารางวา ตัง้ อยู่ ท่ีถ นน
มู ลค่ าทางบัญชี โดยอ้ างอิงมู ลค่ ายุ ติธรรมจากรายงาน
บ้ า น ช้ า ง จั ง ห วั ด
ประเมินของผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สนิ จึงมีความเหมาะสม
อุดรธานี
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
7.3.4.1 การประเมิ นมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของบริ ษทั รชยาเรียลเอสเตท จากัด
(1)
วิ ธีมลู ค่าปัจจุบนั สุทธิ ของกระแสเงิ นสดจากโครงการและนาไปปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี
การประเมินมูลค่ายุตธิ รรมด้วยวิธมี ลู ค่าปจั จุบนั สุทธิของกระแสเงินสดจากโครงการและนาไปปรับปรุงมูลค่าทาง
บัญชี เป็ นการประเมินมูลค่าโดยคานึงถึงความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดในอนาคตของโครงกา รของ RR ซึ่ง
ประกอบด้วยโครงการบ้านรชยา บ้านช้าง 2 โดยทีป่ รึกษาฯ จะปรับปรุงกระแสเงินสดด้วยภาษีจ่าย เพื่อให้ได้กระแสเงิน
สดอิสระของโครงการในส่วนของผูถ้ อื หุน้ หลังจากนัน้ ทีป่ รึกษาฯ จะทาการคิดลดกระแสเงินสดอิสระของโครงการในส่วน
ของผูถ้ อื หุน้ ด้วยอัตราผลตอบแทนทีผ่ ู้ถอื หุน้ คาดหวัง เพื่อให้ได้มลู ค่าปจั จุบนั สุทธิของโครงการ ซึ่งภายหลังจากที่ทราบ
มูลค่าปจั จุบนั สุทธิของโครงการแล้ว ทีป่ รึกษาฯ จะนามูลค่าปจั จุบนั สุทธิทไ่ี ด้ไปปรับปรุงกับมูลค่าทางบัญชีของสินทรัพย์
และหนี้สนิ ซึ่งอยู่ในประมาณการทางการเงิน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ของโครงการ ในข้อมูลทางการเงินของ RR
เพือ่ ให้มลู ค่าของโครงการสะท้อนมูลค่ายุตธิ รรม
ในการประมาณการกระแสเงินสดอิสระของโครงการ ที่ปรึกษาฯ ได้จดั ทาประมาณการทางการเงิน โดยการ
สัมภาษณ์ฝา่ ยบริหารของ RR เกีย่ วกับโครงสร้างการลงทุน แผนการลงทุน แผนการดาเนินงาน และพิจารณาข้อมูลภาวะ
อุตสาหกรรม และข้อมูลสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศประกอบ รวมถึงเอกสารต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ นี้ ทีป่ รึกษาฯ
ได้ทาการศึกษาและวิเคราะห์ถงึ ความน่าเชื่อถือและความสมเหตุสมผลของสมมติฐานต่างๆ ทีไ่ ด้รบั จากการสัมภาษณ์ฝา่ ย
บริหารของ RR และปรับปรุงสมมติฐานบางรายการให้เป็ นไปตามหลักความระมัดระวัง
ทัง้ นี้ สาเหตุท่ที ่ปี รึกษาฯ ไม่พจิ ารณาใช้กระแสเงินสดอิสระทัง้ หมดของบริษัท เนื่องจากที่ปรึกษาฯ เห็นว่า
กระแสเงินสดอิสระในอนาคตของบริษทั ทีป่ ระกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่ออยูอ่ าศัย จะขึน้ อยูก่ บั จานวนโครงการ
ทีอ่ ยู่ระหว่างการพัฒนาและทีด่ นิ รอการพัฒนา ซึ่งทีป่ รึกษาฯ เห็นว่า ในกรณีทจ่ี ะพิจารณาใช้กระแสเงินสดอิสระทัง้ หมด
ของบริษทั จะต้องเป็ นกิจการทีม่ กี ารดาเนินกิจการต่อเนื่อง (going concern) และสามารถคาดการณ์ได้ อย่างไรก็ตาม ใน
กรณีของบริษทั ทีป่ ระกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพือ่ อยูอ่ าศัย ทีป่ รึกษาฯ จะสามารถคาดการณ์ได้เฉพาะโครงการที่
อยูร่ ะหว่างการพัฒนาหรือโครงการทีร่ อการพัฒนา โดยทีป่ รึกษาฯ เห็นว่าค่าใช้จา่ ยในการบริหารส่วนกลาง มีลกั ษณะเป็ น
ค่าใช้จ่ายที่จะก่อให้เกิดโครงการส่วนเพิม่ ในอนาคต ดังนัน้ การที่จะนาค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับโครงการ เช่น
ค่าใช้จ่ายของฝ่ายบริหาร และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานสายงานสนับสนุ น เป็ นต้น อาจส่งผลให้มลู ค่าของโครงการต่า
กว่าความเป็ นจริง จากการทีม่ คี า่ ใช้จา่ ยทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับโครงการมาหักลดกระแสเงินสดทีค่ าดว่าจะได้รบั
ที่ปรึกษาฯ ได้ทาการเก็บข้อมูลการทาสัญญาซื้อขายเพิม่ เติมระหว่างเดือนมิถุนายน 2561 ถึงเดือนตุลาคม
2561 และทาการตัง้ สมมติฐานการขายระหว่างเดือนมิถุนายน 2561 ถึงเดือนตุลาคม 2561 ตามข้อมูลจริง เพื่อให้ผลลัพธ์
ที่ไ ด้ส ะท้อ นความเป็ น จริง มากที่สุด ดัง นัน้ การประมาณการขายตามสมมติฐ านของที่ป รึก ษาฯ จะเริ่ม ตัง้ แต่ เ ดือ น
พฤศจิกายน 2561 เป็ นต้นไป
สมมติ ฐานด้านการขาย
ที่ ป รึก ษาฯ ได้ พิจ ารณาข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ร ับ จากฝ่ า ยบริห ารของ RR เกี่ ย วกับ ข้อ มู ล ราคาขายของโครงการ
บ้านรชยา บ้านช้าง 2 โดยทีป่ รึกษาฯ ได้ปรับปรุงมูลค่า โครงการคงเหลือให้สอดคล้องกับราคาบ้านทีม่ กี ารจาหน่ายให้แก่
ลูกค้าจริง พบว่ามีจานวนบ้านทีย่ งั ไม่ได้ขาย ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561 จานวน 73 หลัง และมีมลู ค่าขาย (หลังปรับปรุง
ตามสมมติฐานของทีป่ รึกษาฯ) จานวน 219.20 ล้านบาท หรือเฉลีย่ หลังละ 3.00 ล้านบาท
ในด้ า นของการขาย ที่ ป รึ ก ษาฯ ใช้ ส มมติ ฐ านให้ ม ี ก ารจ าหน่ ายบ้ า นในอั ต ราเดื อ นละ 8 หลั ง ซึ่ ง
ทีป่ รึกษาฯ พิจารณาจากข้อมูลในอดีตทีเ่ กิดขึน้ จริง โดยในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2561 ซึง่ มีการจาหน่ายบ้านโครงการ
บ้ า นรชยา บ้ า นช้ า ง 2 ไปแล้ ว จ านวน 88 หลั ง หรื อ เฉลี่ ย เดื อ นละ 8.80 หลั ง ซึ่ ง สู ง กว่ า ประมาณการของ
ทีป่ รึกษาฯ และเป็ นไปตามหลักความระมัดระวัง

ส่วนที่ 7 - หน้า 34

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
ในด้านของการทาสัญญา การชาระเงินดาวน์ และการโอน ทีป่ รึกษาฯ กาหนดสมมติฐานให้มกี ารจ่ายเงินเมื่อทา
สัญญาหลังละ 90,000 บาท การจ่ายเงินดาวน์ 12 งวด (เดือนละงวด) โดยมูลค่าเงินดาวน์ทงั ้ หมดเท่ากับร้อยละ 8 ของ
มูลค่าบ้าน และมีการโอนและชาระเงินส่วนทีเ่ หลือในเดือนถัดจากทีช่ าระเงินดาวน์งวดที่ 12 โดยอ้างอิงจากการสัมภาษณ์
ฝา่ ยบริหารของ RR และแผนการขายของโครงการบ้านรชยา บ้านช้าง 2
สมมติ ฐานด้านค่าใช้จ่าย
ต้นทุนในการก่อสร้าง
จากการสอบทานข้อมูลพบว่าโครงการบ้านรชยา บ้านช้าง 2 อยูร่ ะหว่างการก่อสร้าง โดยมีตน้ ทุนในการก่อสร้าง
และสาธารณู ปโภครวม 198.93 ล้านบาท และยังไม่ได้ก่อสร้างรวม 151.08 ล้านบาท โดยที่ปรึกษาฯ พิจารณากาหนด
สมมติฐานให้มกี ารจ่ายค่าใช้จ่ายตามแผนการก่อสร้างของฝา่ ยบริหารของ RR ซึ่งคาดว่าโครงการทัง้ หมดจะแล้วเสร็จใน
เดือนตุลาคม 2562
ค่าใช้จา่ ยเงินเดือนพนักงานขาย
ทีป่ รึกษาฯ พิจารณากาหนดสมมติฐานให้มคี ่าใช้จ่ายเงินเดือนพนักงานขายเดือนละ 0.08 ล้านบาท โดยอ้างอิง
จากข้อมูลค่าใช้จา่ ยเงินเดือนพนักงานขายเฉลีย่ ต่อเดือนทีเ่ กิดขึน้ จริงในงวดห้าเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2561
ค่าใช้จา่ ยคอมมิชชันพนั
่ กงานขาย
ทีป่ รึกษาฯ พิจารณากาหนดสมมติฐานให้มกี ารจ่ายค่าคอมมิชชันในการขายให้
่
แก่พนักงานขายในอัตราหลังละ
5,000 บาท และมีการชาระให้แก่พนักงานในเดือนถัดจากเดือนทีม่ กี ารโอนบ้าน โดยอ้างอิงจากนโยบายของฝา่ ยบริหาร
ของ RR
ค่าธรรมเนียมโอน
ทีป่ รึกษาฯ พิจารณากาหนดสมมติฐานให้มกี ารเสียค่าธรรมเนียมโอนในอัตราร้อยละ 1.00 ของมูลค่าบ้านที่โอน
โดยอ้างอิงจากนโยบายของ RR ที่จะรับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการโอนคนละครึ่งกับลูกค้า (ค่าธรรมเนียมโอนตาม
หลักเกณฑ์ของกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องเท่ากับร้อยละ 2.00 ของมูลค่าบ้านทีโ่ อน)
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ทีป่ รึกษาฯ พิจารณากาหนดสมมติฐานให้มกี ารเสียภาษีธุรกิจเฉพาะในอัตราร้อยละ 3.30 ของมูลค่าบ้านที่โอน
ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
ค่าใช้จา่ ยในการขายอื่นๆ
ที่ปรึกษาฯ พิจารณากาหนดสมมติฐานให้มคี ่าใช้จ่ายในการขายอื่นๆ เดือนละ 0.12 ล้านบาท โดยอ้างอิงจาก
ข้อมูลค่าใช้จา่ ยในการขายอื่นๆ เฉลีย่ ต่อเดือนทีเ่ กิดขึน้ จริงในงวดห้าเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2561
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
ทีป่ รึกษาฯ พิจารณากาหนดสมมติฐานให้มคี า่ ใช้จ่ายในการบริหารเดือนละ 0.12 ล้านบาท โดยอ้างอิงจากข้อมูล
ค่าใช้จา่ ยในการบริหารเฉลีย่ ต่อเดือนทีเ่ กิดขึน้ จริงในงวดห้าเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2561
ภาษีเงินได้
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
ทีป่ รึกษาฯ พิจารณากาหนดสมมติฐานให้มกี ารเสียภาษี เงินได้นิตบิ ุคคลในอัตราร้อยละ 20.00 ตามหลักเกณฑ์
ของกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
การชาระคืนเงินกูย้ มื และอัตราดอกเบีย้
จากการสอบทานข้อมูลพบว่า ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 RR มีเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงินซึง่ มีวตั ถุประสงค์
เพื่อพัฒนาโครงการบ้านรชยา บ้านช้าง 2 จานวน 132.06 ล้านบาท โดยเงินกู้ยมื ดังกล่าวมีกาหนดชาระภายใน 4 ปี
หลังจากเบิกเงินกูค้ รัง้ แรก ซึง่ ครบกาหนดในเดือนกรกฎาคม 2564 และมีอตั ราดอกเบีย้ ณ ปจั จุบนั เท่ากับร้อยละ 5.65
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงินดังกล่าวไม่ได้กาหนดเงือ่ นไขในการทยอยชาระคืน ดังนัน้ ที่
ปรึกษาฯ พิจารณากาหนดสมมติฐานให้ RR มีการชาระคืนเงินกู้ยมื ในอัตราร้อยละ 75 ของมูลค่าบ้านที่โอนโดยอ้างอิง
จากสัญญาเงินกูข้ องโครงการวนา เรสซิเดนซ์ และพิจารณากาหนดสมมติฐานต้นทุนทางการเงินทีร่ อ้ ยละ 5.65
สมมติ ฐานอัตราส่วนคิ ดลด (Discount rate)
อัต ราส่ว นคิด ลดที่ใ ช้ใ นการค านวณหามูล ค่ า ป จั จุ บ ัน สุ ท ธิข องกระแสเงิน สดอิส ระของโครงการจะใช้อ ั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
อายุ 25 ปี ณ วั น ที่ ป ระเมิ น มู ล ค่ า ยุ ติ ธ ร รมข อ ง โ คร ง กา ร ( อ้ า งอิ ง ข้ อ มู ล จ า ก
www.thaibma.or.th) โดย ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2561 มีคา่ เท่ากับร้อยละ 3.42

Rm

=

อัตราผลตอบแทนการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ เฉลี่ยย้อนหลัง 25 ปี นับจากวันที่ 19
ตุลาคม 2561 ซึ่งเป็ นวันทาการก่อนวันที่คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้มมี ติอนุ มตั กิ ารเข้าทา
รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการทีเ่ กี่ยวโยงกันฯ และรายการจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
และรายการที่เ กี่ย วโยงกัน ฯ ซึ่ง เป็ น ช่ ว งระยะเวลาสะท้ อ นภาวะการลงทุ น ในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ในช่วงเวลาต่างๆ ได้ดกี ว่าการใช้ขอ้ มูลในช่วงระยะเวลาสัน้ (อ้างอิงข้อมูลจาก
www.set.or.th) โดย ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2561 มีคา่ เท่ากับร้อยละ 7.30

Beta (β) =

ค่าเฉลีย่ ความแปรปรวนของผลตอบแทนรายวันของบริษทั ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทีป่ ระกอบ
ธุรกิจคล้ายคลึงกันกับ RR ซึ่งเน้ นการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัย และมีขนาด
สิ น ทรัพ ย์ ไ ม่ เ กิ น 1,500.00 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 20 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 (ทีม่ า: Bloomberg)
โดยที่ปรึกษาฯ นาค่า Unleveraged Beta ของ BROCK GREEN PRECHA และ THANA
มาหาค่าเฉลีย่ และทาการปรับค่าให้เป็ น Leveraged Beta (βL: Leveraged Beta) ของ RR
ด้วยโครงสร้างทางการเงินและอัตราภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลของ AFD ณ วันที่ 31 พฤษภาคม
ส่วนที่ 7 - หน้า 36
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2561 โดยเหตุท่ที ่ปี รึกษาฯ พิจารณาไม่เลือกใช้โครงสร้างทางการเงินของ RR เนื่องจาก
RR มีส่วนของผู้ถอื หุ้นติดลบ จึงไม่สามารถคานวณอัตราส่วนหนี้สนิ ที่มภี าระดอกเบี้ยต่อ
ส่ว นของผู้ถือ หุ้น ได้ อีก ทัง้ AFD ก็เ ป็ น บริษัท ใหญ่ ข อง RR และมีก ารประกอบธุ ร กิจ ที่
คล้ายคลึงกัน ดังนัน้ การพิจารณาใช้โครงสร้างทางการเงินของ AFD จึงมีความเหมาะสม
ซึ่ง สามารถค านวณค่า เฉลี่ ย Unleveraged Beta (βU) ได้เ ท่า กับ 0.57 และ Leveraged
Beta ของ RR ได้เท่ากับ 4.24 เท่า โดยมีรายละเอียดการคานวณดังนี้
อัตราส่วนหนี้ สินที่มีภาระดอกเบีย้
Leveraged
Unleveraged
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
Beta
Beta
บริ ษทั
ณ วันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2561
(D:E Ratio)
(βL)
(βU)
BROCK
0.23
0.001
0.23
GREEN
0.53
0.02
0.52
PRECHA
1.01
0.08
0.95
THANA
1.04
0.97
0.58
ค่าเฉลี่ย Unleveraged Beta
0.57
อัตราส่วนหนี้ สินที่มีภาระดอกเบีย้ ต่อส่วนของผูถ้ ือหุ้นของ AFD
8.041
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561
ค่า Leveraged Beta ของ RR
4.24
หมายเหตุ : 1 เนื่องจากบริษทั ไม่ได้มกี ารดาเนินโครงการในลักษณะ Project Finance และไม่ได้มกี ารแยกเงินกูย้ มื สาหรับโครงการแต่
ละโครงการอย่างชัดเจน ทีป่ รึกษาฯ จึงไม่ทราบอัตราส่วนหนี้สนิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของโครงการ ดังนัน้
ทีป่ รึกษาฯ จึงพิจารณาใช้อตั ราส่วนหนี้สนิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั แทน

ทัง้ นี้ จากสูตรการคานวณและค่าตัวแปรต่างๆ ที่นามาใช้ดงั กล่าวข้างต้น จะได้อตั ราผลตอบแทนที่ผู้ถือหุ้น
คาดหวัง (Ke) สาหรับการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของโครงการ เท่ากับร้อยละ 19.88
สรุปประมาณการทางการเงิ นของโครงการบ้านรชยา บ้านช้าง 2
หน่ วย : ล้านบาท
กระแสเงิ นสดรับ
กระแสเงิ นสดจ่าย
ต้นทุนในการก่อสร้าง
ค่าใช้จา่ ยเงินเดือนพนักงานขาย
ค่าใช้จา่ ยคอมมิชชันพนั
่ กงานขาย
ค่าธรรมเนียมโอน
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ค่าใช้จา่ ยในการขายอื่นๆ
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
ต้นทุนทางการเงิน
ภาษีเงินได้
ชาระคืนเงินกู้
รวมกระแสเงิ นสดจ่าย

มิ .ย. – ธ.ค. ปี 2561
14.78

งวดปี 2562
279.02

งวดปี 2563
174.77

83.51
0.59
0.82
0.87
4.35
90.14

67.56
1.01
0.44
2.79
9.20
1.40
1.49
2.86
22.29
132.06
241.10

0.76
0.37
1.95
6.44
1.05
1.12
32.62
44.30

ส่วนที่ 7 - หน้า 37
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หน่ วย : ล้านบาท

มิ .ย. – ธ.ค. ปี 2561

กระแสเงิ นสดสุทธิ ของผูถ้ ือหุ้น
มูลค่าปัจจุบนั สุทธิ *
หมายเหตุ : คิดลดกระแสเงินสดรายเดือน

(75.36)
47.12

งวดปี 2562

งวดปี 2563

37.93

130.47

จากการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของโครงการบ้านรชยา บ้านช้าง 2 ด้วยวิธมี ลู ค่าปจั จุบนั สุทธิของกระแสเงินสด
จากโครงการและนาไปปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี จะได้มูลค่ายุตธิ รรมของโครงการบ้านรชยา บ้านช้าง 2 เท่ากับ 47.12
ล้านบาท
การวิ เคราะห์ความไว (Sensitivity Analysis)
การประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของโครงการจะถูกต้องหรือมีมลู ค่าใกล้เคียงความเป็ นจริงนัน้ ขึน้ อยูก่ บั ความถูกต้อง
และความเหมาะสมของสมมติฐานที่ใช้ในการประมาณการทางการเงิน และแผนการดาเนิ นธุรกิจและนโยบายการ
บริห ารงานในอนาคต ดัง นั ้น หากมีเ หตุ ก ารณ์ ท่ีส่ ง ผลให้ เ กิ ด การเปลี่ย นแปลงใดๆ เกี่ ย วกับ สภาวะเศรษฐกิจ
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และนโยบายของรัฐบาลทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ก็อาจทาให้ประมาณการทางการเงินทีจ่ ดั ทาขึน้
ภายใต้สมมติฐานทีก่ ล่าวมาข้างต้นเปลีย่ นแปลงไปอย่างมีนยั สาคัญ และอาจส่งผลกระทบให้มลู ค่ายุตธิ รรมของโครงการที่
ประเมินได้เปลีย่ นแปลงไปด้วยเช่นกัน
ด้วยสาเหตุและปจั จัยต่างๆ ทีอ่ าจเกิดการเปลีย่ นแปลงและอาจส่งผลกระทบกับการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของ
โครงการ ที่ปรึกษาฯ จึงได้ทาการวิเคราะห์ความไวของการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของโครงการเพื่อศึกษาถึงผลกระทบ
โดยปจั จัยต่างๆ ทีอ่ าจเกิดการเปลีย่ นแปลง โดยศึกษาและวิเคราะห์การเปลีย่ นแปลงของมูลค่ายุตธิ รรมของโครงการต่อ
การเปลีย่ นแปลงของปจั จัย 2 ปจั จัย ได้แก่ อัตราคิดลด (อัตราผลตอบแทนทีผ่ ถู้ อื หุน้ คาดหวัง) และการเปลีย่ นแปลงของ
ราคาขายบ้าน ซึ่งสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ความไวของการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของโครงการด้วยวิธมี ลู ค่าปจั จุบนั
สุทธิของกระแสเงินสดจากโครงการและนาไปปรับปรุงมูลค่าทางบัญชีได้ดงั นี้
อัตราคิ ดลด
การเปลี่ยนแปลงของราคาขายบ้าน เพิ่ ม / (ลด) จากกรณี ฐาน
เพิ่ ม / (ลด) จากกรณี ฐาน
(5.00%)
(2.50%)
0.00%
2.50%
5.00%
(1.00%)
34.53
41.71
48.89
56.06
63.23
(0.50%)
33.73
40.87
48.00
55.12
62.25
47.12
0.00%
32.95
40.04
54.21
61.29
0.50%
32.17
39.22
46.26
53.30
60.34
1.00%
31.40
38.41
45.40
52.40
59.40
หมายเหตุ : ทีป่ รึกษาฯ เลือกใช้ช่วงระยะห่าง โดยเปลีย่ นแปลงอัตราคิดลดทีร่ อ้ ยละ 0.50 และเปลีย่ นแปลงราคาขายบ้านทีร่ อ้ ยละ 2.50 โดยทีป่ รึกษาฯ
พิจารณาใช้ช่วงระยะห่างดังกล่าว เนื่องจากที่ปรึกษาฯ เห็นว่าเป็ นเหตุการณ์ ท่อี าจเกิดขึ้น ภายใต้สภาวการณ์ ท่อี าจเปลี่ยนแปลงไปใน
ปจั จุบนั และครอบคลุมความผันผวนที่อาจจะเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม ผลกระทบที่แท้จริงย่อมขึ้นอยู่กบั ภาวะอุตสาหกรรม เงื่อนไขทาง
เศรษฐกิจ และปจั จัยอืน่ ๆ ทีอ่ าจส่งผลกระทบ ในอนาคต

จากการวิเคราะห์ความไวของการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของโครงการ โดยการเปลีย่ นแปลงอัตราคิดลด (อัตรา
ผลตอบแทนทีผ่ ถู้ อื หุน้ คาดหวัง) และการเปลีย่ นแปลงของราคาขายบ้าน จะได้ มลู ค่ายุตธิ รรมของโครงการระหว่าง 39.22
ล้านบาท และ 55.12 ล้านบาท
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(2)

วิ ธีปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี
การประเมินมูลค่ายุตธิ รรมด้วยวิธปี รับปรุงมูลค่า ทางบัญชี เป็ นการนามูลค่า ทางบัญชีของ RR ตามข้อมูลทาง
การเงิน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ซึ่งตรวจสอบโดยนางวิไลรัตน์ โรจน์ นครินทร์ บริษทั ดี ไอ เอ ออดิท จากัด มา
ปรับปรุงเพือ่ ให้สะท้อนมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ หนี้สนิ และรายการสาคัญต่างๆ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561
ในการปรับปรุงมูลค่าทางบัญชีของ RR ที่ปรึกษาฯ ได้อ้างอิงข้อมูลทางการเงิน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561
ซึ่งตรวจสอบโดยนางวิไลรัตน์ โรจน์ นครินทร์ บริษทั ดี ไอ เอ ออดิท จากัด และได้อ้างอิงราคาประเมินทรัพย์สนิ จาก
รายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ของบริษทั เอ็ดมันด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ซึ่งเป็ นบริษทั ที่อยู่ใน
รายชื่อบริษทั ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ในตลาดทุนและผูป้ ระเมินหลักที่ได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. โดยมี
รายละเอียดมูลค่าทีจ่ ะนาไปปรับปรุงดังนี้
ลาดับ

รายการสิ นทรัพย์

1

ทีด่ นิ ว่างเปล่า เนื้อที่ 100 ไร่ 3 งาน
41.1 ตารางวา
ตัง้ อยูท่ ถ่ี นนบ้านช้าง จังหวัด
อุดรธานี
เงินให้กยู้ มื แก่นายจตุรงค์ ธนะปุระ

21

ผูป้ ระเมิ น

วิ ธีการประเมิ น วัตถุประสงค์

บริษทั เอ็ดมันด์ วิธเี ปรียบเทียบ
ไต แอนด์ คอม
ราคาตลาด
พานี (ประเทศ
ไทย) จากัด
ทีป่ รึกษาฯ
ด้อยค่ามูลค่า
ทางบัญชี

วัตถุประสงค์
สาธารณะ

-

ราคาประเมิ น
(ล้านบาท)
วันที่ 5 มิถุนายน
262.40
2561
วันที่ประเมิ น

วันที่ 14
พฤศจิกายน
2561

-

หมายเหตุ : 1 ทีป่ รึกษาฯ พิจารณาด้อยค่าเงินให้กยู้ มื แก่นายจตุรงค์ ธนะปุระ ทัง้ จานวน เนื่องจากการเข้าทารายการได้มาซึง่ สินทรัพย์และรายการที่
เกี่ยวโยงกันฯ ไม่มเี งื่อนไขบังคับก่อนให้นายจตุรงค์ ธนะปุระ ต้องชาระเงินกู้ยมื ทัง้ หมดก่อนเข้าทารายการ ดังนัน้ ที่ปรึกษาฯ จึง
พิจารณาด้อยค่าเงินให้กยู้ มื ดังกล่าวทัง้ จานวน เนื่องจากบริษทั ฯ มีความเสีย่ งทีจ่ ะไม่ได้รบั ชาระคืนเงินกูย้ มื ดังกล่าว ซึง่ เป็ นไปตามหลัก
ความระมัดระวัง

สรุปผลการประเมิ นมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของบริ ษทั รชยาเรียลเอสเตท จากัด
จากการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของโครงการและสินทรัพย์ สามารถสรุปผลการปรับปรุงมูลค่าทางบัญชีของ RR

(3)
ได้ดงั นี้
ลาดับ

รายการสิ นทรัพย์

1

โครงการบ้านรชยา บ้านช้าง 2

2

ทีด่ นิ ว่างเปล่า เนื้อที่ 100 ไร่ 3
งาน 41.1 ตารางวา ตัง้ อยูท่ ่ี
ถนนบ้านช้าง จังหวัดอุดรธานี
เงินให้กยู้ มื แก่นายจตุรงค์ ธนะปุ
ระ

3

มูลค่าทางบัญชี
สุทธิ ณ วันที่ 31
วิ ธีการประเมิ นมูลค่า
พฤษภาคม 2561
(ล้านบาท)
วิธมี ลู ค่าปจั จุบนั สุทธิของกระแส
175.831
เงินสดจากโครงการและนาไป
ปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี
วิธปี รับปรุงมูลค่าทางบัญชี

ด้อยค่ามูลค่าทางบัญชี

19.00

ราคาประเมิ น
(ล้านบาท)
39.22 - 55.12

ผลต่างระหว่าง
มูลค่าทางบัญชี
กับราคาประเมิ น
(ล้านบาท)
125.79 - 141.69

262.40

-

ปรับปรุงภาษีเงินได้รอตัดบัญชี2
รวม

(19.00)
(10.42)
96.37 - 112.28

หมายเหตุ : 1 มูลค่าทางบัญชีสทุ ธิจากเงินกูย้ มื จากสถาบันทางการเงินทีอ่ ยูใ่ นประมาณการทางการเงิน
2 ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี เกิดจากผลต่างจากการปรับปรุงมูลค่าสินทรัพย์ตามรายงานประเมินมูลค่าสินทรัพย์ โดยคานวณจากอัตราภาษี
(ร้อยละ 20) คูณด้วยผลต่างระหว่างมูลค่าทางบัญชีและราคาประเมิน
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
และมีรายละเอียดการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ RR ดังนี้
รายการ
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561
ส่วนของผู้ถือหุ้น
(12.18)
บวก รายการปรับปรุงมูลค่าทรัพย์สนิ ตามราคาประเมิน
96.37 - 112.28
มูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญ
84.19 - 100.10
หาร จานวนหุน้ สามัญทีอ่ อกและเรียกชาระแล้ว
30,000
มูลค่าหุ้นสามัญต่อหุ้น
2,806.41 - 3,336.65

หน่ วย
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
หุน้
บาทต่อหุ้น

จากการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ RR ด้วยวิธผี ลรวมมูลค่าของแต่ละธุรกิจ จะได้มลู ค่ายุตธิ รรม
ของหุน้ สามัญของ RR ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ระหว่าง 84.19 ล้านบาท และ 100.10 ล้านบาท หรือคิดเป็ นมูลค่า
ต่อหุน้ ระหว่าง 2,806.41 บาทต่อหุน้ และ 3,336.65 บาทต่อหุน้
7.3.4.2 การประเมิ นมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของบริ ษทั แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
(1)
วิ ธีมลู ค่าปัจจุบนั สุทธิ ของกระแสเงิ นสดจากโครงการและนาไปปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี
การประเมินมูลค่ายุตธิ รรมด้วยวิธมี ลู ค่าปจั จุบนั สุทธิของกระแสเงินสดจากโครงการและนาไปปรับปรุงมูลค่าทาง
บัญชี เป็ นการประเมินมูลค่าโดยคานึงถึงความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดในอนาคตของโครงการของ AFD ซึ่ง
ประกอบด้วยโครงการไวโอ แคราย โครงการไวโอ แคราย 2 และโครงการวนา เรสซิเดนซ์ โดยที่ปรึกษาฯ จะปรับปรุง
กระแสเงินสดด้วยภาษีจ่าย เพื่อให้ได้กระแสเงินสดอิสระของโครงการในส่วนของผูถ้ อื หุน้ หลังจากนัน้ ทีป่ รึกษาฯ จะทา
การคิดลดกระแสเงินสดอิสระของโครงการในส่วนของผูถ้ อื หุน้ ด้วยอัตราผลตอบแทนทีผ่ ูถ้ อื หุน้ คาดหวัง เพื่อให้ได้มูลค่า
ปจั จุบนั สุทธิของโครงการ ซึง่ ภายหลังจากทีท่ ราบมูลค่าปจั จุบนั สุทธิของโครงการแล้ว ทีป่ รึกษาฯ จะนามูลค่าปจั จุบนั สุทธิ
ที่ได้ไปปรับปรุงกับมูลค่าทางบัญชีของสิน ทรัพย์และหนี้สนิ ซึ่งอยู่ในประมาณการทางการเงิน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม
2561 ของโครงการ ในข้อมูลทางการเงินของ AFD เพือ่ ให้มลู ค่าของโครงการสะท้อนมูลค่ายุตธิ รรม
ในการประมาณการกระแสเงินสดอิสระของโครงการ ที่ปรึกษาฯ ได้จดั ทาประมาณการทางการเงิน โดยการ
สัมภาษณ์ ฝ่ายบริหารของ AFD เกี่ยวกับโครงสร้างการลงทุน แผนการลงทุน แผนการดาเนินงาน และพิจารณาข้อมูล
ภาวะอุตสาหกรรม และข้อมูลสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศประกอบ รวมถึงเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทัง้ นี้ ที่
ปรึกษาฯ ได้ทาการศึกษาและวิเคราะห์ถงึ ความน่ าเชื่อถือและความสมเหตุสมผลของสมมติฐานต่างๆ ที่ได้รบั จากการ
สัมภาษณ์ฝา่ ยบริหารของ AFD และปรับปรุงสมมติฐานบางรายการให้เป็ นไปตามหลักความระมัดระวัง
ทัง้ นี้ สาเหตุท่ที ่ปี รึกษาฯ ไม่พจิ ารณาใช้กระแสเงินสดอิสระทัง้ หมดของบริษัท เนื่องจากที่ปรึกษาฯ เห็นว่า
กระแสเงินสดอิสระในอนาคตของบริษทั ทีป่ ระกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่ออยูอ่ าศัย จะขึน้ อยูก่ บั จานวนโครงการ
ทีอ่ ยู่ระหว่างการพัฒนาและทีด่ นิ รอการพัฒนา ซึ่งทีป่ รึกษาฯ เห็นว่า ในกรณีทจ่ี ะพิจารณาใช้กระแสเงินสดอิสระทัง้ หมด
ของบริษทั จะต้องเป็ นกิจการทีม่ กี ารดาเนินกิจการต่อเนื่อง (going concern) และสามารถคาดการณ์ได้ อย่างไรก็ตาม ใน
กรณีของบริษทั ทีป่ ระกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพือ่ อยูอ่ าศัย ทีป่ รึกษาฯ จะสามารถคาดการณ์ได้เฉพาะโครงการที่
อยูร่ ะหว่างการพัฒนาหรือโครงการทีร่ อการพัฒนา โดยทีป่ รึกษาฯ เห็นว่าค่าใช้จ่ายในการบริหารส่วนกลาง มีลกั ษณะเป็ น
ค่าใช้จ่ายที่จะก่อให้เกิดโครงการส่วนเพิม่ ในอนาคต ดังนัน้ การที่จะนาค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับโครงการ เช่น
ค่าใช้จ่ายของฝ่ายบริหาร และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานสายงานสนับสนุ น เป็ นต้น อาจส่งผลให้มลู ค่าของโครงการต่า
กว่าความเป็ นจริง จากการทีม่ คี า่ ใช้จา่ ยทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับโครงการมาหักลดกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รบั
ที่ปรึกษาฯ ได้ทาการเก็บข้อมูลการทาสัญญาซื้อขายเพิม่ เติมระหว่างเดือนมิถุนายน 2561 ถึงเดือนตุลาคม
2561 และทาการตัง้ สมมติฐานการขายระหว่างเดือนมิถุนายน 2561 ถึงเดือนตุลาคม 2561 ตามข้อมูลจริง เพื่อให้ผลลัพธ์
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
ที่ไ ด้ส ะท้อ นความเป็ น จริง มากที่สุด ดัง นัน้ การประมาณการขายตามสมมติฐ านของที่ป รึก ษาฯ จะเริ่ม ตัง้ แต่ เ ดือ น
พฤศจิกายน 2561 เป็ นต้นไป
(1.1)

โครงการไวโอ แคราย
สมมติ ฐานด้านการขาย
ที่ปรึกษาฯ ได้พจิ ารณาข้อมูลที่ได้รบั จากฝ่ายบริหารของ AFD เกี่ยวกับข้อมูลราคาขายของโครงการไวโอ แค
ราย โดยทีป่ รึกษาฯ ได้ปรับปรุงมูลค่าโครงการคงเหลือให้สอดคล้องกับราคาห้องทีม่ กี ารจาหน่ายให้แก่ลกู ค้าจริง พบว่ามี
จานวนห้องทีย่ งั ไม่ได้ขาย ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561 จานวน 12 ห้อง และมีมลู ค่าขาย (หลังปรับปรุงตามสมมติฐานของที่
ปรึกษาฯ) จานวน 32.34 ล้านบาท หรือเฉลีย่ ห้องละ 2.70 ล้านบาท
ในด้านของการขาย ที่ป รึกษาฯ ใช้สมมติฐานให้ม ีการจาหน่ ายห้องในอัตราเดือนละ 3 ห้อง ซึ่งที่ป รึกษาฯ
พิจารณาจากข้อมูลในอดีตทีเ่ กิดขึน้ จริง โดยในช่ วง 10 เดือนแรกของปี 2561 ซึง่ มีการจาหน่ายห้องชุดโครงการไวโอ แค
ราย ไปแล้วจานวน 33 ห้อง หรือเฉลี่ยเดือนละ 3.30 ห้อง ซึ่งสูงกว่าประมาณการของที่ปรึกษาฯ และเป็ นไปตามหลัก
ความระมัดระวัง
ในด้านของการทาสัญญา และการโอน ที่ปรึกษาฯ กาหนดสมมติฐานให้มกี ารจ่ายเงินเมื่อทาสัญญาห้องละ
10,000 บาท และมีการโอนและชาระเงินส่วนทีเ่ หลือในเดือนถัดจากเดือนทีท่ าสัญญา โดยอ้างอิงจากการสัมภาษณ์ ฝ่าย
บริหารของ AFD และแผนการขายของโครงการไวโอ แคราย ซึ่งปจั จุบนั โครงการไวโอ แคราย มีการก่อสร้างโครงการ
แล้วเสร็จ และมีแผนทีจ่ ะโอนห้องทันทีเมือ่ มีการขาย
สมมติ ฐานด้านค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จา่ ยเงินเดือนพนักงานขาย
ทีป่ รึกษาฯ พิจารณากาหนดสมมติฐานให้มคี ่าใช้จ่ายเงินเดือนพนักงานขายเดือนละ 0.04 ล้านบาท โดยอ้างอิง
จากข้อมูลค่าใช้จา่ ยเงินเดือนพนักงานขายเฉลีย่ ต่อเดือนทีเ่ กิดขึน้ จริงในงวดห้าเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2561
ค่าใช้จา่ ยคอมมิชชันพนั
่ กงานขาย
ทีป่ รึกษาฯ พิจารณากาหนดสมมติฐานให้มกี ารจ่ายค่าคอมมิชชันในการขายให้
่
แก่พนักงานขายในอัตราห้องละ
3,000 บาท และมีการชาระให้แก่พนักงานในเดือนถัดจากเดือนทีม่ กี ารโอนห้อง โดยอ้างอิงจากนโยบายของฝา่ ยบริหาร
ของ AFD
ค่าธรรมเนียมโอน
ทีป่ รึกษาฯ พิจารณากาหนดสมมติฐานให้มกี ารเสียค่าธรรมเนียมโอนในอัตราร้อยละ 1.00 ของมูลค่าห้องทีโ่ อน
โดยอ้างอิงจากนโยบายของ AFD ที่จะรับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการโอนคนละครึ่งกับลูกค้า (ค่าธรรมเนียมโอนตาม
หลักเกณฑ์ของกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องเท่ากับร้อยละ 2.00 ของมูลค่าห้องทีโ่ อน)
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ทีป่ รึกษาฯ พิจารณากาหนดสมมติฐานให้มกี ารเสียภาษีธุรกิจเฉพาะในอัตราร้อยละ 3.30 ของมูลค่าห้องที่โอน
ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
ค่าใช้จา่ ยในการขายอื่นๆ
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
ที่ปรึกษาฯ พิจารณากาหนดสมมติฐานให้มคี ่าใช้จ่ายในการขายอื่นๆ เดือนละ 0.04 ล้านบาท โดยอ้างอิงจาก
ข้อมูลค่าใช้จา่ ยในการขายอื่นๆ เฉลีย่ ต่อเดือนทีเ่ กิดขึน้ จริงในงวดห้าเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2561
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
ทีป่ รึกษาฯ พิจารณากาหนดสมมติฐานให้มคี า่ ใช้จ่ายในการบริหารเดือนละ 0.21 ล้านบาท โดยอ้างอิงจากข้อมูล
ค่าใช้จา่ ยในการบริหารเฉลีย่ ต่อเดือนทีเ่ กิดขึน้ จริงในงวดห้าเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2561
การชาระคืนเงินกูย้ มื และอัตราดอกเบีย้
จากการสอบทานข้อมูลพบว่า ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 AFD มีเงินกู้ยืม จากบุค คลที่เกี่ยวข้องกันซึ่งมี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโครงการไวโอ แคราย จานวน 48.00 ล้านบาท โดยเงินกู้ยมื ดังกล่าวมีกาหนดชาระภายในวันที่
31 ธันวาคม 2562 หรือวันทีโ่ ครงการขายห้องได้ทงั ้ หมด แล้วแต่วนั ใดจะถึงก่อน และไม่คดิ ดอกเบีย้
ดังนัน้ ทีป่ รึกษาฯ พิจารณากาหนดสมมติฐานให้ AFD มีการชาระคืนเงินกูย้ มื ทัง้ หมดในเดือนกุมภาพันธ์ 2562
เนื่องจากที่ปรึกษาฯ ประมาณการว่าจะมีการขายห้องได้ครบทัง้ หมดในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 และพิจารณากาหนด
สมมติฐานให้ไม่มตี น้ ทุนทางการเงิน
สรุปประมาณการทางการเงิ นของห้องชุดโครงการไวโอ แคราย
หน่ วย : ล้านบาท
กระแสเงิ นสดรับ

มิ .ย. – ธ.ค. ปี 2561
71.03

งวดปี 2562
24.23

งวดปี 2563
-

งวดปี 2564
-

งวดปี 2565
-

กระแสเงิ นสดจ่าย
ค่าใช้จา่ ยเงินเดือนพนักงานขาย
ค่าใช้จา่ ยคอมมิชชันพนั
่ กงานขาย
ค่าธรรมเนียมโอน
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ค่าใช้จา่ ยในการขายอื่นๆ
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
ชาระคืนเงินกู้
รวมกระแสเงิ นสดจ่าย

0.31
0.08
0.71
2.34
0.25
1.45
5.15

0.13
0.04
0.24
0.80
0.11
0.62
48.00
49.94

-

-

-
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65.88

(25.71)

-

-

-

(1.2)

โครงการไวโอ แคราย 2
สมมติ ฐานด้านการขาย
ที่ปรึกษาฯ ได้พจิ ารณาข้อมูลที่ได้รบั จากฝ่ายบริหารของ AFD เกี่ยวกับข้อมูลราคาขายของโครงการไวโอ แค
ราย 2 โดยทีป่ รึกษาฯ ได้ปรับปรุงมูลค่าโครงการคงเหลือให้สอดคล้องกับราคาห้องทีม่ กี ารจาหน่ายให้แก่ลกู ค้าจริง พบว่า
มีจานวนห้องทีย่ งั ไม่ได้ขาย ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561 จานวน 47 ห้อง และมีมลู ค่าขาย (หลังปรับปรุงตามสมมติฐานของ
ทีป่ รึกษาฯ) จานวน 94.88 ล้านบาท หรือเฉลีย่ ห้องละ 2.02 ล้านบาท
ในด้านของการขาย ที่ป รึกษาฯ ใช้สมมติฐานให้ม ีการจาหน่ ายห้องในอัตราเดือนละ 1 ห้อง ซึ่งที่ป รึกษาฯ
พิจารณาจากข้อมูลในอดีตทีเ่ กิดขึน้ จริง โดยในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2561 ซึง่ มีการจาหน่ายห้องชุดโครงการไวโอ แค
ราย 2 ไปแล้วจานวน 13 ห้อง หรือเฉลีย่ เดือนละ 1.30 ห้อง ซึ่งสูงกว่าประมาณการของทีป่ รึกษาฯ และเป็ นไปตามหลัก
ความระมัดระวัง
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
ในด้านของการทาสัญญา และการโอน ที่ปรึกษาฯ กาหนดสมมติฐานให้มกี ารจ่ายเงินเมื่อทาสัญญาห้องละ
10,000 บาท และมีการโอนและชาระเงินส่วนทีเ่ หลือในเดือนถัดจากเดือนทีท่ าสัญญา โดยอ้างอิงจากการสัมภาษณ์ ฝ่าย
บริหารของ AFD และแผนการขายของโครงการไวโอ แคราย 2 ซึ่งปจั จุบนั โครงการไวโอ แคราย 2 มีการก่อสร้าง
โครงการแล้วเสร็จ และมีแผนทีจ่ ะโอนห้องทันทีเมือ่ มีการขาย
สมมติ ฐานด้านค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จา่ ยเงินเดือนพนักงานขาย
ทีป่ รึกษาฯ พิจารณากาหนดสมมติฐานให้มคี ่าใช้จ่ายเงินเดือนพนักงานขายเดือนละ 0.06 ล้านบาท โดยอ้างอิง
จากข้อมูลค่าใช้จา่ ยเงินเดือนพนักงานขายเฉลีย่ ต่อเดือนทีเ่ กิดขึน้ จริงในงวดห้าเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2561
ค่าใช้จา่ ยคอมมิชชันพนั
่ กงานขาย
ทีป่ รึกษาฯ พิจารณากาหนดสมมติฐานให้มกี ารจ่ายค่าคอมมิชชันในการขายให้
่
แก่พนักงานขายในอัตราห้องละ
3,000 บาท และมีการชาระให้แก่พนักงานในเดือนถัดจากเดือนทีม่ กี ารโอนห้อง โดยอ้างอิงจากนโยบายของฝา่ ยบริหาร
ของ AFD
ค่าธรรมเนียมโอน
ทีป่ รึกษาฯ พิจารณากาหนดสมมติฐานให้มกี ารเสียค่าธรรมเนียมโอนในอัตราร้อยละ 1.00 ของมูลค่าห้องทีโ่ อน
โดยอ้างอิงจากนโยบายของ AFD ที่จะรับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการโอนคนละครึ่งกับลูกค้า (ค่าธรรมเนียมโอนตาม
หลักเกณฑ์ของกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องเท่ากับร้อยละ 2.00 ของมูลค่าห้องทีโ่ อน)
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ทีป่ รึกษาฯ พิจารณากาหนดสมมติฐานให้มกี ารเสียภาษีธุรกิจเฉพาะในอัตราร้อยละ 3.30 ของมูลค่าห้องที่โอน
ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
ค่าใช้จา่ ยในการขายอื่นๆ
ที่ปรึกษาฯ พิจารณากาหนดสมมติฐานให้มคี ่าใช้จ่ายในการขายอื่นๆ เดือนละ 0.02 ล้านบาท โดยอ้างอิงจาก
ข้อมูลค่าใช้จา่ ยในการขายอื่นๆ เฉลีย่ ต่อเดือนทีเ่ กิดขึน้ จริงในงวดห้าเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2561
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
ทีป่ รึกษาฯ พิจารณากาหนดสมมติฐานให้มคี า่ ใช้จ่ายในการบริหารเดือนละ 0.11 ล้านบาท โดยอ้างอิงจากข้อมูล
ค่าใช้จา่ ยในการบริหารเฉลีย่ ต่อเดือนทีเ่ กิดขึน้ จริงในงวดห้าเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2561
การชาระคืนเงินกูย้ มื และอัตราดอกเบีย้
จากการสอบทานข้อมูลพบว่า ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 AFD มีเงินกู้ยืม จากบุค คลที่เกี่ยวข้องกันซึ่งมี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโครงการไวโอ แคราย 2 จานวน 3.00 ล้านบาท โดยเงินกูย้ มื ดังกล่าวมีกาหนดชาระภายในวันที่
31 ธันวาคม 2561 และมีอตั ราดอกเบีย้ ร้อยละ 8.00
ดังนัน้ ที่ปรึกษาฯ พิจารณากาหนดสมมติฐานให้ AFD มีการชาระคืนเงินกู้ยมื ทัง้ หมดในเดือนธันวาคม 2561
และพิจารณากาหนดสมมติฐานต้นทุนทางการเงินทีร่ อ้ ยละ 8.00
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
สรุปประมาณการทางการเงิ นของห้องชุดโครงการ ไวโอ แคราย 2 จานวน 58 ห้อง
หน่ วย : ล้านบาท
กระแสเงิ นสดรับ

มิ .ย. – ธ.ค. ปี 2561
18.94

งวดปี 2562
24.22

งวดปี 2563
24.22

งวดปี 2564
24.22

งวดปี 2565
20.18

กระแสเงิ นสดจ่าย
ค่าใช้จา่ ยเงินเดือนพนักงานขาย
ค่าใช้จา่ ยคอมมิชชันพนั
่ กงานขาย
ค่าธรรมเนียมโอน
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ค่าใช้จา่ ยในการขายอื่นๆ
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
ต้นทุนทางการเงิน
ชาระคืนเงินกู้
รวมกระแสเงิ นสดจ่าย

0.41
0.04
0.19
0.63
0.15
0.77
0.13
3.00
5.32

0.71
0.04
0.24
0.80
0.26
1.32
3.37

0.71
0.04
0.24
0.80
0.26
1.32
3.37

0.71
0.04
0.24
0.80
0.26
1.32
3.37

0.59
0.03
0.20
0.67
0.22
1.10
2.81
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13.62

20.85

20.85

20.85

17.37

(1.3)

โครงการวนา เรสซิ เดนซ์
สมมติ ฐานด้านการขาย
ทีป่ รึกษาฯ ได้พจิ ารณาข้อมูลทีไ่ ด้รบั จากฝา่ ยบริหารของ AFD เกี่ยวกับข้อมูลราคาขายของโครงการวนา เรสซิ
เดนซ์ โดยทีป่ รึกษาฯ ได้ปรับปรุงมูลค่าโครงการโดยเลือกอ้างอิงจากรายงานประเมินมูลค่าสินทรัพย์ ซึ่งมีราคาประเมิน
มูลค่าขายของโครงการเท่ากับ 1,731.94 ล้านบาท เมื่อเทียบกับประมาณการของฝา่ ยบริหารของ AFD ที่ 1,897.62 ล้าน
บาท ซึง่ เป็ นไปตามหลักความระมัดระวัง ซึง่ จะได้ราคาบ้านเฉลีย่ หลังละ 25.10 ล้านบาท
ในด้ า นของการขาย ที่ ป รึ ก ษาฯ ใช้ ส มมติ ฐ านให้ ม ี ก ารจ าหน่ ายบ้ า นในอั ต ราเดื อ นละ 2 หลั ง ซึ่ ง
ทีป่ รึกษาฯ ปรับลดจากประมาณการของฝา่ ยบริหารของ AFD ซึง่ ประมาณการขายเฉลีย่ เดือนละ 4.5 หลัง ซึง่ เป็ นไปตาม
หลักความระมัดระวัง
ในด้านของการทาสัญญา การชาระเงินดาวน์ และการโอน ทีป่ รึกษาฯ กาหนดสมมติฐานให้มกี ารจ่ายเงินเมื่อทา
สัญญาหลังละ 1,000,000 บาท การจ่ายเงินดาวน์ 7 งวด (เดือนละงวด) โดยมูลค่าเงินดาวน์ทงั ้ หมดเท่ากับร้อยละ 15 ของ
มูลค่าบ้าน และมีการโอนและชาระเงินส่วนทีเ่ หลือในเดือนถัด จากทีช่ าระเงินดาวน์งวดที่ 7 โดยอ้างอิงจากการสัมภาษณ์
ฝา่ ยบริหารของ AFD และแผนการขายของโครงการวนา เรสซิเดนซ์
สมมติ ฐานด้านค่าใช้จ่าย
ต้นทุนในการก่อสร้าง
จากการสอบทานข้อมูลพบว่า โครงการวนา เรสซิเดนซ์ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง โดยมีตน้ ทุนในการก่อสร้างและ
สาธารณู ป โภครวม 749.99 ล้านบาท และยังไม่ไ ด้ก่อ สร้า งรวม 665.08 ล้านบาท โดยที่ป รึกษาฯ พิจารณาก าหนด
สมมติฐานให้มกี ารจ่ายค่าใช้จ่ายตามแผนการก่อสร้างของฝา่ ยบริหารของ AFD ซึง่ คาดว่าโครงการทัง้ หมดจะแล้วเสร็จใน
เดือนกุมภาพันธ์ 2563
ค่าใช้จา่ ยคอมมิชชันพนั
่ กงานขาย
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
ทีป่ รึกษาฯ พิจารณากาหนดสมมติฐานให้มกี ารจ่ายค่าคอมมิชชันพนั
่ กงานขายในการขายในอัตราร้อยละ 2.00
ของมูลค่าบ้านทีจ่ าหน่ายได้ โดยชาระในเดือนถัดจากเดือนทีม่ กี ารทาสัญญา ซึง่ ทีป่ รึกษาฯ อ้างอิงจากสัญญาที่ AFD จ้าง
บริษทั บริหารทรัพย์สนิ รายหนึ่ง
ค่าธรรมเนียมโอน
ทีป่ รึกษาฯ พิจารณากาหนดสมมติฐานให้มกี ารเสียค่าธรรมเนียมโอนในอัตราร้อยละ 1.00 ของมูลค่าบ้านที่โอน
โดยอ้างอิงจากนโยบายของ AFD ที่จะรับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการโอนคนละครึ่งกับลูกค้า (ค่าธรรมเนียมโอนตาม
หลักเกณฑ์ของกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องเท่ากับร้อยละ 2.00 ของมูลค่าบ้านทีโ่ อน)
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ทีป่ รึกษาฯ พิจารณากาหนดสมมติฐานให้มกี ารเสียภาษีธุรกิจเฉพาะในอัตราร้อยละ 3.30 ของมูลค่าบ้านที่โอน
ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
ค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหารอื่นๆ
ที่ปรึกษาฯ พิจารณากาหนดสมมติฐานให้ มคี ่าใช้จ่ายในการขายและบริหารอื่นๆ ในอัตราร้อยละ 4.00 ของ
กระแสเงินสดรับของโครงการ โดยอ้างอิงจากรายงานของผูป้ ระเมินทรัพย์สนิ ซึ่งสูงกว่าเมื่อเทียบกับประมาณการของ
ฝา่ ยบริหารซึง่ อยูท่ ป่ี ระมาณร้อยละ 2.27 ซึง่ เป็ นไปตามหลักความระมัดระวัง
การชาระคืนเงินกูย้ มื และอัตราดอกเบีย้
จากการสอบทานข้อ มู ล พบว่ า ณ วัน ที่ 31 พฤษภาคม 2561 AFD มีเ งิน กู้ ยืม จากสถาบัน การเงิน ซึ่ ง มี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโครงการวนา เรสซิเดนซ์ จานวน 336.70 ล้านบาท โดยเงินกูย้ มื ดังกล่าวมีเงื่อนไขการชาระเงิน
ต้นในอัตราร้อยละ 75 ของมูลค่าบ้านทีโ่ อน และมีอตั ราดอกเบีย้ ณ ปจั จุบนั เท่ากับร้อยละ 5.65
ดังนัน้ ทีป่ รึกษาฯ พิจารณากาหนดสมมติฐานให้ AFD มีการชาระคืนเงินกูย้ มื ในอัตราร้อยละ 75 ของมูลค่าบ้าน
ทีโ่ อน และพิจารณากาหนดสมมติฐานต้นทุนทางการเงินทีร่ อ้ ยละ 5.65
สรุปประมาณการทางการเงิ นของโครงการวนา เรสซิ เดนซ์
หน่ วย : ล้านบาท
กระแสเงิ นสดรับ

มิ .ย. – ธ.ค. ปี 2561
39.98

งวดปี 2562
683.86

งวดปี 2563
602.41

งวดปี 2564
405.69

งวดปี 2565
-

กระแสเงิ นสดจ่าย
ต้นทุนในการก่อสร้าง
ค่าใช้จา่ ยคอมมิชชันพนั
่ กงานขาย
ค่าธรรมเนียมโอน
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหารอื่นๆ
ต้นทุนทางการเงิน
ชาระคืนเงินกู้
รวมกระแสเงิ นสดจ่าย

101.21
8.53
1.60
11.10
122.44

525.76
12.05
6.78
22.36
27.35
8.43
336.70
939.44

38.11
12.05
6.02
19.88
24.10
100.16

2.01
4.52
14.91
16.23
37.66

-

กระแสเงิ นสดสุทธิ ของผูถ้ ือหุ้น

(82.46)

(255.58)

502.25

368.03

-
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
(1.4)

สมมติ ฐานอื่นๆ
สมมติฐานด้านภาษี
ทีป่ รึกษาฯ พิจารณากาหนดสมมติฐานให้มกี ารเสียภาษี เงินได้นิตบิ ุคคลในอัตราร้อยละ 20.00 ตามหลักเกณฑ์
ของกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
สมมติฐานด้านอัตราส่วนคิดลด
อัต ราส่ว นคิด ลดที่ใ ช้ใ นการค านวณหามูล ค่ า ป จั จุ บ ัน สุ ท ธิข องกระแสเงิน สดอิส ระของโครงการจะใช้อ ั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
อายุ 25 ปี ณ วั น ที่ ป ระเมิ น มู ล ค่ า ยุ ติ ธ ร รมข อ ง โ คร ง กา ร ( อ้ า งอิ ง ข้ อ มู ล จ า ก
www.thaibma.or.th) โดย ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2561 มีคา่ เท่ากับร้อยละ 3.42

Rm

=

อัตราผลตอบแทนการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ เฉลี่ยย้อนหลัง 25 ปี นับจากวันที่ 19
ตุลาคม 2561 ซึ่งเป็ นวันทาการก่อนวันที่คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้มมี ติอนุ มตั กิ ารเข้าทา
รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการทีเ่ กี่ยวโยงกันฯ และรายการจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
และรายการที่เ กี่ย วโยงกัน ฯ ซึ่ง เป็ น ช่ ว งระยะเวลาสะท้ อ นภาวะการลงทุ น ในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ในช่วงเวลาต่างๆ ได้ดกี ว่าการใช้ขอ้ มูลในช่วงระยะเวลาสัน้ (อ้างอิงข้อมูลจาก
www.set.or.th) โดย ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2561 มีคา่ เท่ากับร้อยละ 7.30
ค่าเฉลีย่ ความแปรปรวนของผลตอบแทนรายวันของบริษทั ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ ประกอบ
ธุรกิจคล้ายคลึงกันกับ AFD ซึ่งเน้นการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัย และมีขนาด
สิ น ทรัพ ย์ ไ ม่ เ กิ น 1,500.00 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 20 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 (ทีม่ า: Bloomberg)
โดยที่ปรึกษาฯ นาค่า Unleveraged Beta ของ BROCK GREEN PRECHA และ THANA
มาหาค่าเฉลีย่ และทาการปรับค่าให้เป็ น Leveraged Beta (βL: Leveraged Beta) ของ RR
ด้วยโครงสร้างทางการเงินและอัตราภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลของ AFD ณ วันที่ 31 พฤษภาคม
2561 ซึ่ ง สามารถค านวณค่ า เฉลี่ ย Unleveraged Beta (βU) ได้ เ ท่ า กั บ 0.57 และ
Leveraged Beta ของ AFD ได้เท่ากับ 4.24 เท่า โดยมีรายละเอียดการคานวณดังนี้

Beta (β) =
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
อัตราส่วนหนี้ สินที่มีภาระดอกเบีย้
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
บริ ษทั
ณ วันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2561
(D:E Ratio)
(βL)
BROCK
0.23
0.001
GREEN
0.53
0.02
PRECHA
1.01
0.08
THANA
1.04
0.97
ค่าเฉลี่ย Unleveraged Beta
อัตราส่วนหนี้ สินที่มีภาระดอกเบีย้ ต่อส่วนของผูถ้ ือหุ้นของ AFD
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561
ค่า Leveraged Beta ของ AFD
Leveraged
Beta

Unleveraged
Beta
(βU)
0.23
0.52
0.95
0.58
0.57
8.041
4.24

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

ทัง้ นี้ จากสูตรการคานวณและค่าตัวแปรต่างๆ ที่นามาใช้ดงั กล่าวข้างต้น จะได้อตั ราผลตอบแทนที่ผู้ถือหุ้น
คาดหวัง (Ke) สาหรับการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของโครงการ เท่ากับร้อยละ 19.88
(1.5)

สรุปผลการประเมิ นมูลค่าด้วยวิ ธีมูลค่าปั จจุบนั สุทธิ ของกระแสเงิ นสดจากโครงการและนาไปปรับปรุง
มูลค่าทางบัญชี
สรุปประมาณการทางการเงินของโครงการทัง้ หมด

หน่ วย : ล้านบาท
กระแสเงิ นสดรับ

มิ .ย. – ธ.ค. ปี 2561
129.94

งวดปี 2562
732.31

งวดปี 2563
626.64

งวดปี 2564
429.91

งวดปี 2565
20.18

101.21
17.47
11.23
3.00
132.91

525.76
73.85
8.43
20.70
384.70
1,013.44

38.11
65.42
104.62
208.15

41.03
77.78
118.81

2.81
3.47
6.29

กระแสเงิ นสดสุทธิ ของผูถ้ ือหุ้น
(2.97)
*
มูลค่าปัจจุบนั สุทธิ
228.52
หมายเหตุ : คิดลดกระแสเงินสดรายเดือน

(281.13)

418.49

311.10

13.89

กระแสเงิ นสดจ่าย
ต้นทุนในการก่อสร้าง
ค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหาร
ต้นทุนทางการเงิน
ภาษีเงินได้
ชาระคืนเงินกู้
รวมกระแสเงิ นสดจ่าย

จากการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของโครงการของ AFD ด้วยวิธมี ลู ค่าปจั จุบนั สุทธิของกระแสเงินสดจากโครงการ
และนาไปปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี จะได้มลู ค่ายุตธิ รรมของโครงการของ AFD เท่ากับ 228.52 ล้านบาท
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
การวิ เคราะห์ความไว (Sensitivity Analysis)
การประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของโครงการจะถูกต้องหรือมีมลู ค่าใกล้เคียงความเป็ นจริงนัน้ ขึน้ อยูก่ บั ความถูกต้อง
และความเหมาะสมของสมมติฐานที่ใช้ในการประมาณการทางการเงิน และแผนการดาเนิ นธุรกิจและนโยบายการ
บริห ารงานในอนาคต ดัง นั ้น หากมีเ หตุ ก ารณ์ ท่ีส่ ง ผลให้ เ กิ ด การเปลี่ย นแปลงใดๆ เกี่ ย วกับ สภาวะเศรษฐกิจ
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และนโยบายของรัฐบาลทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ก็อาจทาให้ประมาณการทางการเงินทีจ่ ดั ทาขึน้
ภายใต้สมมติฐานทีก่ ล่าวมาข้างต้นเปลีย่ นแปลงไปอย่างมีนยั สาคัญ และอาจส่งผลกระทบให้มลู ค่ายุตธิ รรมของโครงการที่
ประเมินได้เปลีย่ นแปลงไปด้วยเช่นกัน
ด้วยสาเหตุและปจั จัยต่างๆ ทีอ่ าจเกิดการเปลีย่ นแปลงและอาจส่งผลกระทบกับการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของ
โครงการ ที่ปรึกษาฯ จึงได้ทาการวิเคราะห์ความไวของการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของโครงการเพื่อศึกษาถึงผลกระทบ
โดยปจั จัยต่างๆ ทีอ่ าจเกิดการเปลีย่ นแปลง โดยศึกษาและวิเคราะห์การเปลีย่ นแปลงของมูลค่ายุตธิ รรมของโครงการต่อ
การเปลีย่ นแปลงของปจั จัย 2 ปจั จัย ได้แก่ อัตราคิดลด (อัตราผลตอบแทนทีผ่ ถู้ อื หุน้ คาดหวัง) และการเปลีย่ นแปลงของ
ราคาขาย ซึ่งสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ความไวของการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของโครงการด้วยวิธมี ลู ค่าปจั จุบนั 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%)
188.65
212.68
236.69
260.69
284.68
(0.50%)
184.91
208.75
232.57
256.38
280.18
228.52
0.00%
181.23
204.88
252.14
275.76
0.50%
177.62
201.08
224.53
247.97
271.40
1.00%
174.06
197.34
220.61
243.86
267.12
หมายเหตุ : ทีป่ รึกษาฯ เลือกใช้ช่วงระยะห่าง โดยเปลีย่ นแปลงอัตราคิดลดทีร่ อ้ ยละ 0.50 และเปลีย่ นแปลงราคาขายบ้านทีร่ อ้ ยละ 2.50 โดยทีป่ รึกษาฯ
พิจารณาใช้ช่วงระยะห่างดังกล่าว เนื่องจากที่ปรึกษาฯ เห็นว่าเป็ นเหตุการณ์ ท่อี าจเกิดขึ้น ภายใต้สภาวการณ์ ท่อี าจเปลี่ยนแปลงไปใน
ปจั จุบนั และครอบคลุมความผันผวนที่อาจจะเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม ผลกระทบที่แท้จริงย่อมขึ้นอยู่กบั ภาวะอุตสาหกรรม เงื่อนไขทาง
เศรษฐกิจ และปจั จัยอืน่ ๆ ทีอ่ าจส่งผลกระทบ ในอนาคต

จากการวิเคราะห์ความไวของการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของโครงการ โดยการเปลีย่ นแปลงอัตราคิดลด (อัตรา
ผลตอบแทนที่ผู้ถอื หุ้นคาดหวัง) และการเปลี่ยนแปลงของราคาขาย จะได้ มูลค่ายุตธิ รรมของโครงการระหว่าง 201.08
ล้านบาท และ 256.38 ล้านบาท
(2)

วิ ธีปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี
การประเมินมูลค่ายุตธิ รรมด้วยวิธปี รับปรุงมูลค่า ทางบัญชี เป็ นการนามูลค่าทางบัญชีของ AFD ตามข้อมูลทาง
การเงิน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ซึ่งตรวจสอบโดยนางวิไลรัตน์ โรจน์ นครินทร์ บริษทั ดี ไอ เอ ออดิท จากัด มา
ปรับปรุงเพือ่ ให้สะท้อนมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ หนี้สนิ และรายการสาคัญต่างๆ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561
ในการปรับปรุงมูลค่าทางบัญชีของ AFD ทีป่ รึกษาฯ ได้อา้ งอิงมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ RR ซึง่ ประเมิน
โดยที่ปรึกษาฯ ด้วยวิธผี ลรวมมูลค่าของแต่ละธุรกิจ ข้อมูลทางการเงิน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ซึ่งตรวจสอบโดย
นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ บริษทั ดี ไอ เอ ออดิท จากัด และได้ อา้ งอิงราคาประเมินทรัพย์สนิ จากรายงานประเมินมูลค่า
ทรัพย์สนิ ของบริษทั เอ็ดมันด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ซึง่ เป็ นบริษทั ทีอ่ ยูใ่ นรายชื่อบริษทั ประเมินมูลค่า
ทรัพย์สนิ ในตลาดทุนและผูป้ ระเมินหลักที่ได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. โดยมีรายละเอียดมูลค่าที่จะนาไป
ปรับปรุงดังนี้
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
ลาดับ

รายการสิ นทรัพย์

1

ทีด่ นิ ว่างเปล่า เนื้อที่ 16 ไร่ 30.3
ตารางวา
ตัง้ อยูท่ ถ่ี นนศรีนครินทร์-ร่มเกล้าตัด
ใหม่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
เงินลงทุนในหุน้ สามัญของ RR
จานวน 29,997 หุน้

2

ผูป้ ระเมิ น

วิ ธีการประเมิ น วัตถุประสงค์

บริษทั เอ็ดมันด์ วิธเี ปรียบเทียบ
ไต แอนด์ คอม
ราคาตลาด
พานี (ประเทศ
ไทย) จากัด
ทีป่ รึกษาฯ
วิธผี ลรวมมูลค่า
ของแต่ละธุรกิจ

วัตถุประสงค์
สาธารณะ

-

ราคาประเมิ น
(ล้านบาท)
วันที่ 1 มิถุนายน
450.10
2561
วันที่ประเมิ น

วันที่ 14
พฤศจิกายน
2561

84.18 - 100.091

หมายเหตุ : 1 มูลค่าตามสัดส่วนการถือหุน้ โดย AFD ถือหุน้ ใน RR จานวน 29,997 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 99.99 ของจานวนหุน้ ทีอ่ อกและจาหน่ ายได้
แล้วทัง้ หมดของ RR

(3)

สรุปผลการประเมิ นมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของบริ ษทั แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
จากการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของโครงการและสินทรัพย์ สามารถสรุปผลการปรับปรุงมูลค่าทางบัญชีของ AFD

ได้ดงั นี้
มูลค่าทางบัญชี
สุทธิ ณ วันที่ 31 ราคาประเมิ น
ลาดับ
รายการสิ นทรัพย์
วิ ธีการประเมิ นมูลค่า
พฤษภาคม 2561
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
ั
1 โครงการไวโอ แคราย
วิธมี ลู ค่าปจจุบนั สุทธิของกระแส
16.411
201.08 - 256.38
เงินสดจากโครงการและนาไป
ปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี
2 โครงการไวโอ แคราย 2
วิธมี ลู ค่าปจั จุบนั สุทธิของกระแส
72.421
เงินสดจากโครงการและนาไป
ปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี
3 โครงการวนา เรสซิเดนซ์
วิธมี ลู ค่าปจั จุบนั สุทธิของกระแส
262.641
เงินสดจากโครงการและนาไป
ปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี
4 ทีด่ นิ ว่างเปล่า เนื้อที่ 16 ไร่ 30.3 วิธปี รับปรุงมูลค่าทางบัญชี
386.02
450.10
ตารางวา ตัง้ อยูท่ ถ่ี นนศรี
นครินทร์-ร่มเกล้าตัดใหม่
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
5 เงินลงทุนในหุน้ สามัญของ RR
วิธปี รับปรุงมูลค่าทางบัญชี
3.00
84.18 - 100.09
จานวน 29,997 หุน้
ปรับปรุงภาษีเงินได้รอตัดบัญชี2
รวม

ผลต่างระหว่าง
มูลค่าทางบัญชี
กับราคาประเมิ น
(ล้านบาท)
(150.39) - (95.10)

64.08

81.18 - 97.09
(12.82)
(17.94) - 53.26

หมายเหตุ : 1 มูลค่าทางบัญชีสทุ ธิจากเงินกูย้ มื จากสถาบันทางการเงินทีอ่ ยูใ่ นประมาณการทางการเงิน
2 ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี เกิดจากผลต่างจากการปรับปรุงมูลค่าสินทรัพย์ตามรายงานประเมินมูลค่าสินทรัพย์ โดยคานวณจากอัตราภาษี
(ร้อยละ 20) คูณด้วยผลต่างระหว่างมูลค่าทางบัญชีและราคาประเมิน

และมีรายละเอียดการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ AFD ดังนี้
รายการ
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561
ส่วนของผู้ถือหุ้น
114.30
บวก รายการปรับปรุงมูลค่าทรัพย์สนิ ตามราคาประเมิน
(17.94) - 53.26
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หน่ วย
ล้านบาท
ล้านบาท

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
รายการ
มูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญ
หาร จานวนหุน้ สามัญทีอ่ อกและเรียกชาระแล้ว
มูลค่าหุ้นสามัญต่อหุ้น

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561
96.36 - 167.56
30,000,000
3.21 - 5.59

หน่ วย
ล้านบาท
หุน้
บาทต่อหุ้น

จากการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ AFD ด้วยวิธผี ลรวมมูลค่าของแต่ละธุรกิจ จะได้มลู ค่ายุตธิ รรม
ของหุน้ สามัญของ AFD ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ระหว่าง 96.36 ล้านบาท และ 167.56 ล้านบาท หรือคิดเป็ นมูลค่า
ต่อหุน้ ระหว่าง 3.21 บาทต่อหุน้ และ 5.59 บาทต่อหุน้
7.3.4.3 การประเมิ นมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของบริ ษทั แอสเซท ไฟว์ โฮวดิ้ ง จากัด
ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของ AFH ที่ปรึกษาฯ จะทาการปรับปรุงมูลค่าทางบัญชีของเงิน
ลงทุนในบริษทั ย่อยของ AFH ซึง่ ได้แก่ AFD โดยอ้างอิงมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ AFD ซึง่ ประเมินโดยทีป่ รึกษาฯ
ด้วยวิธผี ลรวมมูลค่าของแต่ละธุรกิจ ข้อมูลทางการเงิน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ซึง่ ตรวจสอบโดยนางวิไลรัตน์ โรจน์
นครินทร์ บริษทั ดี ไอ เอ ออดิท จากัด โดยมีรายละเอียดมูลค่าทีจ่ ะนาไปปรับปรุงดังนี้
ลาดับ
1

รายการสิ นทรัพย์
เงินลงทุนในหุน้ สามัญของ AFD
จานวน 28,999,999 หุน้

ผูป้ ระเมิ น

วิ ธีการประเมิ น วัตถุประสงค์

วันที่ประเมิ น

ทีป่ รึกษาฯ

วิธผี ลรวมมูลค่า
ของแต่ละธุรกิจ

วันที่ 14
พฤศจิกายน
2561

-

ราคาประเมิ น
(ล้านบาท)
93.15 - 161.971

หมายเหตุ : 1 มูล ค่า ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดย AFH ถือ หุ้น ใน AFD จ านวน 28,999,999 หุ้น คิด เป็ น ร้อยละ 96.67 ของจ านวนหุ้น ที่อ อกและ
จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของ AFD

และสามารถสรุปผลการปรับปรุงมูลค่าทางบัญชีของ AFH ได้ดงั นี้
ลาดับ

รายการสิ นทรัพย์

วิ ธีการประเมิ นมูลค่า

1

เงินลงทุนในหุน้ สามัญของ AFD
จานวน 28,999,999 หุน้

วิธปี รับปรุงมูลค่าทางบัญชี

มูลค่าทางบัญชี
สุทธิ ณ วันที่ 31
พฤษภาคม 2561
(ล้านบาท)
102.50

ราคาประเมิ น
(ล้านบาท)
93.15 - 161.97

และมีรายละเอียดการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ AFH ดังนี้
รายการ
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561
ส่วนของผู้ถือหุ้น
182.22
บวก รายการปรับปรุงมูลค่าทรัพย์สนิ ตามราคาประเมิน
(9.35) - 59.47
มูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญ
172.87 - 241.70
บวก ทุนชาระแล้วทีเ่ พิม่ ขึน้
319.00
มูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญหลังปรับปรุงทุนชาระแล้ว
491.87 - 560.70
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ผลต่างระหว่าง
มูลค่าทางบัญชี
กับราคาประเมิ น
(ล้านบาท)
(9.35) - 59.47

หน่ วย
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
จากการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ AFH ด้วยวิธผี ลรวมมูลค่าของแต่ละธุรกิจ จะได้มลู ค่ายุตธิ รรม
ของหุ้นสามัญของ AFH ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ระหว่าง 172.87 ล้านบาท และ 241.70 ล้านบาท และมีมูลค่า
ยุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ AFH หลังปรับปรุงทุนชาระแล้ว ระหว่าง 491.87 ล้านบาท และ 560.70 ล้านบาท
ทัง้ นี้ ในกรณีท่โี ครงการของ AFD และ RR ไม่สามารถจาหน่ายได้ และมีความจาเป็ นต้องลดราคาขายลงร้อยละ
10.00 จากกรณีฐาน เพื่อให้สามารถขายได้ จะได้มูลค่ายุตธิ รรมของหุ้นสามัญของ AFH ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561
เท่ากับ 88.35 ล้านบาท และมีมลู ค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ AFH หลังปรับปรุงทุนชาระแล้ว 407.35 ล้านบาท
7.3.5

สรุปผลการประเมิ นมูลค่า
จากการประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของ AFH ด้วยวิธกี ารต่างๆ สามารถสรุปผลการประเมินมูลค่า
ยุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ AFH ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ได้ดงั นี้
มูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญ
วิ ธีการประเมิ น
ก่อนปรับปรุงทุนชาระแล้ว
หลังปรับปรุงทุนชาระแล้ว
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
วิธมี ลู ค่าทางบัญชี
182.22
501.22
วิธปี รับปรุงมูลค่าทางบัญชี
313.82
632.82
วิธเี ปรียบเทียบอัตราส่วนตลาด
- อัตราส่วนราคาต่อกาไร
N/A
N/A
- อัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชี
257.39 - 269.60
576.39 - 588.60
วิธผี ลรวมมูลค่าของแต่ละธุรกิจ
172.87 - 241.70
491.87 - 560.70
ทีป่ รึกษาฯ เห็นว่าวิธผี ลรวมมูลค่าของแต่ละธุรกิจ เป็ นวิธกี ารที่เหมาะสมในการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้
สามัญของ AFH โดยวิธผี ลรวมมูลค่าของแต่ละธุรกิจ เป็ นการประเมินมูลค่าโครงการและสินทรัพย์ของ AFH และบริษทั
ย่อยของ AFH ซึง่ ประกอบด้วย AFD และ RR ซึง่ โครงการและสินทรัพย์ต่างๆ จะมีวธิ กี ารประเมินทีแ่ ตกต่างกันไปขึน้ อยู่
กับลักษณะของโครงการและสินทรัพย์ ซึง่ ทีป่ รึกษาฯ จะเลือกใช้วธิ กี ารประเมินทีเ่ หมาะสม จึงทาให้การประเมินมูลค่าด้วย
วิธผี ลรวมมูลค่าของแต่ละธุรกิจสะท้อนมูลค่ายุตธิ รรมของโครงการและสินทรัพย์ของ AFH และบริษทั ย่อยของ AFH ได้
ดีกว่าวิธอี ่นื และสะท้อนมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ AFH ได้อย่างเหมาะสม ดังนัน้ จากตารางข้างต้น ที่ปรึกษาฯ
เห็นว่ามูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ AFH หลังปรับปรุงทุนชาระแล้ว อยูท่ ร่ี ะหว่าง 491.87 ล้านบาท และ 560.70 ล้าน
บาท
สาเหตุทท่ี ป่ี รึกษาฯ ไม่เลือกใช้วธิ มี ลู ค่าทางบัญชี เนื่องจากวิธมี ลู ค่าทางบัญชี เป็ นการแสดงมูลค่าทางบัญชีของ
AFH ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยไม่ได้ปรังปรุงรายการสินทรัพย์ หนี้สนิ และรายการสาคัญต่างๆ ให้สะท้อนราคาตลาด
จึงอาจไม่สะท้อนถึงมูลค่าทีแ่ ท้จริงของสินทรัพย์ หนี้สนิ และรายการสาคัญต่างๆ และไม่ได้คานึงถึงผลการดาเนินงานและ
แนวโน้มการเติบโตในอนาคต จึงอาจไม่สะท้อนถึงความสามารถในการทากาไรในอนาคต ซึ่งไม่สอดคล้องกับแผนธุรกิจ
ของ AFH ซึง่ จะมีการพัฒนาโครงการในปจั จุบนั ต่อไป
สาเหตุท่ที ่ปี รึกษาฯ ไม่เลือกใช้วธิ มี ูลค่า ปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี เนื่องจากวิธปี รับปรุงมูลค่าทางบัญชี เป็ นการ
แสดงมูลค่าทางบัญชีของ AFH หลังการปรับปรุงรายการทรัพย์สนิ ทีส่ าคัญให้เป็ น มูลค่ายุตธิ รรมแล้ว ณ ช่วงเวลาใดเวลา
หนึ่ง โดยไม่ได้คานึงถึงผลการดาเนินงาน และแนวโน้มการเติบโตของ AFH ในอนาคต จึงอาจไม่สะท้อนถึงความสามารถ
ในการทากาไรในอนาคต ซึง่ ไม่สอดคล้องกับแผนธุรกิจของ AFH ซึง่ จะมีการพัฒนาโครงการในปจั จุบนั ต่อไป
สาเหตุท่ที ่ปี รึกษาฯ ไม่เลือกใช้วธิ เี ปรียบเทียบอัตราส่วนตลาด เนื่องจากวิธเี ปรียบเทียบ P/BV เป็ นเพียงการ
เปรียบเทียบราคากับมูลค่าทางบัญชีเ ท่านัน้ ซึ่งสะท้อนส่วนเพิ่ม ที่นักลงทุนให้แก่มูลค่าทางบัญชีของบริษัทที่นามา
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
เปรียบเทียบ และนา P/BV ไปคูณกับมูลค่าทางบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ของ AFH ในขณะที่ไม่สามารถ
ประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของ AFH ด้วยวิธีเปรียบเทียบ P/E ได้ เนื่องจาก AFH เพิง่ จัดตัง้ ขึ้นเมื่อวันที่ 6
กุมภาพันธ์ 2561 AFH จึงไม่มผี ลการดาเนินงานย้อนหลัง 12 เดือน
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
7.4
7.4.1

สรุปความเห็นต่อความสมเหตุสมผลในด้านราคา
รายการได้มาซึ่งสิ นทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ
จากการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ AFH โดยที่ปรึกษาฯ ซึ่งได้มูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ
AFH หลังปรับปรุงทุนชาระแล้ว อยูท่ ร่ี ะหว่าง 491.87 ล้านบาท และ 560.70 ล้านบาท เมื่อพิจารณาจากจานวนหุน้ สามัญ
ทีบ่ ริษทั ฯ จะออกและเสนอขายให้แก่ AFH จานวนไม่เกิน 752,836,413 หุน้ เพือ่ เป็ นการชาระค่าตอบแทนให้แก่ AFH ใน
การโอนกิจการทัง้ หมดของ AFH ให้แก่บริษทั ฯ แทนการชาระด้วยเงินสด จะเห็นว่าการเสนอขายดังกล่าวเทียบเท่ากับ
การเสนอขายหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ทีร่ าคาเสนอขายไม่น้อยกว่าระหว่าง 0.65 บาทต่อหุน้ และ 0.74 บาทต่อหุน้
เมื่อพิจารณาจากมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ ADAM ซึ่งประเมินโดยที่ปรึกษาฯ ซึ่งได้มูลค่ายุตธิ รรมของ
หุน้ สามัญของ ADAM เท่ากับ 3.04 ล้านบาท หรือคิดเป็ นมูลค่าต่อหุน้ เท่ากับ 0.01 บาทต่อหุน้ ซึง่ ต่ากว่ามูลค่าทีบ่ ริษทั ฯ
จะออกและเสนอขายให้แก่ AFH ดังนัน้ ที่ปรึกษาฯ เห็นว่าการเข้าทารายการได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์และรายการที่ เกี่ยว
โยงกันฯ มีความสมเหตุสมผลในด้านราคา และเป็ นประโยชน์ ต่อผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ
7.4.2

รายการจาหน่ ายไปซึ่งสิ นทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ
จากการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ STR โดยที่ปรึกษาฯ ซึ่งได้มูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ
STR เท่ากับ 130.51 ล้านบาท หรือคิดเป็ นมูลค่าต่อหุน้ เท่ากับ 3,262.84 บาทต่อหุน้ ดังนัน้ เมื่อพิจารณาจากจานวนหุน้
สามัญของ STR ที่นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ เสนอซื้อจากบริษทั ฯ จานวน 39,998 หุ้น จะได้มูลค่ายุตธิ รรมเท่ากับ
130.51 ล้านบาท
ทัง้ นี้ จากข้อ มูล ที่ท่ีป รึก ษาฯ ได้ร บั จากฝ่า ยบริห ารของบริษัท ฯ นายเกรีย งไกร ศิร ะวณิ ช การ จะเป็ น ผู้ร บั
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานซึ่งเกี่ยวข้องกับรายการจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ แทนบริษทั ฯ
จานวน 0.50 ล้านบาท และจะไม่คิดดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากการที่น ายเกรียงไกร ศิระวณิชการ เป็ นเจ้าหนี้ เงินกู้ยมื ของ
บริษทั ฯ จานวน 1.61 ล้านบาท
ดัง นั น้ เมื่อ พิจ ารณาผลรวมของราคาที่น ายเกรีย งไกร ศิร ะวณิ ช การ เสนอซื้อ ที่ 129.00 ล้า นบาท และ
ค่าตอบแทนอื่นจานวน 2.11 ล้านบาท จะพบว่ามูลค่าที่บริษทั ฯ จะได้รบั ตอบแทนมีมูลค่ารวมเท่ากับ 131.11 ล้านบาท
ซึง่ สูงกว่ามูลค่ายุตธิ รรมทีป่ ระเมินโดยทีป่ รึกษาฯ อีกทัง้ มีเงือ่ นไขการเข้าทารายการว่า หากมีบุคคลอื่นใดทีป่ ระสงค์จะซือ้
หุน้ สามัญของ STR ด้วยการติดต่อเข้ามาผ่านทางบริษทั ฯ และเสนอราคาทีด่ กี ว่าหรือเท่ากับราคาทีน่ ายเกรียงไกร ศิระ
วณิชการ เสนอ คณะกรรมการบริษทั ฯ จะขายหุ้นให้แก่บุคคลดังกล่าว ดังนัน้ ที่ ปรึกษาฯ เห็นว่าการเข้าทารายการ
จาหน่ ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์และรายการที่ เกี่ ยวโยงกันฯ มีความสมเหตุสมผลในด้านราคา และเป็ นประโยชน์ ต่อผู้
ถือหุ้นของบริ ษทั ฯ
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
ส่วนที่ 8 : สรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงิ นอิ สระ
โปรดดูสรุปความเห็นของที่ปรึกษาฯ ในส่วนที่ 1 “บทสรุปของผูบ้ ริหาร” ของรายงานความเห็นของที่ปรึกษาฯ
ฉบับนี้
อนึ่ง ในการพิจารณาอนุ มตั หิ รือไม่อนุ มตั กิ ารเข้าทารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน ฯ และ
รายการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันฯ ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ สามารถพิจารณาข้อมูล เหตุผลประกอบ
และความเห็นในประเด็นต่างๆ ตามทีท่ ป่ี รึกษาฯ ได้นาเสนอไว้ในรายงานความเห็นของทีป่ รึกษาฯ ฉบับนี้ อย่างไรก็ตาม
การตัดสินใจอนุ มตั หิ รือไม่อนุ มตั ิการเข้าทารายการได้มาซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันฯ และรายการจาหน่ายไป
ซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันฯ ในครัง้ นี้ ขึน้ อยูก่ บั ดุลยพินิจของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ เป็ นสาคัญ
บริษทั 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

ส่วนที่ 8 - หน้า 1

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
เอกสารแนบ 1 : สรุปเอกสารและสัญญาที่สาคัญ
1. สัญญาซื้อขายกิ จการทัง้ หมด ระหว่างบริ ษทั แอสเซท ไฟว์ โฮลดิ้ ง จากัด และ บริ ษทั อาดามัส อิ นคอร์
ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
หัวข้อ
ชื่อสัญญา
คู่สญ
ั ญา

รายละเอียด
สัญญาซือ้ ขายกิจการทัง้ หมด
ผูข้ าย : บริษทั แอสเซท ไฟว์ โฮลดิง้ จากัด โดย นายศุภโชค ปญั จทรัพย์ กรรมการผูม้ อี านาจ
กระทาการแทน
ผูซ้ ้อื : บริษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) โดยนายเกรียงไกร ศิระวณิชการ
และนายศุภโชค ปญั จทรัพย์ กรรมการผูม้ อี านาจกระทาการแทน
เรียกผูข้ าย และ ผูซ้ อ้ื รวมกันว่า “คูส่ ญ
ั ญา”

การซื้อขายกิ จการ

ราคาซื้อขาย

อยู่ภายใต้เงื่อนไขบังคับก่อนและข้อกาหนดของสัญญานี้ ในวันโอนกิจการ ผูข้ ายตกลงขาย
และผู้ซ้ือตกลงซื้อกิจการที่ซ้ือขาย โดยให้มผี ลเป็ นการโอนสิทธิและหน้ าที่ทงั ้ ปวงอันมีอยู่
เกี่ยวข้องกับกิจการทีซ่ ้อื ขาย และผูข้ ายจะดาเนินการจดทะเบียนเลิกบริษทั ของผูข้ ายและทา
การชาระบัญชีภายในรอบปี บญ
ั ชีเดียวกับวันโอนกิจการ ไม่ว่าจะได้กาหนดไว้ขดั แย้งด้วย
ประการใดในข้อ สัญ ญาอื่น ผู้ซ้ือ จะไม่ต้อ งรับ โอนมาซึ่ง หน้ า ที่แ ละความรับ ผิด ที่เ กิด ขึ้น
เกี่ยวข้องกับกิจการที่ซ้อื ขาย ซึ่งรวมถึงความรับผิดตามสัญญา ความรับผิดตามกฎหมาย
แรงงาน หรือกฎหมายใด ๆ เว้นแต่เป็ นความรับผิดทีเ่ กิดขึน้ ก่อนวันที่ 31 พฤษภาคม 2561
ซึ่งผูข้ ายได้แจ้งให้ผซู้ ้ือทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรระหว่างการตรวจสอบสถานะทางการเงิน
และการตรวจสอบสถานะทางกฎหมาย
เพื่อตอบแทนการโอนกิจการทีซ่ อ้ื ขาย ผูซ้ อ้ื ตกลงชาระราคาซือ้ ขายเป็ นจานวน 752,836,413
(เจ็ดร้อยห้าสิบสองล้านแปดแสนสามหมืน่ หกพันสีร่ อ้ ยสิบสาม) บาท (“ราคาซื้อขาย”)

การชาระราคาซื้อ
ขาย

ผูข้ ายตกลงรับชาระราคาซื้อขาย ด้วยหุน้ สามัญเพิม่ ทุนในบริษทั ผูซ้ ้อื ซึ่งมีมลู ค่าเท่ากับราคา
ซื้อขาย โดยกาหนดราคาหุน้ ตามมูลค่ายุตธิ รรมที่ประเมินได้โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
และมูลค่าต่อหุน้ ไม่ต่ากว่าหุน้ ละ 1 (หนึ่ง) บาท (“หุ้นเพิ่ มทุน”)

เงื่อนไขบังคับก่อน

เงือ่ นไขบังคับก่อนของผูซ้ อ้ื
ผูซ้ อ้ื จะมีหน้าทีต่ อ้ งปฏิบตั ติ ามหน้าทีข่ องผูซ้ อ้ื ณ วันโอนกิจการ ก็ต่อเมือ่ เงือ่ นไขบังคับก่อนที่
กาหนดในข้อนี้แล้วเสร็จสมบูรณ์ทุกประการก่อนกาหนดเวลาสิน้ สุด
(ก) ผูข้ ายได้รบั การอนุ ญาต การอนุ มตั ิ และการให้ความเห็นชอบใด ๆ อันจาเป็ นแก่การที่
ผูข้ ายเข้าทาสัญญานี้ ตลอดจนการปฏิบตั หิ น้าที่ และการทาธุรกรรมใด ๆ ภายใต้สญ
ั ญา
นี้ ไม่วา่ จากหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานกากับดูแล คณะกรรมการ ผูถ้ อื หุน้ คู่สญ
ั ญาใน
สัญญาทีส่ าคัญ และบุคคลอื่นใดทีเ่ กีย่ วข้อง
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
(ข) คารับรองของผู้ขายถูกต้องและเป็ นจริงทุกประการ ณ วันโอนกิจการ และผู้ขายและ/
หรือผู้รบั รองมิได้ปกปิ ด หรือละไว้ไม่เปิ ดเผย หรือบิดเบือนข้อเท็จจริงใด ๆ ซึ่งผู้ขาย
หรือผูร้ บั รองรูห้ รือควรรูว้ ่าอาจทาให้ความตามคารับรองของผูข้ ายกลายเป็ นไม่ถูกต้อง
หรือไม่เป็ นจริงภายหลังจากการโอนกิจการ
(ค) ผูข้ ายได้สง่ มอบสาเนาสมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ระบุรายการทางทะเบียนทีเ่ กี่ยวข้องกับหุน้
ในบริษทั ผูข้ าย บริษทั ลูก และบริษทั ในเครือ ตัง้ แต่จดทะเบียนจัดตัง้ จนถึงปจั จุบนั โดย
มีกรรมการผูม้ อี านาจของบริษทั ผูข้ าย บริษทั ลูก และบริษทั ในเครือ ลงลายมือชื่อรับรอง
ความถูกต้อง
(ง) ผู้ขายได้ส่งมอบสาเนาใบหุ้นที่เกี่ยวข้องหุ้นของบริษทั ผู้ขาย บริษทั ลูก และบริษทั ใน
เครือ ตัง้ แต่จดทะเบียนจัดตัง้ จนถึงปจั จุบนั
(จ) ผูข้ ายได้ปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดเกีย่ วกับการดาเนินการก่อนวันโอนกิจการทุกประการ
เงือ่ นไขบังคับก่อนของผูข้ าย
ผู้ขายจะมีหน้ าที่ต้องปฏิบตั ิตามหน้ าที่ของผู้ขาย ณ วันโอนกิจการ ก็ต่อเมื่อเงื่อนไขบังคับ
ก่อนทีก่ าหนดในข้อนี้แล้วเสร็จสมบูรณ์ทุกประการก่อนกาหนดเวลาสิน้ สุด
(ก)

(ข)

ผูซ้ อ้ื ได้รบั การอนุ ญาต การอนุ มตั ิ และการให้ความเห็นชอบใด ๆ อันจาเป็ นแก่การทีผ่ ู้
ซือ้ เข้าทาสัญญานี้ ตลอดจนการปฏิบตั หิ น้าที่ และการทาธุรกรรมใด ๆ ภายใต้สญ
ั ญานี้
ไม่ว่าจากหน่ วยงานของรัฐ หน่ วยงานกากับดูแล คณะกรรมการ ผูถ้ อื หุน้ คู่สญ
ั ญาใน
สัญญาทีส่ าคัญ และบุคคลอื่นใดทีเ่ กีย่ วข้อง
คารับรองของผู้ซ้ือถูกต้องและเป็ นจริงทุกประการ ณ วันโอนกิจการ และผู้ซ้ือมิไ ด้
ปกปิ ด หรือละไว้ไม่เปิ ดเผย หรือบิดเบือนข้อเท็จจริงใด ๆ ซึ่งผูซ้ ้อื หรือควรรูว้ ่าอาจทา
ให้ความตามคารับรองของผูซ้ ้อื กลายเป็ นไม่ถูกต้องหรือไม่เป็ นจริงภายหลังจากการ
โอนกิจการ

การเรียกร้อง
ค่าเสียหาย

ในกรณีทเ่ี งือ่ นไขบังคับก่อนไม่อาจสาเร็จได้เนื่องจากเหตุทค่ี ่สู ญ
ั ญาฝา่ ยใดต้องรับผิด คูส่ ญ
ั ญา
อีกฝา่ ยอาจเรียกให้คู่สญ
ั ญาฝ่ายที่ตอ้ งรับผิดนัน้ ชดใช้ค่าเสียหายอันเกิดจากค่าใช้จ่ายในการ
เข้าทาสัญญานี้ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างทีป่ รึกษาทางการเงินและทีป่ รึกษากฎหมายเพือ่
การตรวจสอบสถานะทางการเงินและการตรวจสอบสถานะทางกฎหมาย รวมถึงจัดทาร่าง
สัญญาและดาเนินการอื่นใดทีเ่ กีย่ วข้องด้วย

การยกเลิ กสัญญา

เหตุแห่งการเลิกสัญญา
คูส่ ญ
ั ญาอาจมีสทิ ธิเลิกสัญญา โดยเป็ นไปตามข้อกาหนดต่อไปนี้
(ก) คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ายหนึ่งผิดสัญญา ไม่ปฏิบตั หิ น้าที่ ดาเนินการหรือละเว้นการดาเนินการ
โดยขัดต่อข้อกาหนดแห่งสัญญา หรือผิดคารับรองที่ให้ไว้ภายใต้สญ
ั ญานี้ (“การผิด
สัญญา”) โดยคูส่ ญ
ั ญาฝา่ ยแรกได้บอกกล่าวให้แก้ไขการผิดสัญญานัน้ แล้ว และคูส่ ญ
ั ญา
อีกฝา่ ยหนึ่งมิได้แก้ไขภายใน 30 วันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั คาบอกกล่าว หรือการผิดสัญญา
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
นัน้ ไม่มที างอันจะแก้ไขได้ ให้ค่สู ญ
ั ญาฝา่ ยแรกมีสทิ ธิบอกกล่าวเลิกสัญญาโดยให้มผี ล
ในวันทีค่ าบอกกล่าวไปถึงคูส่ ญ
ั ญาอีกฝา่ ยหนึ่ง
(ข) การโอนกิจการหรือการปฏิบตั ติ ามข้อสัญญาที่เป็ นสาระสาคัญไม่อาจกระทาได้ โดย
เหตุ สุ ด วิส ยั อัน มิใ ช่ ค วามผิด ของคู่ ส ญ
ั ญาฝ่า ยใด และเหตุ สุด วิส ยั ที่เ ป็ น เหตุ ใ ห้ไ ม่
สามารถโอนกิจการหรือปฏิบตั ติ ามข้อสัญญาที่เป็ นสาระสาคัญนัน้ ไม่พน้ สิน้ ไปภายใน
30 วันนับแต่วนั ทีเ่ กิดเหตุสดุ วิสยั ดังกล่าว คูส่ ญ
ั ญาฝา่ ยใดฝา่ ยหนึ่งมีสทิ ธิบอกกล่าวเลิก
สัญญาโดยให้มผี ลในวันทีค่ าบอกกล่าวไปถึงคูส่ ญ
ั ญาอีกฝา่ ยหนึ่ง
ผลแห่งการเลิกสัญญา
เมือ่ คาบอกกล่าวเลิกสัญญามีผลตามเหตุแห่งการยกเลิกสัญญาข้อ (ก) หรือ (ข) แล้วแต่กรณี
ให้มผี ลดังต่อไปนี้
(ก) สัญญาฉบับนี้สน้ิ สุดลงในวันทีค่ าบอกกล่าวเลิกสัญญามีผล
(ข) คูส่ ญ
ั ญากลับคืนสูส่ ภาพเดิม เสมือนว่าไม่ได้มกี ารเข้าทาสัญญานี้
คารับรองเกี่ยวกับ
กิ จการของบริ ษทั
ลูกและกิ จการของ
บริ ษทั ในเครือ

สถานะของบริษทั ลูก
บริษทั ลูก (AFD) มีทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญจานวน 30,000,000
หุน้ มูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 10 บาท ชาระแล้วเต็มมูลค่า
สถานะของบริษทั ในเครือ
บริษทั ในเครือ (RR) มีทุนจดทะเบียนจานวน 3,000,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญจานวน
30,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 100 บาท ชาระแล้วเต็มมูลค่า

ความเห็นของที่ปรึกษาฯ
ทีป่ รึกษาฯ เห็นว่าเงือ่ นไขของสัญญาโดยรวมมีความสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์ต่อบริษทั ฯ เนื่องจากบริษทั ฯ
จะได้มาซึง่ โครงการต่างๆ ของกลุ่ม AFH ซึง่ จะช่วยสร้างโอกาสในการเติบโตของบริษทั ฯ รวมถึงโอกาสในการกลับเข้ามา
ซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ และมีความเหมาะสมทางด้านราคา ตามรายละเอียดในข้อ 7.4.1 อีกทัง้ มีการกาหนด
เงื่อนไขให้ AFH ในฐานะผู้ขายต้องแจ้ง ความรับผิดตามสัญญา ความรับผิดตามกฎหมายแรงงาน หรือกฎหมายใดๆ
มิฉะนัน้ บริษทั ฯ ในฐานะผู้ซ้อื จะไม่ต้องรับโอนมาซึ่งหน้ าที่และความรับผิดที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับกิจการที่ซ้อื ขาย ซึ่ง
รวมถึงความรับผิดตามสัญญา ความรับผิดตามกฎหมายแรงงาน หรือกฎหมายใดๆ เว้นแต่เป็ นความรั บผิดทีเ่ กิดขึน้ ก่อน
วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ซึ่งผูข้ ายได้แจ้งให้ผซู้ ้อื ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรระหว่างการตรวจสอบสถานะทางการเงิน
และการตรวจสอบสถานะทางกฎหมาย
อย่างไรก็ตาม ทีป่ รึกษาฯ เห็นว่าควรมีการกาหนดเงื่อนไขบังคับก่อนให้เรียกชาระเงินให้กูย้ มื แก่บุคคลต่างๆ ซึ่ ง
จากการสอบทานรายงานตรวจสอบสถานะทางการเงินของบริษทั ดี ไอ เอ ออดิท จากัด พบว่า RR มีเงินให้กยู้ มื แก่นาย
จตุรงค์ ธนะปุระ ซึ่งเป็ นกรรมการของ RR จานวน 19.00 ล้านบาท โดยมีกาหนดชาระเงินกู้รอ้ ยละ 50 ภายในวันที่ 31
มีนาคม 2562 และส่วนทีเ่ หลือจะชาระภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ถึงแม้ว่าเงินให้กูย้ มื ดังกล่าวจะมีกาหนดการชาระ
คืนทีช่ ดั เจน อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ ก็ยงั คงมีความเสียงจากการที่นายจตุรงค์ ธนะปุระ จะไม่ชาระคืนเงินกูย้ มื จากบริษทั ฯ
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
2. ร่างสัญญาซื้อขายหุ้นบริ ษทั สิ ทธารมย์ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัดระหว่างบริ ษทั อาดามัส อิ นคอร์ปอเรชัน่ จากัด
(มหาชน) และ นายเกรียงไกร ศิ ระวณิ ชการ
หัวข้อ
ชื่อสัญญา
คู่สญ
ั ญา

รายละเอียด
สัญญาซือ้ ขายหุน้
ผูข้ าย : บริษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) โดยนายเกรียงไกร ศิระวณิชการ
และนายศุภโชค ปญั จทรัพย์ กรรมการผูม้ อี านาจกระทาการแทน
ผูซ้ อ้ื : นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ
เรียกผูข้ าย และ ผูซ้ อ้ื รวมกันว่า “คูส่ ญ
ั ญา”

การซื้อขายกิ จการ

ภายใต้เงือ่ นไขบังคับก่อนและข้อกาหนดแห่งสัญญานี้ ในวันทีก่ ารซือ้ ขายหุน้ เสร็จสมบูรณ์ ผู้
ซือ้ ตกลงซือ้ จากผูข้ าย และผูข้ ายตกลงขายให้แก่ผซู้ อ้ื หุน้ ทีซ่ อ้ื ขาย โดยมีผลเป็ นการโอนซึง่
กรรมสิทธิ ์โดยปราศจากภาระผูกพันในหุน้ ทีซ่ อ้ื ขาย ตลอดจนสิทธิทเ่ี กีย่ วข้องกับหุน้ ทีซ่ อ้ื ขาย
รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงสิทธิออกเสียงลงคะแนน และสิทธิรบั เงินปนั ผล จากผูข้ ายไปยังผูซ้ อ้ื

ราคาซื้อขาย

เพือ่ ตอบแทนการซือ้ ขายหุน้ ผูซ้ อ้ื และผูข้ ายตกลงราคาซือ้ ขายหุน้ ทีซ่ อ้ื ขายทัง้ หมดรวมทัง้ สิน้
129,000,000 (หนึ่งร้อยยีส่ บิ เก้าล้าน) บาท (“ราคาซือ้ ขาย”)
ผูซ้ อ้ื ตกลงชาระราคาซือ้ ขายเป็ นเงินสด ชาระคราวเดียวจนครบถ้วนในวันทีก่ ารซือ้ ขายเสร็จ
สมบูรณ์ โดยวิธกี ารทีก่ าหนดดังต่อไปนี้
(ก) ชาระเป็ นเงินสดจานวน 49,000,000 (สีส่ บิ เก้าล้าน) บาท โดยฝากเข้าบัญชีธนาคารของ
ผู้ขาย ผู้ขายตกลงให้ถือว่าผู้ซ้ือได้ชาระราคาซื้อขายเป็ นเงินสดตามข้อนี้และผู้ขาย
ได้รบั เงินจานวนดังกล่าวแล้วเมื่อผูซ้ อ้ื ได้มคี าสังแก่
่ ธนาคารเพื่อโอนหรือฝากเงินสดตาม
จานวนทีร่ ะบุในข้อนี้เข้าบัญชี
และ
(ข) หักกลบลบหนี้ซ่งึ ผูซ
้ อ้ื เป็ นเจ้าหนี้ต่อผูข้ ายจานวน 80,000,000 )แปดสิบล้าน (บาท โดย
ไม่มดี อกเบีย้ ผูข้ ายตกลงให้ถอื ว่าผูซ้ อ้ื ได้ชาระและผูข้ ายได้รบั ชาระราคาซือ้ ขายโดยหัก
กลบลบหนี้ตามข้อนี้แล้ว เมือ่ ผูซ้ อ้ื ได้ลงนามในข้อตกลงหักกลบลบหนี้

การชาระราคาซื้อ
ขาย

เงื่อนไขบังคับก่อน

ผู้ซ้อื จะมีหน้าที่ต้องปฏิบตั ติ ามหน้าที่ของผู้ซ้อื ณ วันที่การซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ โดยทาการ
ชาระราคาซื้อขาย ก็ต่อเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนที่กาหนดในข้อนี้แล้วเสร็จสมบูรณ์ทุกประการ
ก่อนกาหนดเวลาสิน้ สุด
(ก) คารับรองของผูข้ ายถูกต้องและเป็ นจริงทุกประการ ณ วันทีก่ ารซือ้ ขายเสร็จสมบูรณ์
(ข) ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของผูข้ ายได้มมี ติดว้ ยคะแนนเสียงไม่ต่ากว่าสามในสีข่ องจานวนเสียง
ทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผู้ถือ
หุน้ ทีม่ สี ว่ นได้เสีย อนุมตั กิ จิ การดังต่อไปนี้
(1) ให้ผขู้ ายเข้าทาและผูกพันตามข้อกาหนดและเงือ่ นไขทีร่ ะบุในสัญญาฉบับนี้
(2) ให้ผขู้ ายเข้าทาสัญญาซือ้ ขายกิจการทัง้ หมด
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
(ค) ผูข้ ายได้เข้าทาสัญญาซือ้ ขายกิจการทัง้ หมด และการโอนกิจการเสร็จสมบูรณ์ได้เกิดขึน้
ก่อนหรือภายในกาหนดเวลาสิน้ สุด
(ง) ผู้ขายมิได้แสดงเจตนาบอกเลิกสัญญาโดยใช้ สท
ิ ธิตามสิทธิเลิกสัญญาของผ้ขาย แห่ง
สัญญาฉบับนี้
การเรียกร้อง
ค่าเสียหาย

ในกรณีทเ่ี งือ่ นไขบังคับก่อนไม่อาจสาเร็จได้เนื่องจากเหตุทผ่ี ขู้ ายต้องรับผิด ผูซ้ อ้ื อาจเรียกให้
ผู้ขายชดใช้ค่าเสียหายอันเกิดจากค่าใช้จ่ายในการเข้าทาสัญญานี้ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการ
ว่าจ้างที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อการประเมินมูลค่ากิจการของบริษทั และค่าใช้จ่ายในการ
จัดทาร่างสัญญาและดาเนินการอื่นใดทีเ่ กีย่ วข้องด้วย

การยกเลิ กสัญญา

สิทธิเลิกสัญญาของผูข้ าย
ผูข้ ายอาจบอกเลิกสัญญานี้ในกรณีทผ่ี ขู้ ายได้รบั คาเสนอซือ้ หุน้ ทีซ่ อ้ื ขายจากบุคคลภายนอก
ในราคาทีส่ งู กว่าหรือเท่ากับราคาซือ้ ขายตามสัญญานี้ก่อนวันที่ 25 ธันวาคม 2561 และผูข้ าย
ได้สง่ คาบอกกล่าวเป็ นลายลักษณ์อกั ษรแก่ผซู้ อ้ื ก่อนหรือภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2561 และ
ให้สญ
ั ญาฉบับนี้สน้ิ สุดลงเมือ่ คาบอกกล่าวไปถึงผูซ้ อ้ื ในกรณีทก่ี ารซือ้ ขายกับบุคคลภายนอก
ไม่เกิดขึน้ ภายใน 31 มกราคม 2561 ผูข้ ายจะต้องแจ้งต่อผูซ้ อ้ื เป็ นลายลักษณ์อกั ษรทันที และ
ผูข้ ายตกลงว่าถ้าหากผูซ้ อ้ื ได้แสดงเจตนาว่าจะประสงค์จะกลับเข้าทาสัญญาซือ้ ขายหุน้ ตาม
ข้อกาหนดและเงือ่ นไขของสัญญานี้ ให้สญ
ั ญากลับมีผลบังคับเสมือนว่ามิได้เคยมีการบอกเลิก
สัญญา เว้นแต่ขอ้ สัญญาทีไ่ ม่อาจบังคับได้เนื่องจากข้อเท็จจริงได้เปลีย่ นไป ให้ผขู้ ายและผูซ้ อ้ื
ตกลงกันใหม่ ถ้าหากตกลงไม่ได้ ผูซ้ อ้ื มีสทิ ธิยกเลิกการแสดงเจตนากลับเข้าทาสัญญา
สิทธิเลิกสัญญาของคูส่ ญ
ั ญา
คูส่ ญ
ั ญาอาจมีสทิ ธิเลิกสัญญา โดยเป็ นไปตามข้อกาหนดต่อไปนี้
(ก) คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ายหนึ่งผิดสัญญา ไม่ปฏิบตั หิ น้ าที่ ดาเนินการหรือละเว้นการดาเนินการ
โดยขัดต่อข้อกาหนดแห่งสัญญา หรือผิดคารับรองที่ให้ไว้ภายใต้สญ
ั ญานี้ (“การผิด
สัญญา”) โดยคู่สญ
ั ญาฝา่ ยแรกได้บอกกล่าวให้แก้ไขการผิดสัญญานัน้ แล้ว และคู่สญ
ั ญา
อีกฝ่ายหนึ่งมิได้แก้ไขภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่ได้รบั คาบอกกล่าว หรือการผิดสัญญา
นัน้ ไม่มที างอันจะแก้ไขได้ ให้คสู่ ญ
ั ญาฝา่ ยแรกมีสทิ ธิบอกกล่าวเลิกสัญญาโดยให้มผี ลใน
วันทีค่ าบอกกล่าวไปถึงคูส่ ญ
ั ญาอีกฝา่ ยหนึ่ง
(ข) การโอนหุ้นที่ซ้อื ขายหรือการปฏิบตั ิตามข้อสัญญาที่เป็ นสาระสาคัญไม่อาจกระทาได้
โดยเหตุสุดวิสยั อันมิใช่ความผิดของคู่สญ
ั ญาฝ่ายใด และเหตุสุดวิสยั ที่เป็ นเหตุ ให้ไม่
สามารถกระทาการซื้อขายเสร็จสมบูรณ์หรือปฏิบตั ติ ามข้อสัญญาที่เป็ นสาระสาคัญนัน้
ไม่พน้ สิน้ ไปภายใน 30 วันนับแต่วนั ทีเ่ กิดเหตุสุดวิสยั ดังกล่าว คู่สญ
ั ญาฝา่ ยใดฝา่ ยหนึ่ง
มีสทิ ธิบอกกล่าวเลิกสัญญาโดยให้มผี ลในวันทีค่ าบอกกล่าวไปถึงคู่สญ
ั ญาอีกฝา่ ยหนึ่ง

เบ็ดเตล็ด

ค่าใช้จา่ ย
ผูซ้ ้อื ตกลงเป็ นผูร้ บั ภาระค่าใช้จ่ายที่จา้ งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระซึ่งผูข้ ายได้ว่าจ้างเพื่อให้
ความเห็นแก่ผถู้ อื หุน้ ของผูข้ ายในวาระขายหุน้ ในบริษทั เป็ นจานวนค่าจ้าง 500,000 (ห้าแสน)
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
บาท ซึ่งรวมภาษีมลู ค่าเพิม่ แล้ว ค่าใช้จ่ายอื่นในการเข้าทาสัญญานี้ค่สู ญ
ั ญาแต่ล ะฝา่ ยจะเป็ น
ผูร้ บั ผิดชอบในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับตน
การดาเนิ นการหลัง
การซื้อขายเสร็จ
สมบูรณ์

หลังการซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ ผูซ้ ้อื ตกลงว่าจะดาเนินการให้บริษทั ตกลงว่าจ้างให้ผู้ขายหรือ
บริษัท ย่ อ ยของผู้ ข ายเป็ น ผู้ ด าเนิ น การขายบ้ า นที่ เ หลื อ อยู่ ใ นโครงการ โดยตกลงให้
ค่าตอบแทนในอัตราร้อยละ 6 ของราคาขายบ้านที่บริษทั ได้รบั โดยบริษทั เป็ นผูก้ าหนดราคา
ขายโดยเป็ นไปตามมติท่ปี ระชุมคณะกรรมการของผูข้ ายเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ทัง้ นี้ ผู้
ซื้ออาจดาเนินการให้บริษทั ว่าจ้างให้บุคคลภายนอกเป็ นผูด้ าเนินการขายบ้านที่เหลืออยู่ใน
โครงการถ้าหากว่าผู้ขายไม่สามารถดาเนินการขายบ้านที่เหลืออยู่ในโครงการทัง้ หมดได้
ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562

ความเห็นของที่ปรึกษาฯ
ทีป่ รึกษาฯ เห็นว่าเงือ่ นไขของสัญญาโดยรวมมีความสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์ต่อบริษทั ฯ เนื่องจากบริษทั ฯ
จะจาหน่ายไปซึง่ หุน้ สามัญของ STR ซึง่ จะช่วยให้บริษทั ฯ หยุดรับรูผ้ ลการดาเนินของ STR ซึง่ อาจมีผลขาดทุนในอนาคต
และมีความเหมาะสมทางด้านราคา ตามรายละเอียดในข้อ 7.4.2 อีกทัง้ สัญญาดังกล่าวยังให้สทิ ธิบริษทั ฯ ในการบอกเลิก
สัญญาในกรณีท่บี ริษทั ฯ ได้รบั คาเสนอซื้อหุน้ ที่ซ้อื ขายจากบุคคลภายนอกในราคาที่สงู กว่าหรือเท่ากับราคาซื้อขายตาม
สัญญานี้ก่อนวันที่ 25 ธันวาคม 2561
นอกจากนี้ นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ ก็ตกลงให้บริษทั ฯ เป็ นผูด้ าเนินการขายบ้านที่เหลือของโครงการสิทธา
รมย์ พาร์คไลฟ์ โดยตกลงให้คา่ ตอบแทนในอัตราร้อยละ 6 ของราคาขายบ้าน ซึง่ ทีป่ รึกษาฯ เห็นว่าเป็ นอัตราค่าตอบแทน
ทีส่ มเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์ต่อบริษทั ฯ เมื่อพิจารณาเทียบกับค่าตอบแทนที่ AFD มีการจ่ายค่าตอบแทนในการขาย
บ้านของโครงการวนา เรสซิเดนซ์ ให้แก่บริษทั บริหารทรัพย์สนิ รายหนึ่งทีร่ อ้ ยละ 2 ของราคาขายบ้าน
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
เอกสารแนบ 2 : สรุปข้อมูลของบริ ษทั อาดามัส อิ นคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
1.

ข้อมูลเบือ้ งต้น
ชื่อบริษทั
วันจดทะเบียนจัดตัง้ บริษทั
เลขทีท่ ะเบียนนิตบิ ุคคล
ทีต่ งั ้ บริษทั
ทุนจดทะเบียน

ทุนทีอ่ อกและเรียกชาระแล้ว

ประเภทธุรกิจ
2.

:
:
:
:
:

บริษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
19 กันยายน 2545
0107546000181
เลขที่ 35 ซอยสาทร 9 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม.
780,163,587.00 บาท (ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2561)
เป็ นหุน้ สามัญ 780,163,587.00 หุน้
มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท
: 370,163,587 บาท (ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2561)
เป็ นหุน้ สามัญ 370,163,587 หุน้
มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท
: ลงทุนในบริษทั อื่น ๆ

ลักษณะการประกอบธุรกิ จ

บริษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจลงทุนในบริษทั อื่น โดยมีนโยบายลงทุนใน
บริษทั ทีป่ ระกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้อง ประเภทของอสังหาริมทรัพย์ทบ่ี ริษทั ฯ พัฒนาในปจั จุบนั คือ
บ้านเดี่ยว และบ้านแฝด แต่ในอนาคตบริษทั ฯ มีแผนที่จะขยายไปสู่อสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่น ๆ เพิม่ เติม เพื่อให้ได้
ผลตอบแทนจากการลงทุนเป็ นไปตามเป้าหมายของบริษทั ฯ และผู้ถอื หุ้น แม้ว่าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะมีการแข่งขัน
อย่างรุนแรง แต่กย็ งั คงมีชอ่ งว่างทางการตลาดซึง่ บริษทั ฯ สามารถเข้าทาธุรกิจได้
การถือหุน้ ของบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
บริ ษทั อาดามัส อิ นคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
99.99%
บริ ษทั สิ ทธารมย์ ดีเวลลอปเมนท์ จากัด

บริษทั ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยดาเนินการผ่านบริษทั ย่อย คือ บริษทั สิทธารมย์ ดีเวลลอปเมนท์ จากัด
(“SITTAROM”) ซึง่ เป็ นบริษทั แกนของบริษทั ฯ
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
3.

รายชื่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ (ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2561)
ลาดับ
รายชื่อกรรมการ
ตาแหน่ ง
1. นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ ประธานกรรมการ ประธารเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร(รักษาการ)
2. นายฐิตวิ ฒ
ั น์ คูวจิ ติ รสุวรรณ กรรมการ
3. นายศุภโชค ปญั จทรัพย์
กรรมการ
4. นายยงเกียรติ ศิรวิ จั นางกูร
กรรมการ
5. นายวัลลภ ศรีไพศาล
ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
6. นายภูรพิ ฒ
ั น์ ชุ่มธรรม
กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
7. น.ส.ศันสนีย์ พูลสวัสดิ ์
กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
ทีม่ า: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4.

รายชื่อผูถ้ ือหุ้น 10 ลาดับแรก (ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2561)
ลาดับ
รายชื่อผูถ้ ือหุ้น
1. นาย เกรียงไกร ศิระวณิชการ
2. นาย ธัญญวัฒน์ เตวชิระ
3. น.ส.บงกช อัศวบริรกั ษ์
4. นาย สมพล ฤกษ์สมถวิล
5. นาย ไพบูลย์ สุเมธกชกร
6. นาง ปาริชาต ลีวงศ์เจริญ
7. อื่นๆ
รวม

จานวนหุ้น
325,065,150
9,372,900
4,000,000
2,534,400
2,532,500
2,000,000
24,658,637
370,163,587

ร้อยละ
87.82
2.53
1.08
0.68
0.68
0.54
6.67
100.00

ทีม่ า: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5. สรุปงบการเงิ น และการวิ เคราะห์ผลการดาเนิ นงาน
5.1
งบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิ น
หน่ วย:บาท
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัวคราว
่
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอืน่
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินทีม่ ภี าระผูกพัน
เงินลงทุนในบริษทั ย่อย
อสังหาริมทรัพย์รอการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์

31 ธันวาคม 2558
(ตรวจสอบ)

งบการเงิ น ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560
(ตรวจสอบ)
(ตรวจสอบ)

30 กันยายน 2561
(สอบทาน)

94,538,543
67,760
87,781,226
5,143,277,694
216,299,869
5,541,965,091

91,245,848
3,338,551
126,179,552
220,763,951

1,137,001
3,679,609
97,962,478
102,779,088

7,402,286
3,309,204
70,687,933
81,399,422

3,488,067,960
25,843,965
25,843,965

7,378,751
136,107,000
9,956,334

7,447,486
119,720,000
9,757,422

5,431,368
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119,720,000
8,280,915

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
หน่ วย:บาท
ค่าความนิยม
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนอืน่
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ภาษีเงินได้รอเรียกคืน
เงินมัดจาและเงินประกัน
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์
หนี้ สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอืน่
ส่วนของเงินกูย้ มื ระยะยาว ทีถ่ งึ กาหนดชาระ
ภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากกิจการอืน่
รวมหนี้ สินหมุนเวียน
หนี้ สินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี้สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ประมาณการหนี้สนิ ไม่หมุนเวียนสาหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนี้ สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้ สิน
ทุนเรือนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 780,163,587 หุน้
มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ทุนทีอ่ อกและชาระแล้ว
หุน้ สามัญ 370,163,587 หุน้
มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
ขาดทุนสะสม
รวมส่วนของผูถ้ ือหุ้น
รวมหนี้ สินและส่วนของผูถ้ ือหุ้น

งบการเงิ น ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560
(ตรวจสอบ)
(ตรวจสอบ)

31 ธันวาคม 2558
(ตรวจสอบ)

30 กันยายน 2561
(สอบทาน)

194,961,884
2,517,071
221,107,211
2,652,428
1,016,685
3,936,167,206
9,478,132,297

70,931,402
1,453,055
8,961
247,940
226,083,444
446,847,395

2,314,670
491,869
225,890
139,957,338
242,736,426

1,817,881,363

19,162,161

17,308,964

1,740,182,400

-

-

1,310,424,489
4,868,488,252

246,717,700
265,879,861

172,617,700
189,926,664

80,000,000
48,000,000
148,482,728

5,280,365,970
333,784,813

31,649,383

23,628,345

630,681

804,964

1,474,686

40,791,646
22,977,991
1,214,241

5,614,781,464
10,483,269,716

32,454,347
298,334,208

25,103,031
215,029,695

780,163,587

780,163,587

780,163,587

370,163,587

370,163,587

370,163,587

63,900,000
(1,439,201,007)
(1,005,137,420)
9,478,132,297

63,900,000
(285,550,400)
148,513,187
446,847,395

63,900,000
(406,356,856)
27,706,731
242,736,426

63,900,000
(429,711,408)
4,352,179
217,818,784

งบการเงิ นตรวจสอบ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560
(ตรวจสอบ)
(ตรวจสอบ)

30 กันยายน 2561
(สอบทาน)

2,023,124
877,904
86,050
136,419,362
217,818,784
9,274,374
11,208,354

64,983,878
213,466,605

780,163,587

370,163,587

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
หน่ วย:บาท

31 ธันวาคม 2558
(ตรวจสอบ)

การดาเนิ นงานต่อเนื่ อง
รายได้
รายได้จากการขายบ้านและทีด่ นิ
รายได้อน่ื
รายได้จากการบริหารจัดการ
กาไรจากอัตราแลกเปลีย่ น

-

3,552,700

35,770,420

34,960,000

-

16,870,723

-

-
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
หน่ วย:บาท
กาไรจากการจาหน่ายเงินลงทุนในบริษทั ย่อย
ดอกเบีย้ รับ
อืน่ ๆ
รวมรายได้อน่ื
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขายบ้านและทีด่ นิ
ต้นทุนในการจัดจาหน่าย
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ น
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษทั ย่อย
ขาดทุนจากการด้อยค่าค่าความนิยม
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
ขาดทุนจากการลดมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพือ่
การลงทุน
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้จ่าย
กาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษี เงิ นได้
(ค่าใช้จา่ ย) รายได้ภาษีเงินได้
กาไร(ขาดทุน) สาหรับปี จากการดาเนินงาน
ต่อเนื่อง
การดาเนิ นงานที่ยกเลิ ก
ขาดทุนจากการดาเนินงานทีย่ กเลิกสุทธิจาก
ภาษี
กาไร(ขาดทุน) สาหรับปี
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี
รายการทีจ่ ะไม่ถกู จัดประเภทใหม่ไว้ในกาไรหรือ
ขาดทุนภายหลัง
ผลกาไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าใหม่ของ
ผลประโยชน์พนักงานทีก่ าหนดไว้
ผลกาไรจากประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัย
กาไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

31 ธันวาคม 2558
(ตรวจสอบ)

งบการเงิ นตรวจสอบ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560
(ตรวจสอบ)
(ตรวจสอบ)

30 กันยายน 2561
(สอบทาน)

105,360
20,518
125,878
125,878

1,185,644,223
795,754
222,597
1,203,533,298
1,207,085,998

304,232
287,684
591,916
36,362,336

60,775
1,004,851
1,065,626
36,025,626

(15,927,749)
(66,318,052)
-

(3,558,700)
(1,256,355)
(25,328,680)
-

(30,636,285)
(6,538,073)
(25,772,193)
(70,931,402)
(14,687,641)

(28,848,190)
(5,778,217)
(20,304,688)
-

-

-

(16,387,000)

-

(82,245,801)
(82,119,923)
-

(112,406)
(30,256,141)
1,176,829,856
324,224

(164,952,595)
(128,590,259)
8,021,037

(5,099,437)
(60,030,532)
(24,004,906)
650,354

(82,119,923)

1,177,154,080

(120,569,221)

(23,354,552)

(1,013,534,266)
(1,095,654,189)

(23,503,473)
1,153,650,607

(120,569,221)

(23,354,551.85)

-

-

(237,235)

-

121,603

-

-

-

(1,095,532,586)

1,153,650,607

(120,806,456)

(23,354,551.85)

งบการเงิ นตรวจสอบ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560
(ตรวจสอบ)
(ตรวจสอบ)

30 กันยายน 2561
(สอบทาน)

งบกระแสเงิ นสด
หน่ วย:บาท
กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมดาเนิ นงาน
กาไร(ขาดทุน) ก่อนภาษีสาหรับปี
หัก ขาดทุนก่อนภาษีจากการดาเนินงานที่
ยกเลิก
รายการปรับกระทบกาไร(ขาดทุน)เป็ นเงินสด
สุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดาเนินงาน

31 ธันวาคม 2558
(ตรวจสอบ)
(82,119,923)

1,176,829,856

(128,590,259)

(24,004,906)

(1,019,074,536)

(44,124,659)

-

-
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
หน่ วย:บาท
ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจาหน่าย
กาไรทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จริงจากอัตราแลกเปลีย่ น
กาไรจากการขายเงินลงทุนชัวคราว
่
กาไรทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
กาไรจากการขายทรัพย์สนิ
กาไรจากการขายเงินลงทุนเผือ่ ขาย
กาไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทั ย่อย
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
ขาดทุนจากการด้อยค่าทีด่ นิ รอพัฒนา
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายทรัพย์สนิ
กลับรายการค่าเผือ่ การลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
ประมาณการหนี้สนิ ผลประโยชน์พนักงาน
ตัดจาหน่ายภาษีเงินได้รอเรียกคืน
ดอกเบีย้ รับ
ดอกเบีย้ จ่าย
กาไร(ขาดทุน)จากการดาเนินงานก่อนการ
เปลีย่ นแปลงสินทรัพย์และหนี้สนิ ดาเนินงาน
สินทรัพย์ดาเนินงานลดลง(เพิม่ ขึน้ )
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอืน่
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
อสังหาริมทรัพย์รอการพัฒนา
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
เงินมัดจาและเงินประกัน
หนี้สนิ ดาเนินงานเพิม่ ขึน้ (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอืน่
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดาเนินงาน
รับดอกเบีย้
จ่ายดอกเบีย้
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
จ่ายภาษีเงินได้
เงิ นสดสุทธิ ได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิ จกรรม
ดาเนิ นงาน
กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายซือ้ เงินลงทุนชัวคราว
่
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชัวคราว
่
เงินสดรับ(จ่าย) จากการขายเงินลงทุนในบริษทั
ย่อย
เงินสดจ่ายซือ้ เงินลงทุนในบริษทั ย่อย
เงินฝากธนาคารทีม่ ภี าระผูกพัน(เพิม่ ขึน้ )ลดลง
เงินสดจ่ายเพือ่ ซือ้ เงินลงทุนเผือ่ ขาย
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนเผือ่ ขาย
เงินลงทุนระยะยาวในเงินฝากประจาเพิม่ ขึน้
(ลดลง)

31 ธันวาคม 2558
(ตรวจสอบ)

งบการเงิ นตรวจสอบ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560
(ตรวจสอบ)
(ตรวจสอบ)

30 กันยายน 2561
(สอบทาน)

23,305,950
769,805,244
(106,172)
(484)
(254,250)
-

7,180,020
(101,366,394)
(218)
(708,230)
(1,185,644,223)
-

1,518,223
14,687,641
16,387,000
70,931,402

-

-

-

-

-

-

408,631
171,220,333

297,023
93,551,690

432,487
(304,232)
-

(136,815,207)

(53,985,136)

(24,937,738)

21,062,723
(1,080,717,595)
(3,605,247)
84,864,496
(519,203)

40,018,463
89,751,755
(69,067,928)
19,440,450
303,330

(390,263)
13,529,433
22,050

368,974
32,508,115
139,840
-

772,739,231
(342,990,802)
(1,760,922)

226,239,567
252,700,501
(114,041)
(7,049,136)

(1,853,197)
(13,629,715)
302,413
(431,884)

(9,047,193)
1,836,323
73,066
(4,086,834)
(615,492)
(386,035)

(344,751,724)

245,537,323

(13,759,186)

(3,178,973)

(90,000,409)
90,106,172

34,846,340

-

-

-

(19,117,430)

-

-

3,000,000
-

(326,987,038)
(16,076)
(214,000,000)
32,708,230

-

2,016,118
-

-

-

(68,735)

-
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1,124,783
565,960
(5,233,569)
355,047
(71,635)
5,099,437
(22,133,414)

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
หน่ วย:บาท
รับเงินคืนจากเงินลงทุนระยะยาวในเงินฝาก
ประจา
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้จากการซือ้ เงินลงทุน
เงินสดจ่ายเพือ่ ซือ้ ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและ
อุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพือ่ ซือ้ สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
เงิ นสดสุทธิ ได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิ จกรรม
ลงทุน
กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมจัดหาเงิ น
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบัน
การเงิน
เงินสดจ่ายชาระคืนเงินกูย้ มื ระยะสัน้ แก่สถาบัน
การเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากบุคคล
เกีย่ วข้องกัน
เงินสดจ่ายชาระคืนเงินกูย้ มื ระยะสัน้ แก่บุคคลที่
เกีย่ วข้องกัน
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากกิจการที่
เกีย่ วข้องกัน
เงินสดจ่ายชาระคืนเงินกูย้ มื ระยะสัน้ แก่กจิ การที่
เกีย่ วข้องกัน
รับเงินเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ชาระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวแก่สถาบันการเงิน
เงิ นสดสุทธิ ได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิ จกรรม
จัดหาเงิ น
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ ขึน้
(ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด ณ วัน
สิ้ นปี
ข้อมูลเพิ่ มเติ มประกอบงบกระแสเงิ นสด
รายการที่ไม่ใช่เงิ นสด
เงินจ่ายคืนเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากกิจการที่
เกีย่ วข้องกัน

31 ธันวาคม 2558
(ตรวจสอบ)

งบการเงิ นตรวจสอบ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560
(ตรวจสอบ)
(ตรวจสอบ)

30 กันยายน 2561
(สอบทาน)

129,619,382

-

-

-

(493,655,077)

-

-

-

(23,019,712)

(1,482,459)

(1,132,290)

(77,898)

(2,379,971)
849,219

(1,499,284)
-

(1,059,970)
11,334

123,738

(385,480,396)

(495,547,717)

(2,249,661)

2,061,958

-

370,000,000

-

-

(370,000,000)

-

-

20,000,000

-

-

(20,000,000)

-

493,650,011

246,717,700

-

-

-

-

(74,100,000)

-

101,700,000
(194,317,700)
48,000,000

76,000,000
(24,000,000)
493,650,011

246,717,700

(74,100,000)

7,382,300

(236,582,109)

(3,292,694)
94,538,543

(90,108,848)
91,245,848

6,265,285
1,137,001

331,120,652
94,538,543

91,245,848

1,137,001

7,402,286

-

(710,415,267)

-

-

เอกสารแนบ 2 - หน้า 6

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
อัตราส่วนทางการเงิ น
อัตราส่วนทางการเงิ น
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลีย่
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้
ระยะเวลาชาระหนี้

หน่ วย

งบการเงิ นรวม
งบปี
งบปี
2559
2560

งบปี
2558

ไตรมาส 3
2561

เท่า
เท่า
เท่า
วัน
เท่า
วัน

1.14
0.04
0.00
-

0.83
0.36
0.16
2,291.86
0.04
8,119.22

0.54
0.03
256.19
1.42
13.97
26.14

0.55
0.07
0.00
-

%
%
%
%

-

-0.17
(748.47)
97.52
(269.35)

14.35
(75.97)
(331.58)
(136.84)

17.48
(57.13)
(64.83)
(145.70)

%
%
เท่า

-

0.23
510.28
2.70

(0.35)
(86.32)
0.15

(0.10)
(10.93)
0.10

เท่า
เท่า

1.11
-

0.67
2.01

0.89
7.76

0.95
18.17

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

อัตราส่วนแสดงประสิ ทธิ ภาพในการ
ดาเนิ นงาน (Efficiency Ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
อัตราหมุนของสินทรัพย์รวม

อัตราส่วนวิ เคราะห์นโยบายทางการเงิ น
(Financial Policy Ratio)
อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อสินทรัพย์รวม
อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้

6. การวิ เคราะห์ผลการดาเนิ นงาน
6.1 ผลการดาเนินงาน
รายได้
ณ 31 ธันวาคม 2560 บริษทั และบริษทั ย่อยมีรายได้รวม จานวน 36.36 ล้านบาท ลดลง 1,170.73 ล้านบาท จากปี
2559 หรือลดลงร้อยละ 97.0 โดยมีการเปลีย่ นแปลงรายได้ทส่ี าคัญ ได้แก่
1) รายได้จากการขายบ้านและที่ดนิ ของบริษทั ย่อยสาหรับปี 2560 เท่ากับ 35.77 ล้านบาท เพิม่ ขึ้น 32.22 ล้าน
บาท รายได้จากการขายบ้านพร้อมทีด่ นิ ของบริษทั ย่อยปี 2560 คิดเป็ นร้อยละ 100 เนื่องจากโครงการสิทธารมย์
พาร์คไลฟ์ ได้สร้างเสร็จเรียบร้อยสามารถโอนขายได้แล้วบางส่วนในปี 2560
2) กาไรจากอัตราแลกเปลีย่ นเท่ากับ 0 บาท ลดลงร้อยละ 100 เมื่อเปรียบเทียบกับปี ทแ่ี ล้ว เนื่องจากไม่มกี ารกูย้ มื
เงินเพิม่ เติม และชาระหนี้คนื ด้วยเงินบาทไทย
3) ก าไรจากการหน่ า ยเงิน ลงทุ น ในบริษัท ย่อ ยเท่า กับ 0 บาท ลดลงร้อ ยละ 100 เมื่อ เปรีย บเทีย บกับ ปี ท่ีแ ล้ว
เนื่องจากบริษทั ไม่มกี ารซือ้ ขายเงินลงทุน สาหรับปี 2560
ณ 30 กันยายน 2561 ผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ ไตรมาส 3 ปี 2561 มีรายได้รวม 36.03 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 4.74
ล้านบาท หรือ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 15.15 จากงวดเดียวกันของปี ก่อน สาเหตุหลักจากการขายบ้านและที่ดนิ ของบริษทั ย่อย
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
เพิม่ ขึน้ โดยในงวดเก้าเดือน 2561 มีรายได้จากการขายบ้านและทีด่ นิ 34.96 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 97.04 ของรายได้
รวม โดยมีการเติบโตจากงวดเก้าเดือนปี 2560 ที่ 30.79 ล้านบาท หรือเติบโตร้อยละ 13.54
ค่าใช้จ่าย
ณ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายรวมกันสาหรับปี จานวน 164.95 ล้านบาท เพิม่ ขึ้น
134.70 ล้านบาท จากปี 2559 หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 432.3 โดยการเปลีย่ นแปลงค่าใช้จา่ ยทีส่ าคัญ ได้แก่
1) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการขายบ้านและที่ดนิ ของบริษทั ย่อย สาหรับปี 2560 เท่ากับ 30.64 ล้านบาท เกิดขึน้
สอดคล้องกับรายได้จากการขายบ้านและทีด่ นิ
2) ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เท่ากับ 32.31 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 5.72 ล้านบาทหรือคิดเป็ นร้อยละ 21.06 เมื่อ
เปรียบเทียบกับปี ก่อน เป็ นรายจ่ายในการดาเนินการโครงการของบริษทั ย่อย (บริษทั สิทธารมย์ ดีเวลลอป
เม้นท์ จากัด) และค่าใช้จา่ ยในการบริหารอื่นๆ
3) ขาดทุนจากการประเมินมูลค่าโครงการสิทธารมย์ พาร์คไลฟ์ อุดรธานี ของผูป้ ระเมินทางการเงินอิสระ จากการที่
บริษทั ระงับการก่อสร้างโครงการทาให้มลู ค่าโครงการลดลง และทีด่ นิ รอการพัฒนาในปี 2559 ประเมินมูลค่าไว้
สูงเกินไป รวมเป็ นขาดทุน 102 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
- ขาดทุนจากการด้อยค่าค่าความนิยม 70.93 ล้านบาท
- ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ 14.69 ล้านบาท
- ขาดทุนจากการลดมูลค่าทีด่ นิ รอการพัฒนา 16.39 ล้านบาท
ณ 30 กันยายน 2561 ต้นทุนค่าใช้จ่ายของบริษทั ฯ ในงวดเก้าเดือนปี 2561 มีจานวน 60.03 ล้านบาท ลดลง
92.29 ล้านบาทจากช่วงเดียวกันปีก่อน หรือลดลงร้อยละ 60.59 โดยมีสาเหตุหลักดังนี้
1) ต้นทุนขายบ้านและที่ดินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพิม่ ขึ้น 2.14 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 8.00 เมื่อ
เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สอดคล้องกับรายได้จากการจากการขายบ้านและทีด่ นิ ทีเ่ พิม่ ขึน้
2) ค่า ใช้จ่า ยในการขาย เพิ่ม ขึ้น 0.89 ล้า นบาท หรือ คิด เป็ น ร้อ ยละ 18.14 เมื่อ เปรีย บเทีย บกับ ช่ว งเวลา
เดียวกันของปี ก่อน เกิดจาก การปรับเพิม่ บุคลากรด้านการตลาด การโฆษณาประชาสัมพันธ์ และ ค่า
โปรโมชันที
่ แ่ ปรผันตามการเพิม่ ขึน้ ของรายได้จากการขายบ้านและทีด่ นิ
3) ค่าใช้จ่ายในการบริหาร เพิม่ ขึ้น 1.60 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 8.53 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลา
เดียวกันของปีก่อนเกิดจากค่าทีป่ รึกษาทางการเงินในการจัดทาความเห็นของกิจการ และค่าทีป่ รึกษาของผู้
ถือหุ้นในการให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ รวมทัง้ การปรับเพิม่ ขึ้นเงินเดือน
พนักงานประจาปีและเพิม่ อัตราจ้างพนักงานตัง้ แต่ไตรมาส 2 ปี 2560
กาไรสุทธิ
ณ 31 ธันวาคม 2560 ผลการดาเนินงานบริษทั ฯ มีผลขาดทุนสุทธิเท่ากับ 120.81 ล้านบาท โดยกาไรสุทธิลดลง
1,273.89 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 110.40 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อนซึ่งมีกาไรสุทธิ 1,153 ล้านบาท
โดยสาเหตุจากปจั จัยทางด้านรายได้และต้นทุนทีก่ ล่าวไว้ขา้ งต้น
ณ 30 กันยายน 2561 ผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ ไตรมาส 2 ปี 2561 มีผลขาดทุนสุทธิจานวน 23.35 ล้าน
บาท ขาดทุนลดลง 90.15 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 79.42 เมื่อเปรียบเทียบกับผลขาดทุนจากงวดบัญชีเดียวกันของปี
2560 ซึง่ มีผลขาดทุนสุทธิจานวน 113.50 ล้านบาท โดยสาเหตุมาจากปจั จัยทางด้านอัตรากาไรขัน้ ต้นทีด่ ขี น้ึ และไม่มรี าย
ขาดทุนทางบัญชีซง่ึ เกิดขึน้ ในปีงวดเก้าเดือนปี 2560 ได้แก่ ขาดทุนจากการด้อยค่าค่าความนิยม 70.93 ล้านบาท ขาดทุน
จากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ 14.69 ล้านบาท ขาดทุนจากการลดมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน 16.39 ล้านบาท
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
6.2
6.2.1

ฐานะทางการเงิ น
สิ นทรัพย์
สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 วันที่ 31 ธันวาคม 2559 วันที่ 31 ธันวาคม 2560 30
กันยายน 2561 เท่ากับ 9,478.13 ล้านบาท 446.85 ล้านบาท 242.74 ล้านบาท และ 217.82 ล้านบาท ตามลาดับ โดย
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 บริษทั ฯ มีสนิ ทรัพย์หมุนเวียน 102.78 ล้านบาท ลดลง 21.38 ล้านบาท หรือร้อยละ 20.8 โดย
มีสาเหตุมาจากต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ท่ลี ดลง 27.27 ล้านบาท หรือร้อยละ 27.84 จากการขายบ้านและ
ทีด่ นิ ของบริษทั สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 136.42 ล้านบาท ลดลง 3.54 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 2.53 โดยมีสาเหตุมาจากการ
ลดลงของทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ 1.48 ล้านบาท หรือร้อยละ 15.13
หนี้ สิน
หนี้สนิ รวมของบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 วันที่ 31 ธันวาคม 2559 วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 30
กันยายน 2561 เท่ากับ 10,483.27 ล้านบาท 298.33 ล้านบาท 215.03 ล้านบาท และ 213.47 ล้านบาท ตามลาดับ ทัง้ นี้
หนี้สนิ ส่วนใหญ่ของบริษทั ฯ ประกอบไปด้วย เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากกิจการทีเ่ กีย่ วข้อง เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากกิจการอื่น เงิน
กูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
6.2.2

6.2.3

ส่วนของผูถ้ ือหุ้น
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 วันที่ 31 ธันวาคม 2559 วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ
30 กันยายน 2561 เท่ากับ -1,005.14 ล้านบาท 148.51 ล้านบาท 27.71 ล้านบาท และ 4.35 ล้านบาท ตามลาดับโดย ณ
วันที่ 30 กันยายน 2561 บริษทั ฯ มีรายการขาดทุนสะสม 429.71 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จาก วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จานวน
23.35 ล้านบาท ซึง่ เป็ นผลการขาดทุนจากการดาเนินงานในงวดเก้าเดือนปี 2561
7 ภาวะอุตสาหกรรม
7.1
ตลาดที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพฯและปริ มณฑล
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย มีมลู ค่าการผลิตคิดเป็ นร้อยละ 7 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) จึงมี
ส่วนสาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยรวม ทาให้มเี ม็ดเงินหมุนเวียนในระบบจานวนมาก เกิดการจ้างงานและรายได้
เพิม่ ขึน้ พร้อมไปกับการเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมอื่น ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง ธุรกิจสถาบันการเงิน ธุรกิจ
เครื่องใช้ไฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์และการตกแต่ง เป็ นต้น อสังหาริมทรัพย์โดยทัวไปประกอบด้
่
วย 3 ประเภทหลัก คือ ที่อยู่
อาศัย พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยมีสดั ส่วนประมาณ 2 ใน 3 ของมูลค่าตลาด
อสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย (ทีม่ า: World Bank) ธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัยเน้นทาตลาดในประเทศเป็ นหลัก เนื่องจาก
กฎหมายไทยอนุ ญาตให้ต่างชาติเข้าซือ้ และถือครองกรรมสิทธิ ์ได้เฉพาะโครงการอาคารชุด แต่ทงั ้ นี้ไม่เกินร้อยละ 49 ของ
พืน้ ทีข่ ายทัง้ หมดของอาคารชุดนัน้ ส่วนอสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่นชาวต่างชาติสามารถถือครองได้ในบางประเภทแต่ม ี
เงือ่ นไขข้อจากัดอยูม่ าก
ตลาดที่อยู่อาศัยประกอบด้วยที่อยู่อาศัยปลูกสร้างเอง (self-built housing) และที่พฒ
ั นาโดยผู้ประกอบการ
(housing project) ซึง่ กระจุกตัวอยูใ่ นกรุงเทพฯ และปริมณฑลถึงร้อยละ 60 - 70 ของจานวนยูนิตทัง้ ประเทศ และมีมลู ค่า
ตลาดรวมเฉลี่ยปี ละกว่า 3 แสนล้านบาทในช่วง 5 ปี ท่ผี ่านมา อย่างไรก็ตามตัง้ แต่ปี 2555 เป็ นต้นมา ผูป้ ระกอบการให้
ความสาคัญกับตลาดภูมภิ าคมากขึน้ มีการขยายการลงทุนพัฒนาโครงการทีอ่ ยูอ่ าศัยในต่างจังหวัดเพิม่ โดยส่วนใหญ่เป็ น
บ้านแนวราบเนื่องจากไม่มขี ้อจากัดด้านพื้นที่ ส่วนโครงการคอนโดมิเนียมยังคงมีการพัฒนาในพื้นที่กรุงเทพฯ และ
ปริมณฑลเป็ นหลัก อย่างไรก็ตามการปรับตัวขึน้ อย่างมากของราคาทีด่ นิ ในจังหวัดศูนย์กลางภูมภิ าคและเมืองท่องเทีย่ ว
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
ในช่วง 3 - 4 ปี ท่ผี ่านมาทาให้เริม่ มีการเปิ ดตัวโครงการคอนโดมิเนียมในต่างจังหวัดเพิม่ มากขึน้ ทัง้ นี้ ท่อี ยู่อาศัยใหม่ใน
กรุงเทพฯ และปริมณฑลกว่าร้อยละ 80 อยู่ในรูปแบบของโครงการที่อยู่อาศัยพัฒนาโดยผูป้ ระกอบการ, ผูป้ ระกอบการ
รายใหญ่ (ทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษทั ในเครือ ) โดยครองส่วนแบ่งตลาดกว่าร้อยละ 80 ของทัง้ จานวนยู
นิตและมูลค่าตลาดที่อยู่อาศัยเปิ ดขายใหม่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล (ข้อมูล ณ ปี 2559) เนื่องจากมีความสามารถใน
การบริหารต้นทุนได้ดกี ว่า จากการซือ้ ทีด่ นิ สะสมไว้ก่อน ทาให้ทด่ี นิ รอการพัฒนา (land bank) ในมือมีมาก ซึง่ เป็ นปจั จัย
ให้มตี ้นทุนการพัฒนาโครงการต่ า และสามารถพัฒนาที่ดนิ พร้อมกันหลายโครงการทาให้เกิดความประหยัดเชิงขนาด
(economies of scale) รวมทัง้ มีประสบการณ์ในการดาเนินธุรกิจทาให้ได้รบั ความเชื่อถือ

ภาพแสดงสัดส่วนทีอ่ ยูอ่ าศัยใหม่ในกรุงเทพฯ ระหว่างพัฒนาโดยผูป้ ระกอบการและทีเ่ จ้าของสร้างเอง
(ทีม่ า: แนวโน้มธุรกิจตลาดทีอ่ ยูอ่ าศัยในกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล วิจยั กรุงศรี อ้างอิงจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย)
บ้านเดีย่ ว
จากการพัฒนาเส้นทางคมนาคมสายหลักขยายออกไปรอบนอกเมืองมากขึน้ ช่วงปี 2546 - 2547 ทาให้บา้ นเดีย่ ว
เติบโตมาก ผูป้ ระกอบการเน้นพัฒนาโครงการระดับบน (ราคา 15 ล้านบาทขึน้ ไป/ยูนิต) ตามแนวถนนเส้นทางใหม่ๆ มาก
ขึน้ ขณะทีค่ วามต้องการ เติบโตช้ากว่า เป็ นผลให้มจี านวนยูนิตคงค้างสะสมมาตัง้ แต่ปี 2548 หลังจากนัน้ จานวนยูนิตของ
บ้านเดี่ยวเปิ ดขายใหม่และขายได้มรี ะดับใกล้เคียงกัน ทาให้ยูนิตเหลือขายสะสมยังอยู่ในระดับสูงจนถึงปจั จุบนั สาหรับ
อัตราการดูดซับ (absorption rate) ของบ้านเดี่ยวในช่วง ปี 2548 - 2558 ลดลงเฉลี่ยอยู่ท่รี ้อยละ 25 เมื่อเทียบกับช่วง
บ้านเดีย่ วบูมในปี 2546 - 2547 ทีส่ งู ถึง 56%
ในปี 2559 ทีอ่ ยูอ่ าศัยเปิ ดใหม่ประเภทบ้านเดีย่ วมีสดั ส่วนประมาณร้อยละ 12.2 ของทีอ่ ยูอ่ าศัยเปิ ดใหม่ทงั ้ หมด
ส่วนใหญ่เป็ น ความต้องการซื้อเพื่ออยู่อาศัยจริง บ้านเดี่ย วเปิ ดขายใหม่ปี 2559 ลดลงอยู่ท่ี 12,146 ยูนิต (ลดลงร้อยละ
3.3 จากปี ก่อนหน้า) สัดส่วนกว่าร้อยละ 60 เป็ นโครงการระดับกลาง-บน (ราคา 5 ล้านบาทขึน้ ไป/ยูนิต) ผูป้ ระกอบการ
เน้นตลาดกลุ่มนี้เนื่องจากได้รบั ผลกระทบทางเศรษฐกิจน้อยกว่าโดยเปรียบเทียบ ในขณะเดียวกันจานวนยูนิ ตขายได้
(รวมยูนิตเก่า) เพิม่ ขึน้ เป็ น 12,445 ยูนิต (เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 2.7 จากปี ก่อนหน้า) ทาให้จานวนยูนิตเหลือขายสะสมลดลง
เล็กน้อยจาก ปีทผ่ี า่ นมาอยูท่ ่ี 39,527 ยูนิต (ลดลงร้อยละ 0.8 จากปีก่อนหน้า)
ทาวน์เฮ้าส์
จากราคาทีด่ นิ ทีเ่ พิม่ สูงขึน้ ทาให้ตลาดทาวน์เฮ้าส์เติบโตอย่างต่อเนื่องเพื่อทดแทนบ้านเดีย่ วทีม่ รี าคาสูง ในช่วงที่
ผ่านมาโครงการทาวน์เฮ้าส์เกิดขึน้ อย่างรวดเร็ว เป็ นผลให้มจี านวนยูนิตเหลือขายสะสมเพิม่ สูงขึน้ มาตัง้ แต่ปี 2548 แต่
ในช่วง 10 ปี ท่ผี ่านมาความนิยมในกลุ่ มของทาวน์ เฮ้าส์ลดลงหลังจากที่ต้องแข่งขันกับคอนโดมิเนียมตามแนวรถไฟฟ้า
(city condo) ที่ม ีข้อ ได้ เ ปรีย บของราคาและท าเลที่ส ะดวกในการเดิน ทางเข้า สู่ ย่ า นใจกลางเมือ ง อย่ า งไรก็ต าม
คอนโดมิเนียมก็ไม่อาจตอบโจทย์ของผูบ้ ริโภคทีต่ อ้ งการบ้านแนวราบซึง่ สามารถใช้ประโยชน์จากพื้ นทีไ่ ด้มากกว่า ช่วงปี
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
2557-2558 จึงมีการพัฒนาทาวน์เฮ้าส์ระดับบนมากขึน้ โดยมีราคาขายมากกว่า 10 ล้านบาทขึน้ ไป ส่วนใหญ่เป็ นของผู้
ประการรายใหญ่ทเ่ี น้นกลุ่มลูกค้าทีม่ กี าลังซือ้ ต้องการความเป็ นส่วนตัวสูงจากจานวน ยูนิตทีไ่ ม่มากรูปแบบทาวน์เฮ้าส์ 3
ชัน้ ขึน้ ไป ตัง้ อยู่ในทาเลรอบเมืองชัน้ ในและไม่ไกลจากรถไฟฟ้า เช่น พระราม 3 สาธุประดิษฐ์ ยานนาวา และลาดพร้าว
เป็ นต้น ทาให้โครงการรูปแบบนี้เป็ นทีส่ นใจของผูซ้ อ้ื และมีผพู้ ฒ
ั นาอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลานัน้
ในปี 2559โครงการทาวน์เฮ้าส์สว่ นใหญ่ในตลาดเปลีย่ นเป็ นระดับกลาง-ล่างราคายูนิตละ 2-3 ล้านบาท ขณะทีผ่ ู้
ซือ้ กลุ่มนี้ ได้รบั ผลกระทบจากปญั หาหนี้ครัวเรือนและภาวะเศรษฐกิจซบเซา โดยมีทาวน์เฮ้าส์เปิ ดขายใหม่ 29,932 ยูนิต
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 19.7 จากปีก่อนหน้า แต่จานวนยูนิตขายได้อยูท่ ่ี 24,277 ยูนิต ลดลงร้อยละ 10.6 จากปีก่อนหน้า ส่งผลให้
ยูนิตเหลือขายเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 11.5 จากปีก่อนหน้า อยูท่ ่ี 54,654 ยูนิต
คอนโดมิเนียม
คอนโดมิเนียมเริม่ เข้าสู่ตลาดมากตัง้ แต่ปี 2550 เป็ นต้นมา เนื่องจาก 1) การพัฒนาแนวเส้นทางส่วนต่อขยาย
รถไฟฟ้า 2) ราคาน้ ามันที่เพิม่ สูงขึน้ 3) พฤติกรรมการอยู่อาศัยที่เปลี่ยนจากบ้านแนวราบเขตชานเมืองมาอยู่อาศัยใน
เมืองมากขึน้ เพื่อประหยัดเวลาในการเดินทางจากปญั หาการจราจร 4) สังคมไทยในปจั จุบนั มีรปู แบบครอบครัวเดีย่ วมาก
ขึน้ 5) ปจั จุบนั ทีด่ นิ เพื่อพัฒนาโครงการทีอ่ ยู่อาศัยย่านใจกลางเมืองมีจากัดและราคาสูง ทาให้ผปู้ ระกอบการหันมาลงทุน
ในโครงการคอนโดมิเนียมมากขึน้ จนทาให้มอี ุปทานเข้าสูต่ ลาดมากกว่า 50,000 ยูนิตต่อปี ประกอบกับข้อได้เปรียบด้านดี
มานด์ ท่ีก ลุ่ ม ผู้ ซ้ื อ มี 2 กลุ่ ม หลัก คือ 1) ซื้ อ เพื่อ อยู่ อ าศัย จริง มีส ัด ส่ ว นประมาณร้อ ยละ 60 และ 2) ซื้ อ เพื่อ ลงทุ น
ประกอบด้วยการลงทุนปล่อยเช่าระยะยาวร้อยละ 25 -30 และการเก็งกาไรร้อยละ 10 -15 นอกจากนี้ กฎหมายไทยยัง
กาหนดให้ชาวต่างชาติสามารถซื้อและถือกรรมสิทธิ ์เป็ นเจ้าของคอนโดมิเนียมได้แต่ตอ้ งไม่เกินร้อยละ 49 ของพืน้ ทีข่ าย
ทัง้ หมดของอาคารชุดนัน้ ส่งผลให้คอนโดมิเนียมมีอตั ราดูดซับทีส่ งู กว่าบ้านแนวราบ
ในช่วง 1-2 ปี ทผ่ี ่านมาตลาดคอนโดมิเนียมชะลอตัวโดยเฉพาะในกลุ่มราคาระดับกลาง-ล่าง (ราคาไม่เกิน 3 ล้าน
บาท) ซึ่งเป็ นผลกระทบจากปญั หาหนี้ครัวเรือนและเศรษฐกิจที่ยงั ฟื้ นตัวช้า ทาให้ผู้ซ้อื ในกลุ่มรายได้น้อยถึงปานกลาง
ระมัดระวังในการใช้จ่ายด้านที่อยู่อ าศัยมากขึน้ อย่างไรก็ตามคอนโดมิเนียมในระดับบน ยังสามารถขายได้และเป็ นที่
ต้องการของตลาด
ในปี 2559 คอนโดมิเนียมเปิ ดใหม่หดตัวแต่ยงั คงเป็ นกลุ่มที่มกี ารเปิ ดใหม่มากที่สุดโดยมีสดั ส่วนร้อยละ 52.7
ของทีอ่ ยูอ่ าศัยเปิ ดใหม่ทงั ้ หมด คอนโดมิเนียมเปิ ดใหม่อยูท่ ่ี 58,350 ยูนิต (ลดลงร้อยละ 7.1 จากปี ก่อนหน้า) ลดลงจากปี
ที่แล้ว เนื่องจากในช่วงครึ่งปี แรกผู้ประกอบการเน้ นการระบายสต๊อกคงค้างให้ทนั ช่วงของมาตรกระตุ้นอสังหาฯ (ลด
ค่าธรรมเนียมการโอนและจดจานองสิน้ สุดโครงการเดือนเมษายน 2559) มากกว่าการทาตลาดเปิ ดโครงการใหม่ ส่วน
จานวนยูนิตขายได้อยู่ท่ี 55,901 ยูนิต (ลดลงร้อยละ 5.3 จากปี ก่อนหน้า) ส่งผลให้ยนู ิตเหลือขายเพิม่ ขึน้ อยู่ท่ี 69,798 ยู
นิต (เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 3.6 จากปีก่อนหน้า)

ภาพแสดงตลาดคอนโดมีเนียมในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล
(ทีม่ า: แนวโน้มธุรกิจตลาดทีอ่ ยูอ่ าศัยในกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล วิจยั กรุงศรี อ้างอิงจาก AREA, REIC)
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ราคาทีอ่ ยูอ่ าศัย
ราคาทีด่ นิ ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลยังคงเพิม่ ขึน้ ต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งมาจากทีด่ นิ ในทาเลศักยภาพในการพัฒนา
โครงการมีจากัด โดยตัง้ แต่ปี 2552-2559 ราคาทีด่ นิ ขยายตัวเฉลีย่ ร้อยละ 7.7 ต่อปี โดยปรับขึน้ มากกว่าราคาทีอ่ ยู่อาศัย
(ที่อยู่อาศัยจะมีท่ดี นิ เป็ นสัดส่วนอยู่ประมาณร้อยละ 25-30 ของต้นทุนการพัฒนาโครงการ) สะท้อนถึงภาวะตลาดที่อยู่
อาศัยทีม่ กี ารแข่งขันรุนแรงมากขึน้ ในปี 2559 ดัชนีราคาทีด่ นิ อยูท่ ่ี 171.2 (เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 8.9 จากปีก่อนหน้า)
ดัช นี ร าคาบ้า นแนวราบในปี 2559 (บ้า นเดี่ย วและทาวน์ เ ฮ้าส์ ) ค่อ นข้า งทรงตัว โดยราคาปรับ เพิ่ม ขึ้น ได้ไ ม่ม ากนัก
เนื่องจากทาเลในการพัฒนาโครงการแนวราบส่วนใหญ่จะอยูร่ อบนอกเป็ นหลักและมีราคาทีด่ นิ ไม่สงู ในปี 2559 ดัชนีราคา
บ้านเดีย่ วและทาวน์เฮ้าส์เพิม่ ขึน้ เล็กน้อยอยู่ท่ี 130.8 (เพิม่ ขึน้ ร้อยละ1.4 จากปี ก่อนหน้า) และ 137.6 (เพิม่ ขึน้ ร้อยละ1.9
จากปี ก่อนหน้ า ) ตามลาดับ ส่วนดัชนีราคาคอนโดมิเนียมยังคงเพิม่ ขึ้นต่อเนื่อง ส่วนใหญ่มกั ปรับเพิม่ ตามราคาที่ดนิ
เพราะทาเลทีต่ งั ้ ของคอนโดมิเนียมส่วนใหญ่จะอยูใ่ จกลางเมืองและตามแนวรถไฟฟ้า
ตลาดที่อยู่อาศัยในจังหวัดอุดรธานี
จากศูนย์ขอ้ มูลอสังหาริมทรัพย์ (REIC) พบว่าโครงการทีอ่ ยูอ่ าศัยจังหวัดอุดรธานีในตัวอาเภอเมืองมีจานวน 34
โครงการมีจานวนหน่ วยทัง้ หมด 5,517 หน่ วย มีมูลค่าโครงการรวม 16,232 ล้านบาท เป็ นบ้านจัดสรร 2,495 หน่ วย
ลดลงจากปี 2559 ที่ม ี 2,851 หน่ วย เป็ นอาคารชุด 3,022 หน่ วย เพิ่ม ขึ้นจากปี 2559 ที่ม ี 2,928 หน่ วย โดยหน่ วยที่
เพิม่ ขึน้ เกิดจากโครงการเก่ากลับมาขายใหม่ และมีโครงการเปิ ดขายใหม่ในปี 2560 จานวน 4 โครงการ เป็ นบ้านจัดสรร
ทัง้ หมดโดยมีจานวน 134 หน่ วย มีมลู ค่าโครงการรวม 397 ล้านบาท เป็ นอาคารชุดมากทีส่ ุดร้อยละ 54.8 รองลงมาเป็ น
บ้านเดี่ยวร้อยละ 27.6 อันดับสามเป็ นทาวน์เฮ้าส์รอ้ ยละ 9.7 ส่วนใหญ่เกาะกลุ่มอยู่ในระดับราคา 1.51 – 3.00 ล้านบาท
คิดเป็ นร้อยละ 59.7 รองลงมาอยูใ่ นระดับราคา 3.01 – 500 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 24.9
ทีอ่ ยู่อาศัยในอาเภอเมืองอุดรธานีมรี าคาเฉลี่ยอยู่ท่ี 2.94 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกาะกลุ่มอยู่ในระดับราคา 1.51 –
3.00 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 59.7 อาคารชุดส่วนใหญ่อยู่ในระดับราคา 1.51 – 2.00 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 44.6 บ้าน
เดีย่ วส่วนใหญ่อยูใ่ นระดับราคา 3.01 – 5.00 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 81 บ้านแฝดส่วนใหญ่อยูใ่ นระดับราคา 2.01 – 3.00
ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 79.6 ทาวน์ เฮ้าส์ส่วนใหญ่อยู่ในระดับราคา 1.51 – 2.00 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 52.8 อาคาร
พาณิชย์สว่ นใหญ่อยู่ในระดับราคา 5.01 – 7.50 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 79 ทัง้ นี้ หน่วยขายได้สะสม ปี 2560 ในจังหวัด
อุดรธานี ภาพรวมขายได้รอ้ ยละ 73.5 ต่อหน่วยทัง้ หมด 5,517 หน่วย มีมลู ค่าโครงการขายได้รวม 10,557 ล้านบาท และ
อาคารชุดมีสดั ส่วนขายได้มากทีส่ ุดร้อยละ 90.8 ต่อหน่วย ทัง้ หมด 3,022 หน่วย โดยมีภาพรวมเหลือขายร้อยละ 26.5 มี
มูลค่าเหลือขาย 5,654 ล้านบาท และบ้านเดีย่ วกับทาวน์เฮ้าส์เหลือขายมากทีส่ ดุ คิดเป็ นร้อยละ 50.4 และ 50.2 ตามลาดับ
โดยต่อหน่วยทัง้ หมด บ้านเดีย่ วมี 1,521 หน่วย และทาวน์เฮ้าส์ม ี 534 หน่วย
7.2
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เอกสารแนบ 3 : สรุปข้อมูลของบริ ษทั สิ ทธารมย์ ดีเวลลอปเมนท์ จากัด
1.

ข้อมูลเบือ้ งต้น
ชื่อบริษทั
วันจดทะเบียนจัดตัง้ บริษทั
เลขทีท่ ะเบียนนิตบิ ุคคล
ทีต่ งั ้ บริษทั
ทุนจดทะเบียน

ทุนทีอ่ อกและเรียกชาระแล้ว

ประเภทธุรกิจ

:
:
:
:

บริษทั สิทธารมย์ ดีเวลลอปเมนท์ จากัด
1 มิถุนายน 2550
0105550057238
65/133 อาคารชานาญเพ็ญชาติ บิสเนส เซ็นเตอร์ ชัน้ ที่ 12เอ
ถนนพระราม9 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
: 40,000,00 ล้านบาท (ณ 3 สิงหาคม 2561)
เป็ นหุน้ สามัญ 40,000 หุน้
มูลค่าหุน้ ละ 1,000 บาท
: 40,000,00 ล้านบาท (ณ 3 สิงหาคม 2561)
เป็ นหุน้ สามัญ 40,000 หุน้
มูลค่าหุน้ ละ 1,000 บาท
: พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพือ่ ขาย

2.

ลักษณะการประกอบธุรกิ จ
บริษทั สิทธารมย์ ดีเวลลอปเมนท์ จากัด ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ประเภทของอสังหาริมทรัพย์ทบ่ี ริษทั ฯ
พัฒนาในปจั จุบนั คือ บ้านเดีย่ วและบ้านแฝด ในจังหวัดอุดรธานี ปจั จุบนั มี 2 โครงการคือ หมูบ่ า้ นสิทธารมย์ สาหรับกลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมายเป็ นกลุ่มลูกค้าทีม่ รี ายได้กลางถึงสูงซึง่ ได้จาหน่ ายบ้านหมดแล้ว ปจั จุบนั มีเพียงคลับเฮ้าส์ทเ่ี ป็ นกรรมสิทธิ ์
ของSTR และ สิทธารมย์ พาร์คไลฟ์ สาหรับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็ นกลุ่มลูกค้าที่มรี ายได้ระดับปานกลางเพื่อคนวัย
ทางานและกลุม่ ครอบครัว

3.

รายชื่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ (ณ 31 พฤษภาคม 2561)
ลาดับ
รายชื่อกรรมการ
ตาแหน่ ง
1. นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ ประธานคณะกรรมการบริษทั
2. นายวรพจน์ เดชอุดมวิทยา
กรรมการ
3. นายสรัล เจษฏาอารักษ์กุล
กรรมการ
ทีม่ า: บริษทั ฯ

4.

รายชื่อผูถ้ ือหุ้น 10 ลาดับแรก (ณ วันที่ 20 เมษายน 2561)
ลาดับ
รายชื่อผูถ้ ือหุ้น
1. บมจ.อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่
2. นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ
3. นายสรัล เจษฎาอารักษ์กุล
รวม
ทีม่ า: บอจ.5 ของบริษทั สิทธารมย์ ดีเวลลอปเมนท์ จากัด
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จานวนหุ้น
39,998
1
1
40,000

ร้อยละ
100.00
0
0
100.00
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5. สรุปงบการเงิ น และการวิ เคราะห์ผลการดาเนิ นงาน
5.1
งบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิ น
งบการเงิ น ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
(ตรวจสอบ)

หน่ วย: บาท
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอืน่
เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกัน
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินทีม่ ภี าระผูกพัน
เงินให้กยู้ มื แก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกัน
อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนอืน่
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์
หนี้ สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอืน่
ส่วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบัน
การเงินทีถ่ งึ กาหนดชาระภายในหนึ่งปี
รวมหนี้ สินหมุนเวียน
หนี้ สินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ประมาณการหนี้สนิ ไม่หมุนเวียน
สาหรับผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนี้ สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้ สิน
ส่วนของผูถ้ ือหุ้น
ทุนเรือนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 160,000 หุน้
มูลค่าหุน้ ละ 1,000 บาท
หุน้ สามัญ 40,000 หุน้ *
มูลค่าหุน้ ละ 1,000 บาท
ทุนทีอ่ อกและชาระแล้ว
หุน้ สามัญ 160,000 หุน้
มูลค่าหุน้ ละ 1,000 บาท
หุน้ สามัญ 40,000 หุน้ *
มูลค่าหุน้ ละ 1,000 บาท
กาไร(ขาดทุน)สะสม
จัดสรรแล้ว-สารองตามกฎหมาย
ยังไม่จดั สรร
รวมส่วนของผูถ้ ือหุ้น

912,819
1,110,750
79,711,929
81,735,499
7,447,486
64,400,000
19,828,821
8,103,524
11,132
510,601
100,301,565
182,037,065

30 กันยายน 2561
(สอบทาน)
6,672,334
1,839,683
2,500,000
55,689,156
66,701,172
8,280,915
19,828,822
3
5,517,418
33,627,158
100,328,331

16,759,620

7,632,385
11,208,354

16,759,620

18,840,739

42,914,326

40,791,646
786,246

1,072,168
1,072,168
17,831,788

41,577,892
60,418,631

160,000,000
40,000,000
160,000,000
40,000,000
4,800,000
(594,723)
164,205,276

เอกสารแนบ 3 - หน้า 2

4,800,000
-4,890,300
39,909,700

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
รวมหนี้ สินและส่วนของผูถ้ ือหุ้น

182,037,065

100,328,331

* STR ลดทุนจดทะเบียน จากเดิม 160,000,000 บาท (แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ จานวน 160,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1,000 บาท) เป็ น
40,000,000 บาท (แบ่งเป็ นหุน้ สามัญ จานวน 40,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1,000 บาท) โดยบริษทั ได้จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์
แล้วเมือ่ วันที่ 3 สิงหาคม 2561

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
งบการเงิ น ณ วันที่
30 กันยายน 2561
31 ธันวาคม 2560
(สอบทาน)
(ตรวจสอบ)

หน่ วย: บาท
รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้อน่ื
ดอกเบีย้ รับ
อืน่ ๆ
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จา่ ยในการขาย
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้จ่าย
กาไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษี เงิ นได้
ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้
กาไร(ขาดทุน) สาหรับปี

35,770,420

34,960,000

1,036,555
287,683
37,094,658

2,477,066
896,865
38,333,931

21,605,738
6,538,073
12,747,533

25,596,418
5,778,217
8,169,035
3,085,837
42,629,507
(4,295,576)
(4,295,576)

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

งบกระแสเงิ นสด
งบการเงิ น ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
30 กันยายน 2561
(ตรวจสอบแล้ว)
(สอบทาน)

หน่ วย: บาท
กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมดาเนิ นงาน
กาไร(ขาดทุน) ก่อนภาษีสาหรับปี
รายการปรับกระทบกาไร(ขาดทุน)เป็ นเงินสดสุทธิได้มา
จาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดาเนินงาน
ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจาหน่าย
(กาไร)ขาดทุนจากการจาหน่ายทรัพย์สนิ
ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายทรัพย์สนิ
ประมาณการหนี้สนิ ผลประโยชน์พนักงาน
ดอกเบีย้ รับ
ดอกเบีย้ จ่าย
กาไร(ขาดทุน)จากการดาเนินงานก่อนการเปลีย่ นแปลง
สินทรัพย์และหนี้สนิ ดาเนินงาน
สินทรัพย์ดาเนินงานลดลง(เพิม่ ขึน้ )
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอืน่
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
สินทรัพย์ไม่มหุนเวียนอืน่
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอืน่

เอกสารแนบ 3 - หน้า 3

(3,796,687)

(4,295,576)

703,512

574,430
12,901
9,749
140,870
(2,477,066)
3,085,837
(2,948,855)

183,504
(1,036,554)

(3,946,225)
(337,462)
4,498,886
22,050
(1,668,208)

232,777
24,022,774
(9,127,236)

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
งบการเงิ น ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
30 กันยายน 2561
(ตรวจสอบแล้ว)
(สอบทาน)

หน่ วย: บาท
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดาเนินงาน
จ่ายภาษีเงินได้
จ่ายดอกเบีย้
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
เงิ นสดสุทธิ ได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิ จกรรมดาเนิ นงาน
กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมลงทุน
เงิ นลงทุนชัวคราว
่
(เพิ่ มขึน้ )
เงิ นลงทุนชัวคราว
่
(ลดลง)
เงินสดจ่ายให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกัน
เงินสดรับคืนจากเงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่กจิ การที่
เกีย่ วข้องกัน
เงินสดจ่ายให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกัน
เงินสดรับคืนจากเงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กจิ การที่
เกีย่ วข้องกัน
เงินฝากสถาบันการเงินทีม่ ภี าระผูกพัน(เพิม่ ขึน้ )
เงินสดรับขายทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพือ่ ซือ้ ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพือ่ ซือ้ สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
เงินสดรับดอกเบีย้
เงิ นสดสุทธิ ได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิ จกรรมลงทุน
กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมจัดหาเงิ น
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายชาระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด ณ วันสิ้ นปี

(1,430,959)
(373,527)
(1,804,487)
(50,000,000)
50,000,000
(120,500,000)

12,179,460
(3,085,837)
(3,085,837)
(426,792)
8,294,105

(78,500,000)
14,000,000

(1,000,000)
7,400,000
56,100,000
68,735

2,016,118
60,000
(823,342)

(251,550)
(13,910)
513,426
(64,220,769)

2,312,633
(54,534,591)

(66,025,256)
66,938,076
912,820

76,000,000
(24,000,000)
52,000,000
5,759,514
912,820
6,672,334

6. ภาวะอุตสาหกรรม
อ้างอิงตามเอกสารแนบ 1 สรุปภาวะอุตสาหกรรมของ บริษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 3 - หน้า 4

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
เอกสารแนบ 4 : สรุปข้อมูลของบริ ษทั แอสเซท ไฟว์ โฮลดิ้ ง จากัด
1.

ข้อมูลเบือ้ งต้น
ชื่อบริษทั
วันจดทะเบียนจัดตัง้ บริษทั
เลขทีท่ ะเบียนนิตบิ ุคคล
ทีต่ งั ้ บริษทั

ทุนจดทะเบียน
ทุนทีอ่ อกและเรียกชาระแล้ว

ประเภทธุรกิจ

:
:
:
:

บริษทั แอสเซท ไฟว์ โฮลดิง้ จากัด
6 กุมภาพันธ์ 2561
0105561023895
349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชัน้ 19 ห้อง
1901 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร
10900
: 726,000,000 บาท (ณ 26 ตุลาคม 2561)
แบ่งเป็ นหุน้ สามัญ 7,260,000 หุน้ มูลค่าทีต่ าไว้หนุ้ ละ 100 บาท
: 501,250,000 บาท (ณ 26 ตุลาคม 2561)
แบ่งเป็ นหุน้ สามัญ 10,000 หุน้ ชาระเต็มจานวนแล้วหุน้ ละ 100 บาท
หุน้ สามัญ 7,250,000 หุน้ ชาระแล้วหุน้ ละ 69 บาท
: ลงทุนซือ้ ขายอสังหาริมทรัพย์

2.

ลักษณะการประกอบธุรกิ จ
บริษทั แอสเซท ไฟว์ โฮลดิง้ จากัด ประกอบธุรกิจโดยการลงทุนในบริษทั อื่น โดยปจั จุบนั ถือหุน้ ในบริษทั แอส
เซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด โดยถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 96.33
หมายเหตุ รายละเอียดทรัพย์สนิ และโครงการโปรดพิจารณาเอกสารแนบ 5 สรุปข้อมูลของบริษทั แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด และ
เอกสารแนบ 6 สรุปข้อมูลของบริษทั รชยาเรียลเอสเตท จากัด

3.

รายชื่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ (ณ 23 เมษายน 2561)
ลาดับ
รายชื่อกรรมการ
1. นายศุภโชค ปญั จทรัพย์
กรรมการ

ตาแหน่ ง

ทีม่ า: หนังสือรับรอง บริษทั แอสเซท ไฟว์ โฮลดิง้ จากัด

4.

รายชื่อผูถ้ ือหุ้น 10 ลาดับแรก (ณ 26 ตุลาคม 2561)
ลาดับ
รายชื่อผูถ้ ือหุ้น
1. นายศุภโชค ปญั จทรัพย์
2. นางไกวซัน ปญั จทรัพย์ *
3. นายจตุรงค์ ธนะปุระ
4. นายยงเกียรติ ศิรวิ จั นางกูร
5. นายกิตพิ งศ์ ปุรานิธี
6. นายพุฒนิ นั ทน์ ภัทรไพบูลย์กจิ
7. นายเสรี โอจรัสพร
8. นายสาโรจน์ อัศวพรชัย
เอกสารแนบ 4 - หน้า 1

จานวนหุ้น
4,513,542
471,900
452,298
452,298
304,920
304,920
304,920
304,920

ร้อยละ
62.17
6.50
6.23
6.23
4.20
4.20
4.20
4.20

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
ลาดับ
รายชื่อผูถ้ ือหุ้น
9. นายเทอดศักดิ ์ เชิดชูอาไพ
รวม

จานวนหุ้น
150,282
7,260,000

ทีม่ า: บอจ.5 ของบริษทั แอสเซท ไฟว์ โฮลดิง้ จากัด
* บุคคลตามมาตรา 258 ของ นายศุภโชค ปญั จทรัพย์

5. สรุปงบการเงิ น และการวิ เคราะห์ผลการดาเนิ นงาน
5.1 งบการเงิ น
งบแสดงฐานะการเงิ น
งบการเงิ นภายใน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561
งบการเงิ นรวม
งบเฉพาะกิ จการ
(ยังไม่ตรวจสอบ)
(ยังไม่ตรวจสอบ)

หน่ วย: บาท
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อน่ื
เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกัน
ต้นทุนโครงการอสังหาริมทรัพย์
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ทีด่ นิ รอการพัฒนา
เงินลงทุนในบริษทั ย่อย
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกัน
ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์
หนี้ สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อน่ื
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าการเงินระยะยาวทีถ่ งึ
กาหนดชาระภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินทีถ่ งึ
กาหนดชาระภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากบุคคลและกิจการที่
เกีย่ วข้องกัน
หนี้สนิ หมุนเวียนอืน่
รวมหนี้ สินหมุนเวียน
หนี้ สินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าการเงินระยะยาว
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากบุคคลและกิจการที่
เกีย่ วข้อง
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนี้ สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้ สิน

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

2,000
2,000

577,326,204
6,949,866
56,851
336,703
584,669,624
1,500,589,165

102,499,990
115,903,682
218,403,672
218,405,672

281,239,577
846,454

-

720,488

-

213,352,034

-

21,550
496,180,103

21,550
21,550

762,910,890
923,020
61,316,552

36,161,923

405,807
825,556,269
1,321,736,372

36,161,932
36,183,482

เอกสารแนบ 4 - หน้า 2

ร้อยละ
2.07
100.00

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
ส่วนของผูถ้ ือหุ้น
ทุนเรือนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 726,00,0000 หุน้
มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท
ทุนทีอ่ อกและชาระแล้ว
หุน้ สามัญ 10,000 หุน้
ชาระเต็มมูลค่าหุน้ ละ 100 บาท
หุน้ สามัญ 7,250,000 หุน้
ชาระมูลค่าหุน้ ละ 25 บาท *
กาไร(ขาดทุน)สะสม
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ใหญ่
ส่วนของผูม้ สี ว่ นได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม
ของบริษทั ย่อย
รวมส่วนของผูถ้ ือหุ้น
รวมหนี้ สินและส่วนของผูถ้ ือหุ้น

726,00,0000

726,00,0000

160,000,000

160,000,000

182,250,000

182,250,000

(3,397,207)
178,852,793

(27,810)
182,222,190

10,060,004
168,792,789
1,500,589,165

182,222,190
218,405,672

* ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2561 ได้มกี ารชาระมูลค่าหุน้ สามัญ 7,250,000 หุน้ จากหุน้ ละ 25 บาท เป็ น 69 บาท ตามเงือ่ นไขบังคับก่อนเข้าทา
รายการ ทาให้ทุนจดทะเบียนชาระแล้วเปลีย่ นแปลงเป็น 501,250,000 บาท
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
เอกสารแนบ 5 : สรุปข้อมูลของบริ ษทั แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
1.

ข้อมูลเบือ้ งต้น
ชื่อบริษทั
วันจดทะเบียนจัดตัง้ บริษทั
เลขทีท่ ะเบียนนิตบิ ุคคล
ทีต่ งั ้ บริษทั

ทุนจดทะเบียน
ทุนทีอ่ อกและเรียกชาระแล้ว
ประเภทธุรกิจ

:
:
:
:

บริษทั แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
5 กันยายน 2556
0105556142482
349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชัน้ 19 ห้อง
1901 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร
10900
: 300,000,000 บาท (ณ 26 ตุลาคม 2561) แบ่งออกเป็ น
หุน้ สามัญ 30,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 10 บาท
: 300,000,000 บาท (ณ 26 ตุลาคม 2561)แบ่งออกเป็ น
หุน้ สามัญ 30,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 10 บาท
: ซือ้ ขายอสังหาริมทรัพย์ทเ่ี ป็ นของตนเองทีไ่ ม่ใช่เพือ่ เป็ นทีพ่ กั อาศัย

2.

ลักษณะการประกอบธุรกิ จ
บริษทั แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด เดิมชื่อ บริษทั อดามัส เรียล เอสเตท จากัด (จดทะเบียนเปลีย่ นชื่อ
เมื่อ 27 พฤศจิกายน 2560) ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ประเภทของอสังหาริมทรัพย์ทบ่ี ริษทั ฯ พัฒนาในปจั จุบนั คือ
คอนโดมิเนียม ได้แก่ คอนโด Vio แคราย 1 คอนโด Vio แคราย 2 บริเวณแยกแคราย จังหวัด นนทบุรี และโครงการ
หมูบ่ า้ นจัดสรร ได้แก่ โครงการวนา เรสซิเดนซ์ พระราม 9 – ศรีนครินทร์ ซึง่ พัฒนาขึน้ บนเนื้อที่ 19.88 ไร่ตดิ ถนนถนนศรี
นครินทร์-ร่มเกล้าตัดใหม่ และมีทด่ี นิ รอการพัฒนาขนาด 16.08 ไร่ ในละแวกใกล้เคียง
สรุปสถานะโครงการของบริ ษทั แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561
มูลค่าขาย ต้นทุนที่ ต้นทุนที่โอน มูลค่าขาย ต้นทุน
มูลค่าที่
โครงการ เกิ ดขึ้นแล้ว ขายแล้ว
โครงการ โครงการ คาดว่าจะ
คงเหลือ
คงเหลือ ได้รบั สุทธิ
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
โครงการอยู่ระหว่างการพัฒนา
1. วนา เรสซิเดนซ์ บ้านพักอาศัย

319

209

(145)

100

64

36

240

149

(74)

128

75

53

559

358

(219)

228

139

89

1,783

599

-

1,783

599

-

738

89

(บ้านพักอาศัยรวม 69 หลัง อยูร่ ะหว่างพัฒนาพืน้ ทีแ่ ละก่อสร้าง
บ้านตัวอย่าง)
รวมทัง้ สิ้ น
2,342
957
หมายเหตุ ข้อมูล ณ 31 พฤษภาคม 2561 จากการตรวจสอบของบริษทั ดี ไอ เอ ออดิท จากัด
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(219)

2,011

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
ภาพตัวอย่างรูปแบบโครงการของบริ ษทั แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
1. โครงการ VIO แคราย
รูปแบบหนึ่งห้องนอน

รูปแบบสองห้องนอน

2. โครงการ VIO 2 แคราย
รูปแบบหนึ่งห้องนอน

เอกสารแนบ 5 - หน้า 2

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
รูปแบบสองห้องนอน

3. โครงการ วนา เรสซิ เดนซ์ พระราม 9 – ศรีนคริ นทร์
รูปแบบบ้านประเภท A

เอกสารแนบ 5 - หน้า 3

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
รูปแบบบ้านประเภท B

รูปแบบบ้านประเภท C
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
3.

รายชื่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ (ณ 13 มิ ถนุ ายน 2561)
ลาดับ
รายชื่อกรรมการ
1. นายศุภโชค ปญั จทรัพย์
กรรมการ

ตาแหน่ ง

ทีม่ า: หนังสือรับรอง บริษทั แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด

4.

รายชื่อผูถ้ ือหุ้น 10 ลาดับแรก (ณ 12 มิ ถนุ ายน 2561)
ลาดับ
รายชื่อผูถ้ ือหุ้น
1. บจ.แอสเซท ไฟว์ โฮลดิง้
2. นางสาวธันยพร อนันตศิลป์
3. นายศุภโชค ปญั จทรัพย์
รวม

จานวนหุ้น
28,999,999
1,000,000
1
30,000,000

ร้อยละ
96.33
3.33
0.01
100.00

ทีม่ า: บอจ.5 ของบริษทั แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด

5. สรุปงบการเงิ น และการวิ เคราะห์ผลการดาเนิ นงาน
5.1
งบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิ น
หน่ วย: บาท
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอืน่
โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการ
พัฒนา
เงินค่ามัดจาจ่ายล่วงหน้า
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษทั ย่อย
อุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์
หนี้ สินหมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากกิจการทีเ่ กีย่ วข้อง
กัน
เงินมัดจาตามสัญญา
เงินประกันผลงาน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อน่ื
เจ้าหนี้คา่ ทีด่ นิ
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าซือ้ ทีถ่ งึ กาหนด
ชาระภายในหนึ่งปี

งบการเงิ น ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559
31 ธันวาคม 2560
(ตรวจสอบ)
(ตรวจสอบ)

31 สิ งหาคม 2558
(ตรวจสอบ)

31 พฤษภาคม 2561
(ไม่ได้ตรวจสอบ)

11,701,857
5,181,871

393,891
308,364

3,626,859
310,850

3,306,516
3,707,344

224,829,040

566,195,849

1,103,033,281

1,121,416,359

241,712,770

1,768,902
568,667,008

9,750,954
1,116,721,945

7,784,875
630,954
1,136,846,047

463,397
54,117
45,369
562,885
242,275,655

2,926,112
62,935
290,600
3,279,648
571,946,656

1,530,000
4,004,208
55,128
597,812
6,187,149
1,122,909,094

2,999,700
5,188,852
51,898
573,813
8,814,263
1,145,660,310

-

299,000,000

-

48,000,000
3,000,000

22,989,765
-

2,056,191
-

8,792,185
9,757,200

572,000
1,889,643
103,508,111
-

-

490,579

833,384

-
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
หน่ วย: บาท
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง
กัน
รายได้รบั ล่วงหน้า
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง
ทีถ่ งึ กาหนดชาระภายในหนึ่งปี
หนี้สนิ หมุนเวียนอืน่
รวมหนี้ สินหมุนเวียน
หนี้ สินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากบุคคลและกิจการที่
เกีย่ วข้องกัน
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าซือ้
รวมหนี้ สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้ สิน
ส่วนของผูถ้ ือหุ้น
ทุนเรือนหุน้
ทุนจดทะเบียน - หุน้ สามัญ 5,000,000
หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท
ทุนทีอ่ อกและชาระแล้ว - หุน้ สามัญ
5,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท
กาไรสะสม-ยังไม่จดั สรร
รวมส่วนของผูถ้ ือหุ้น
รวมหนี้ สินและส่วนของผูถ้ ือหุ้น

31 สิ งหาคม 2558
(ตรวจสอบ)

งบการเงิ น ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559
31 ธันวาคม 2560
(ตรวจสอบ)
(ตรวจสอบ)

31 พฤษภาคม 2561
(ไม่ได้ตรวจสอบ)

82,147,322

241,279,353

-

24,881,100

-

-

300,415

48,000,000

-

-

-

861,817
96,732,683

6,719,704
390,413,796

8,610,355
357,087,279

218,620
157,488,789

96,402,970

25,226,815

629,939,300

631,573,283

10,415,476

74,967,100

70,527,100

46,835,920

106,818,446
203,551,129

968,405
101,162,320
491,576,117

1,209,573
701,675,973
1,058,763,253

1,700,435
680,109,638
837,598,427

50,000,000

50,000,000

50,000,000

300,000,000

50,000,000

50,000,000

50,000,000

300,000,000

(11,275,473)
38,724,526
242,275,655

30,370,539
80,370,539
571,946,656

14,145,841
64,145,841
1,122,909,094

8,061,883
308,061,883
1,145,660,310

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
งบการเงิ น ณ วันที่
หน่ วย: บาท

รายได้
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
ส่วนลดจ่าย(ลูกค้า ณ วันโอน)
ดอกเบีย้ รับ
รายได้จากการยกเลิกเงินจองดาวน์
ผลประโยชน์เงินสมทบ
รายได้อน่ื
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์
ค่าใช้จา่ ยในการขาย
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
รวมค่าใช้จ่าย

1 กันยายน
2557 - 31
สิ งหาคม 2558
(ตรวจสอบ)

1 กันยายน
2558 - 31
สิ งหาคม 2559
(ตรวจสอบ)

1 กันยายน
2559 - 31
ธันวาคม 2559
(ตรวจสอบ)

31 ธันวาคม
2560
(ตรวจสอบ)

31 พฤษภาคม
2561
(ไม่ได้
ตรวจสอบ)

-

228,894,383

40,938,120

31,378,591

657,166
90,749
747,916

28,261
519,176
229,441,821

11,851
339,452
41,289,423

6,311
507,339
31,892,241

27,010,090
(5,303,282)
977
15,000
73,265
94
21,796,146

5,194,769
4,350,905
9,545,675

153,733,752
16,019,283
7,840,357
177,593,394

29,103,602
3,332,270
5,807,087
38,242,960

20,478,182
5,633,853
14,524,449
40,636,485

15,742,969
1,098,902
5,137,760
21,979,630
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
งบการเงิ น ณ วันที่
หน่ วย: บาท

กาไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงิน
และค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
กาไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษี
เงิ นได้
ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้
กาไร(ขาดทุน) สาหรับปี

1 กันยายน
2557 - 31
สิ งหาคม 2558
(ตรวจสอบ)

1 กันยายน
2558 - 31
สิ งหาคม 2559
(ตรวจสอบ)

1 กันยายน
2559 - 31
ธันวาคม 2559
(ตรวจสอบ)

31 ธันวาคม
2560
(ตรวจสอบ)

31 พฤษภาคม
2561
(ไม่ได้
ตรวจสอบ)

(8,797,759)

51,848,427

3,046,463

(8,744,243)

(183,485)

(833,714)

(4,634,733)

861,871

7,480,453

5,900,474

(9,631,473)

47,213,694

2,184,592

(16,224,697)

(6,083,959)

(9,631,473)

(7,073,496)
40,140,197

678,777
1,505,815

(16,224,697)

(6,083,959)

6. ภาวะอุตสาหกรรม
อ้างอิงตามเอกสารแนบ 1 สรุปภาวะอุตสาหกรรมของ บริษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 5 - หน้า 7

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
เอกสารแนบ 6 : สรุปข้อมูลของบริ ษทั รชยาเรียลเอสเตท จากัด
1.

ข้อมูลเบือ้ งต้น
ชื่อบริษทั
วันจดทะเบียนจัดตัง้ บริษทั
เลขทีท่ ะเบียนนิตบิ ุคคล
ทีต่ งั ้ บริษทั
ทุนจดทะเบียน
ทุนทีอ่ อกและเรียกชาระแล้ว
ประเภทธุรกิจ

:
:
:
:

บริษทั รชยาเรียลเอสเตท จากัด
23 กันยายน 2558
0415558001794
99/99 ถนนพรหมประกาย ตาบลหมากแข้ง อาเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี
: 3,000,000 บาท (ณ 31 ธันวาคม 2560) ประกอบด้วย
หุน้ สามัญ 30,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท
: 3,000,000 บาท (ณ 31 ธันวาคม 2560) ประกอบด้วย
หุน้ สามัญ 30,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท
: ซือ้ ขายอสังหาริมทรัพย์ทเ่ี ป็ นของตนเองทีไ่ ม่ใช่เพือ่ เป็ นทีพ่ กั อาศัย

2.

ลักษณะการประกอบธุรกิ จ
บริษทั รชยาเรียลเอสเตท จากัด ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ประเภทของอสังหาริมทรัพย์ทบ่ี ริษทั ฯ พัฒนา
ในปจั จุบนั คือ บ้านเดีย่ ว และบ้านแฝด ในจังหวัดอุดรธานี ได้แก่ หมูบ่ า้ นรชยาบ้านช้าง1 สร้างเสร็จมีผยู้ า้ ยเข้าอยูอ่ าศัย
ปจั จุบนั ระหว่างพัฒนาโครงการหมูบ่ า้ นรชยาบ้านช้าง 2 พัฒนาขึน้ บนเนื้อที่ 134.22 ไร่ ติดถนนบ้านช้าง แยกจากถนน
ทางเข้าสนามบินกองทัพอากาศ (ทล.2423) ตาบลหมากแข้งอาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ซึง่ ปจั จุบนั เริม่ มีการ
ขายและโอนแล้ว

สรุปสถานะโครงการของบริ ษทั รชยาเรียลเอสเตท จากัด
(หน่วย : ล้นบาท)
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561
ต้นทุนที่
มูลค่าขาย ต้นทุนที่
มูลค่าขาย
ต้นทุน มูลค่าที่คาด
โอนขาย
โครงการ เกิ ดขึน้ แล้ว
โครงการ โครงการ ว่าจะได้รบั
แล้ว
คงเหลือ
คงเหลือ
สุทธิ
โครงการที่พฒ
ั นาแล้วเสร็จ
1. รชยา บ้านช้าง 1 (เป็ นโครงการบ้านพักอาศัย รวม
243
205
(202)
91 หลัง ปจั จุบนั คงเหลือ 1 หลัง)
โครงการที่ระหว่างพัฒนา
2. รชยา บ้านช้าง 2 (เป็ นโครงการบ้านพักอาศัย รวม
507
119
ั
161 หลัง ปจจุบนั อยูร่ ะหว่างพัฒนาโครงการ
รวมทัง้ สิ้ น
750
324
(202)
หมายเหตุ ข้อมูล ณ 31 พฤษภาคม 2561 จากการตรวจสอบของบริษทั ดี ไอ เอ ออดิท จากัด

เอกสารแนบ 6 - หน้า 1

2.99

2.97

0.02

507

119

-

509.99

121.97

0.02

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
ภาพตัวอย่างรูปแบบโครงการของบริ ษทั แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
รูปแบบโครงการรชยา บ้านช้าง2
แบบบ้านเดีย่ ว

แบบบ้านแฝด

3.

รายชื่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ (ณ 19 กันยายน 2561)
ลาดับ
รายชื่อกรรมการ
1. นายจตุรงค์ ธนะปุระ
กรรมการ
2. นายยงเกียรติ ศิรวิ จั นางกูร
กรรมการ
3. นายศุภโชค ปญั จทรัพย์
กรรมการ

ตาแหน่ ง

ทีม่ า: หนังสือรับรอง บริษทั รชยาเรียลเอสเตท จากัด

4.

รายชื่อผูถ้ ือหุ้น 10 ลาดับแรก (ณ 5 กรกฎาคม 2561)
ลาดับ
รายชื่อผูถ้ ือหุ้น
1. บจ.แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์
2. นายจตุรงค์ ธนะปุระ
3. นายยงเกียรติ ศิรวิ จั นางกูร
4. นายเทิดศักดิ ์ เชิดชูอาไพ
รวม

ทีม่ า: บอจ.5 ของบริษทั รชยาเรียลเอสเตท จากัด

5. สรุปงบการเงิ น และการวิ เคราะห์ผลการดาเนิ นงาน
5.1
งบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิ น

เอกสารแนบ 6 - หน้า 2

จานวนหุ้น
29,997
1
1
1
30,000

ร้อยละ
99.99
0.00
0.00
0.00
100.00

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
หน่ วย: บาท
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอืน่
เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่บุคคลที่
เกีย่ วข้องกัน
โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการ
พัฒนา
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
อุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มตี วั
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์
หนี้ สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
ตั ๋วสัญญาใช้เงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอืน่
ส่วนของเงินกูย้ มื ระยะยาว ทีถ่ งึ
กาหนดชาระภายในหนึ่งปี
หนี้สนิ หมุนเวียนอืน่
รวมหนี้ สินหมุนเวียน
หนี้ สินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง
กัน
รวมหนี้ สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้ สิน
ทุนเรือนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 30,000 หุน้ มูลค่าหุน้
ละ 100 บาท
ทุนทีอ่ อกและชาระแล้ว
หุน้ สามัญ 30,000 หุน้ มูลค่าหุน้
ละ 100 บาท
กาไร(ขาดทุน)สะสม
รวมส่วนของผูถ้ ือหุ้น
รวมหนี้ สินและส่วนของผูถ้ ือหุ้น

31 ธันวาคม 2559
(ตรวจสอบ)

งบการเงิ น ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
(ตรวจสอบ)

31 พฤษภาคม 2561
(ไม่ได้ตรวจสอบ)

294,073
1,090,833

56,561,927
6,253,945

18,786,744
5,573,756

7,500,000

14,500,000

19,013,015

95,559,938

519,964,313

560,936,660

104,444,845

597,280,186

604,310,175

85,032
27,627
92,078
204,738
104,649,584

450,877
24,631
488,446
963,955
598,244,142

1,605,518
23,392
516,437
2,145,347
606,455,522

71,299
4,929,820

12,432,912

150,000,000
13,021,175

437,952

703,870

-

301,933
5,741,005

244,029
13,380,812

240,002
163,261,178

30,925,125

259,251,706

132,058,095

65,067,762

31,326,137

304,826,137

95,992,887
101,733,893

573,077,843
586,458,655

436,884,232
600,145,410

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

(84,308)

8,785,486

2,915,691
104,649,584

11,785,486
598,244,142

เอกสารแนบ 6 - หน้า 3

3,310,112
6,310,112
606,455,522

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
หน่ วย: บาท
รายได้
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
ดอกเบีย้ รับ
รายได้อน่ื
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์
ค่าใช้จา่ ยในการขาย
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
รวมค่าใช้จ่าย
กาไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงิน
และค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
กาไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษี
เงิ นได้
ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้
กาไร(ขาดทุน) สาหรับปี

31 ธันวาคม 2559
(ตรวจสอบ)

งบการเงิ น ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
(ตรวจสอบ)

31 พฤษภาคม 2561
(ไม่ได้ตรวจสอบ)

21,231,000
312,548
98,180
21,641,728

215,567,200
1,163,837
594,966
217,326,003

215,567,200
1,163,837
594,966
217,326,003

14,957,624
1,978,162
4,128,139
21,063,926

185,352,983
12,368,529
7,141,103
204,862,616

185,352,983
12,368,529
7,141,103
204,862,616

577,802

12,463,387

12,463,387

(15,886)

(996,393)

(996,393)

418,815

11,466,994

11,466,994

(180,739)
238,076

(2,597,198)
8,869,795

(2,597,198)
8,869,795

6. ภาวะอุตสาหกรรม
อ้างอิงตามเอกสารแนบ 1 สรุปภาวะอุตสาหกรรมของ บริษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 6 - หน้า 4

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
เอกสารแนบ 7 : รายงานประเมิ นทรัพย์สิน
บริษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) ได้วา่ จ้างผูป้ ระเมินทรัพย์สนิ เพื่อประเมินทรัพย์สนิ ของบริษทั
แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด โดยได้วา่ จ้างบริษทั เอ็ดมันด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด เพือ่ ประเมิน
มูลค่าห้องชุดพักอาศัย 2 โครงการ ซอยรัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี ประกอบด้วยห้องชุด จานวน 38 ห้องชุด โครงการ
ไวโอ แคราย, ห้องชุดจานวน 58 ห้องชุด โครงการ ไวโอ แคราย 2 และ ประเมินที่ดนิ ว่างเปล่า 2 แห่ง บริเวณถนนศรี
นครินทร์-ร่มเกล้าตัดใหม่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร เนื้อที่ 16-0-30.30 ไร่ และ 19-3-53.3 ไร่ และทรัพย์สนิ ของบริษทั
รชยาเรียลเอสเตท จากัด ได้แก่ ทีด่ นิ ว่างเปล่าทีจ่ งั หวัด อุดรธานี จานวน 134-0-90.10 ไร่
และ บริษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) ได้ว่าจ้างผูป้ ระเมินทรัพย์สนิ เพื่อประเมินทรัพย์สนิ ของ
บริษทั สิทธารมย์ ดีเวลลอปเมนท์ จากัด คือ บริษทั เอ็ดมันด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด เพื่อประเมิน
มูลค่า ทีด่ นิ ว่างเปล่าทีจ่ งั หวัดอุดรธานีจานวน 12-2-41.00 ไร่ และ ทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้างจานวน 26 หลัง โครงการสิทธา
รมย์ พาร์ค ไลฟ์
1. ห้องชุดพักอาศัย 38 ห้องชุดโครงการ ไวโอ แคราย ซอยรัตนาธิ เบศร์ 10
ประเภททรัพย์สิน
วัตถุประสงค์การประเมิ น

เนื้ อที่
ที่ตงั ้ ทรัพย์สิน
รายละเอียดของทรัพย์สิน
ลักษณะกรรมสิ ทธิ์
ผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ์
รายละเอียดเอกสารสิ ทธิ์
ภาระผูกพันที่จดทะเบียน
วันที่ประเมิ น
มูลค่าประเมิ น

ห้องชุดพักอาศัยจานวน 38 ห้องชุด
เพื่อต้องการทราบมูลค่าตลาดปจั จุบนั ของทรัพย์สนิ ในสภาพทีไ่ ม่มภี าระผูกพันใดๆ
เพื่อใช้เป็ นข้อมูลประกอบการพิจารณาของบริษทั อาดามัส อินคอร์ปปอเรชัน่ จากัด
(มหาชน) สาหรับวัตถุประสงค์สาธารณะเท่านัน้
1,291.76 ตารางเมตร
โครงการ ไวโอ แคราย ซอยรัตนาธิเบศร์ 10 แยกจากถนนรัตนาธิเบศร์ (ทล.302)
ตาบลบางกระสอ อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
ห้องชุดจานวน 38 ห้องชุด ตัง้ อยู่ในโครงการ ไวโอ แคราย ระหว่างชัน้ 2-8 พืน้ ทีใ่ ช้
สอยอยูร่ ะหว่าง 31.34 – 48.12 ตารางเมตร
กรรมสิทธิ ์สมบูรณ์ (Freehold)
บริษทั แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
หนังสือกรรมสิทธิ ์ห้องชุด (อ.ช.2) บนโฉนดทีด่ นิ เลขที่ 25088
จานองเป็ นหลักประกันกับธนาคารธนชาต จากัด(มหาชน)
4 มิถุนายน 2561
71,540,000 บาท
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
แผนที่แสดงที่ตงั ้ ทรัพย์สิน

ทีม่ า: รายงานกระประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ บริษทั เอ็ดมันด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด
บริษทั เอ็ดมันด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ได้ทาการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ด้วยวิธเี ปรียบเทียบ
ราคาตลาด (Market Approach) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
วิ ธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach)
วิธเี ปรียบเทียบราคาตลาดเป็ นการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบราคาที่มกี ารตกลงซื้อ
ขายกันในช่วงที่ผ่านมา และ/หรือ ราคาเสนอขายในป จั จุ บนั ที่ทรัพย์ส ิน ที่ม ีล กั ษณะและคุ ณประโยชน์ ค ล้า ยคลึง กับ
ทรัพย์สนิ ที่จะประเมินมูลค่าโดยอาจใช้ปจั จัยต่างๆ เช่น ทาเลที่ตงั ้ ช่วงเวลาซื้อขาย ประโยชน์ ใช้สอย เงื่อนไขการชาระ
เงิน ตลอดจนรูปร่างลักษณะของทรัพย์สนิ นัน้ เป็ นตัวปรับราคาในการเปรียบเทียบกับทรัพย์สนิ ทีค่ ล้ายคลึงกันด้วย โดย
บริษทั เอ็ดมันด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ได้สารวจราคาซื้อขายค่าเช่า หรือ ราคาเสนอซื้อขายของ
ทรัพ ย์ส ิน ต่ า งๆ ในบริเ วณใกล้เ คีย งกับ ที่ต ัง้ ทรัพ ย์ส ิน ที่ท าการประเมิน มูล ค่ า พบว่า มีท รัพ ย์ส ิน อื่น ที่ส ามารถน ามา
เปรียบเทียบเพือ่ การประเมินมูลค่าแสดงรายละเอียดโดยสังเขปดังต่อไปนี้
ตารางเปรียบเทียบประเมินมูลค่าสินทรัพย์ตามราคาตลาด (Adjustment Grid Sales Analysis)
โดยใช้หอ้ งชุดเลขที่ 1/7 ชัน้ 2 พืน้ ทีห่ อ้ งชุดประมาณ 31.47 ตารางเมตร (ห้องมาตรฐานสาหรับเปรียบเทียบ)รายละเอียด
ทรัพย์สิน
รายละเอียด
ประเภททรัพย์สนิ
ประเภทข้อมูล
ชือ่ โครงการ
ทีต่ งั ้ โครงการ

ทรัพย์สินตามแบบ
โครงการ
ห้องชุดพักอาศัย
เสนอขาย
ไวโอแคราย
ซอยรัตนาธิเบศร์ 10

ข้อมูลที่เปรียบเทียบ
1

ข้อมูลที่เปรียบเทียบ
2

ข้อมูลที่เปรียบเทียบ
3

ห้องชุดพักอาศัย
ซือ้ -ขาย
ไวโอแคราย
ซอยรัตนาธิเบศร์ 10

ห้องชุดพักอาศัย
ซือ้ -ขาย
ไวโอแคราย
ซอยรัตนาธิเบศร์ 10

ห้องชุดพักอาศัย
ซือ้ -ขาย
ไวโอแคราย
ซอยรัตนาธิเบศร์ 10
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
เนื้อทีโ่ ครงการ
ระยะทางจากถนนสายหลัก
ระยะทางจากสถานีรถไฟฟ้า
รูปแบบโครงการ
รูปแบบอาคาร / คุณภาพวัสดุ
อายุอาคาร
สภาพอาคารและการดูแลรักษา
จานวนห้องชุดทัง้ หมด
ชัน้ ที่ตงั ้ ห้องชุด
มุมมอง (View)
พืน้ ที่ห้องชุด
การตกแต่งภายในห้องชุด
อัตราส่วนทีจ่ อดรถต่อห้องชุด
ราคาเสนอซือ้ -ขาย/เสนอขาย
รวม
ราคาซือ้ -ขาย (บาท/ตรม.)
ปรับปจั จัยเชิงปริมาณ - ชัน้
ทีต่ งั ้ ห้องชุด (บาท/ตรม.)
ปจั จัยอื่นๆ
ราคาปรับแก้
การปรับแก้ทงั ้ หมด
% การปรับแก้ทงั ้ หมด
แปลงค่า
เปรียบเทียบ
ราคาปรับแก้ครัง้ สุดท้าย
(บาท/ตารางเมตร)

0-3-78.7 ไร่
50 เมตร
100 เมตร
อาคารชุด 8 ชัน้ 1
อาคาร
ปานกลาง
3 ปี
ปานกลาง
125 ห้อง

0-3-78.7 ไร่
50 เมตร
100 เมตร
อาคารชุด 8 ชัน้ 1
อาคาร
ปานกลาง
3 ปี
ปานกลาง
125 ห้อง

0-3-78.7 ไร่
50 เมตร
100 เมตร
อาคารชุด 8 ชัน้ 1
อาคาร
ปานกลาง
3 ปี
ปานกลาง
125 ห้อง

0-3-78.7 ไร่
50 เมตร
100 เมตร
อาคารชุด 8 ชัน้ 1
อาคาร
ปานกลาง
3 ปี
ปานกลาง
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
32.00%

มาตรฐานโครงการ
32.00%

มาตรฐานโครงการ
32.00%

มาตรฐานโครงการ
32.00%

-

1,990,000 บาท

1,990,000 บาท

1,990,000 บาท

-

63,235 บาท

63,235 บาท

63,497 บาท

-

-

-1,000.00

-4,000.00

62,889

2%
64,500

2%
63,480

2%
60,687

6.00
1.00
9.00
1.00

2.00
0.33
3.00
0.33

2.00
0.33
3.00
0.33

2.00
0.33
3.00
0.33

62,889

21,500

21,160

20,229

สรุปราคาโดยวิธเี ปรียบเทียบราคาตลาด (Market Comparison Approach ) คิดเป็ นมูลค่า 63,000 บาท/ตาราง
เมตร หรือคิดเป็ นมูลค่าของทรัพย์สนิ ตามแบบโครงการ(ห้องขนาด 31.47 ตารางเมตร) เท่ากับ 1,982,610 บาท
ตารางสรุปมูลค่าทรัพย์สินตามราคาตลาด
ลาดับ
1
2
3
4
5

ห้องชุด
เลขที่

ชัน้

1/2
1/7
1/8
1/10
1/11

2
2
2
2
2

ทาเลที่ตงั ้
ห้องมาตรฐาน
ห้องมาตรฐาน
ห้องมาตรฐาน
ห้องมุม
ห้องมาตรฐาน

พืน้ ที่
(ตาราง
เมตร)

ราคา
มาตรฐาน

35.17
31.47
31.47
37.27
34.22

63,000.00
63,000.00
63,000.00
63,000.00
63,000.00

ปรับเพิ่ ม/ลด
ชัน้
-

เอกสารแนบ 7- หน้า 3

ทาเล
1,000
-

ราคาขาย
2,215,710
1,982,610
1,982,610
2,385,280
2,155,860

หักส่วนลด
16.51%
1,849,801.67
1,655,196.43
1,655,196.43
1,991,368.42
1,799,835.46

มูลค่า
ปัจจุบนั
(ปัดเศษ)
1,849,800
1,655,200
1,655,200
1,991,370
1,799,840

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
ลาดับ

ห้องชุด
เลขที่

ชัน้

ทาเลที่ตงั ้

6
1/21
3 ห้องมาตรฐาน
7
1/22
3 ห้องมาตรฐาน
8
1/28
3 ห้องมาตรฐาน
9
1/29
3 ห้องมุม
10
1/30
3 ห้องมาตรฐาน
11
1/33
3 ห้องมุม
12
1/42
4 ห้องมาตรฐาน
13
1/44
4 ห้องมาตรฐาน
14
1/46
4 ห้องมาตรฐาน
15
1/48
4 ห้องมุม
16
1/49
4 ห้องมาตรฐาน
17
1/52
4 ห้องมุม
18
1/59
5 ห้องมาตรฐาน
19
1/61
5 ห้องมาตรฐาน
20
1/63
5 ห้องมาตรฐาน
21
1/64
5 ห้องมาตรฐาน
22
1/66
5 ห้องมาตรฐาน
23
1/71
5 ห้องมุม
24
1/77
6 ห้องมุม
25
1/78
6 ห้องมาตรฐาน
26
1/80
6 ห้องมาตรฐาน
27
1/82
6 ห้องมาตรฐาน
28
1/84
6 ห้องมาตรฐาน
29
1/85
6 ห้องมาตรฐาน
30
1/99
7 ห้องมาตรฐาน
31
1/101
7 ห้องมาตรฐาน
32
1/112
8 ห้องมาตรฐาน
33
1/115
8 ห้องมุม
34
1/117
8 ห้องมาตรฐาน
35
1/118
8 ห้องมาตรฐาน
36
1/121
8 ห้องมุม(วิวสระ)
37
1/122
8 ห้องวิวสระ
38
1/125
8 ห้องมุม(วิวสระ)
รวมมูลค่าห้องชุดโดยวิ ธีเปรียบเทียบราคา
ตลาด

พืน้ ที่
(ตาราง
เมตร)

ราคา
มาตรฐาน

35.17
35.01
31.47
37.27
34.22
33.61
31.34
31.47
31.47
31.47
34.22
33.61
35.17
31.34
31.47
31.47
31.47
33.61
37.40
35.17
31.34
31.47
31.47
31.47
31.34
31.47
35.17
37.27
31.47
31.47
48.12
43.78
33.09
1,291.76

ปรับเพิ่ ม/ลด

ราคาขาย

หักส่วนลด
16.51%

มูลค่า
ปัจจุบนั
(ปัดเศษ)

63,000.00
63,000.00
63,000.00
63,000.00
63,000.00
63,000.00
63,000.00
63,000.00
63,000.00
63,000.00
63,000.00
63,000.00
63,000.00
63,000.00
63,000.00
63,000.00
63,000.00
63,000.00
63,000.00
63,000.00
63,000.00
63,000.00
63,000.00
63,000.00
63,000.00
63,000.00
63,000.00
63,000.00
63,000.00
63,000.00
63,000.00
63,000.00
63,000.00

ชัน้
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
5,000
5,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000

ทาเล
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,500
1,000
1,500

2,250,880
2,240,640
2,014,080
2,422,550
2,190,080
2,184,650
2,037,100
2,045,550
2,045,550
2,459,820
2,224,300
2,218,260
2,321,220
2,068,440
2,077,020
2,077,020
2,077,020
2,251,870
2,543,200
2,356,390
2,099,780
2,108,490
2,108,490
2,108,490
2,131,120
2,139,960
2,426,730
2,608,900
2,171,430
2,171,430
3,392,460
3,064,600
2,332,845

1,879,163.60
1,870,614.66
1,681,469.39
2,022,483.55
1,828,404.28
1,823,871.00
1,700,687.81
1,707,742.35
1,707,742.35
2,053,598.68
1,856,973.09
1,851,930.55
1,937,887.46
1,726,852.23
1,734,015.31
1,734,015.31
1,734,015.31
1,879,990.11
2,123,209.09
1,967,249.39
1,753,016.66
1,760,288.27
1,760,288.27
1,760,288.27
1,779,181.09
1,786,561.23
2,025,973.26
2,178,059.21
1,812,834.19
1,812,834.19
2,832,220.00
2,558,503.68
1,947,592.68

1,879,160
1,870,610
1,681,470
2,022,480
1,828,400
1,823,870
1,700,690
1,707,740
1,707,740
2,053,600
1,856,970
1,851,930
1,937,890
1,726,850
1,734,020
1,734,020
1,734,020
1,879,990
2,123,210
1,967,250
1,753,020
1,760,290
1,760,290
1,760,290
1,779,180
1,786,560
2,025,970
2,178,060
1,812,830
1,812,830
2,832,220
2,558,500
1,947,590

-

-

-

85,692,435

71,540,954.91

71,540,950

สรุปรายงานการประเมิ นโดย บริ ษทั เอ็ดมันด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด

เอกสารแนบ 7- หน้า 4

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
บริษทั เอ็ดมันด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ได้ทาการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ด้วยวิธเี ปรียบเทียบ
ราคาตลาด โดยในกรณีประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ทัง้ กลุ่ม (Portfolio) บริษทั ฯ พิจารณาส่วนลดกรณีเสนอขายทรัพย์สนิ ทุก
ชิ้นพร้อมกันในคราวเดียวแก่ผู้ซ้ือรายเดียว (ค่าบริหารจัดการ ต้นทุนทางการเงิน และอื่นๆ) ประมาณร้อยละ 16.51
คงเหลือมูลค่าทรัพย์สนิ ทัง้ หมด 71,540,000 บาท (ปดั เศษ) หรือเฉลีย่ ประมาณ 55,383 บาทต่อตารางเมตร
ความเห็นของที่ปรึกษา
ที่ปรึกษาฯ มีความเห็นว่าการประเมินมูลค่าโครงการด้วยวิธเี ปรียบเทียบราคาตลาด เป็ นวิธกี ารที่เหมาะสม
เนื่องจากผูป้ ระเมินได้เปรียบเทียบราคาตลาดของโครงการทีม่ ลี กั ษณะทีใ่ กล้เคียงกัน และมีการปรับปรุงราคาเพิม่ หรือลด
เพื่อสะท้อนข้อดีหรือข้อเสียของโครงการเมื่อเทียบกับโครงการอื่น นอกจากนี้ การประเมินดังกล่าวยังมีการตัง้ สมมติฐาน
ว่าเป็ นการขายมูลค่าสินทรัพย์ทงั ้ กลุ่ม (portfolio) และมีการกาหนดสมมติฐานส่วนลดจากการขายห้องชุดทัง้ หมดพร้อม
กันให้แก่ผูข้ ายรายเดียว ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะรายการของบริษทั ฯ ซึ่งบริษทั ฯ จะมีการซื้อเหมาห้องชุดทัง้ หมดของ
โครงการ ดังนัน้ มูลค่าดังกล่าวจึงสามารถสะท้อนมูลค่าของโครงการในปจั จุบนั ได้อย่างเหมาะสม
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
2. ห้องชุดพักอาศัย 58 ห้องชุดโครงการ ไวโอ แคราย 2 ซอยรัตนาธิ เบศร์ 3
ประเภททรัพย์สิน
วัตถุประสงค์การประเมิ น

เนื้ อที่
ที่ตงั ้ ทรัพย์สิน
รายละเอียดของทรัพย์สิน
ลักษณะกรรมสิ ทธิ์
ผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ์
รายละเอียดเอกสารสิ ทธิ์
ภาระผูกพันที่จดทะเบียน
วันที่ประเมิ น
มูลค่าที่ประเมิ น

ห้องชุดพักอาศัยจานวน 58 ห้องชุด
เพื่อต้องการทราบมูลค่าตลาดปจั จุบนั ของทรัพย์สนิ ในสภาพทีไ่ ม่มภี าระผูกพันใดๆ
เพื่อใช้เป็ นข้อมูลประกอบการพิจารณาของบริษทั อาดามัส อินคอร์ปปอเรชัน่ จากัด
(มหาชน) สาหรับวัตถุประสงค์สาธารณะเท่านัน้
1,853.26 ตารางเมตร
โครงการ ไวโอ แคราย 2 ซอยรัตนาธิเบศร์ 3 แยกจากถนนรัตนาธิเบศร์ (ทล.302)
ตาบลตลาดขวัญ อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
ห้องชุดจานวน 58 ห้องชุด ตัง้ อยู่ในโครงการ ไวโอ แคราย 2 ระหว่างชัน้ 2-8 พืน้ ที่
ใช้สอยอยูร่ ะหว่าง 25.95 – 49.41 ตารางเมตร
กรรมสิทธิ ์สมบูรณ์ (Freehold)
บริษทั แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
หนังสือกรรมสิทธิ ์ห้องชุด (อ.ช.2) บนโฉนดทีด่ นิ เลขที่ 20609
จานองเป็ นหลักประกันกับธนาคารธนชาต จากัด(มหาชน)
4 มิถุนายน 2561
83,220,000 บาท
แผนที่แสดงที่ตงั ้ ทรัพย์สิน

ทีม่ า: รายงานกระประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ บริษทั เอ็ดมันด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด
บริษทั เอ็ดมันด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ได้ทาการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ด้วยวิธเี ปรียบเทียบ
ราคาตลาด (Market Approach) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
วิ ธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach)
วิธเี ปรียบเทียบราคาตลาดเป็ นการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบราคาที่มกี ารตกลงซื้อ
ขายกันในช่วงที่ผ่านมา และ/หรือ ราคาเสนอขายในป จั จุ บนั ที่ทรัพย์ส ิน ที่ม ีล กั ษณะและคุ ณประโยชน์ ค ล้า ยคลึง กับ
ทรัพย์สนิ ที่จะประเมินมูลค่าโดยอาจใช้ปจั จัยต่างๆ เช่น ทาเลที่ตงั ้ ช่วงเวลาซื้อขาย ประโยชน์ใช้สอย เงื่อนไขการชาระ
เงิน ตลอดจนรูปร่างลักษณะของทรัพย์สนิ นัน้ เป็ นตัวปรับราคาในการเปรียบเทียบกับทรัพย์สนิ ทีค่ ล้ายคลึงกันด้วย โดย
บริษทั เอ็ดมันด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ได้สารวจราคาซื้อขายค่าเช่ า หรือ ราคาเสนอซื้อขายของ
ทรัพ ย์ส ิน ต่ า งๆ ในบริเ วณใกล้เ คีย งกับ ที่ต ัง้ ทรัพ ย์ส ิน ที่ท าการประเมิน มูล ค่ า พบว่า มีท รัพ ย์ส ิน อื่น ที่ส ามารถน ามา
เปรียบเทียบเพือ่ การประเมินมูลค่าแสดงรายละเอียดโดยสังเขปดังต่อไปนี้
ตารางเปรียบเทียบประเมินมูลค่าสินทรัพย์ตามราคาตลาด (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
ระยะทางจากสถานีรถไฟฟ้า
รูปแบบโครงการ
รูปแบบอาคาร / คุณภาพวัสดุ
อายุอาคาร
สภาพอาคารและการดูแลรักษา
จานวนห้องชุดทัง้ หมด
ชัน้ ที่ตงั ้ ห้องชุด
มุมมอง (View)
พืน้ ที่ห้องชุด
การตกแต่งภายในห้องชุด
อัตราส่วนทีจ่ อดรถต่อห้องชุด
ราคาเสนอซือ้ -ขาย/เสนอขายรวม
ราคาซือ้ -ขาย (บาท/ตรม.)
ปรับปจั จัยเชิงปริมาณ - ชัน้ ทีต่ งั ้
ห้องชุด (บาท/ตรม.)
ปจั จัยเชิงคุณภาพ
ทาเลทีต่ งั ้ ทรัพย์สนิ
วันทีเ่ สนอซือ้ -ขาย
ระยะทางจากถนนสายหลัก

ทรัพย์สินตามแบบ
โครงการ

ข้อมูลที่เปรียบเทียบ ข้อมูลที่เปรียบเทียบ ข้อมูลที่เปรียบเทียบ
1
2
3

ห้องชุดพักอาศัย
เสนอขาย
ไวโอแคราย 2
ซอยรัตนาธิเบศร์ 3
0-3-10.0 ไร่
350 เมตร
350 เมตร
อาคารชุด 8 ชัน้ 1
อาคาร
ปานกลาง
3 ปี
ปานกลาง
122 ห้อง

ห้องชุดพักอาศัย
ซือ้ -ขาย
ไวโอแคราย
ซอยรัตนาธิเบศร์ 10
0-3-78.7 ไร่
50 เมตร
100 เมตร
อาคารชุด 8 ชัน้ 1
อาคาร
ปานกลาง
3 ปี
ปานกลาง
125 ห้อง

ห้องชุดพักอาศัย
ซือ้ -ขาย
ไวโอแคราย 2
ซอยรัตนาธิเบศร์ 10
0-3-78.7 ไร่
50 เมตร
100 เมตร
อาคารชุด 8 ชัน้ 1
อาคาร
ปานกลาง
3 ปี
ปานกลาง
125 ห้อง

ห้องชุดพักอาศัย
ซือ้ -ขาย
ไวโอแคราย 2
ซอยรัตนาธิเบศร์ 10
0-3-78.7 ไร่
50 เมตร
100 เมตร
อาคารชุด 8 ชัน้ 1
อาคาร
ปานกลาง
3 ปี
ปานกลาง
125 ห้อง

ชัน้ 2

ชัน้ 2

ชัน้ 3

ชัน้ 6

City view

City view

City view

City view

25.99 ตรม.

31.47 ตรม.

31.47 ตรม

31.34 ตรม

มาตรฐานโครงการ
24.59%
-

มาตรฐานโครงการ
32.00%
1,990,000 บาท
63,235 บาท

มาตรฐานโครงการ
32.00%
1,990,000 บาท
63,235 บาท

มาตรฐานโครงการ
32.00%
1,990,000 บาท
63,497 บาท

-

-

-1,000.00

-4,000.00

-

-5%
0%
-3%

0%
1%
0%

0%
0%
0%

เอกสารแนบ 7- หน้า 7
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ทรัพย์สินตามแบบ
โครงการ

รายละเอียด
ระยะทางจากสถานีรถไฟฟ้า
รูปแบบอาคาร/คุณภาพวัสดุ
สภาพอาคารและการดูแลรักษา
ปจั จัยอื่นๆ
การปรับแก้ทงั ้ หมด
ราคาปรับแก้
การปรับแก้ทงั ้ หมด
% การปรับแก้ทงั ้ หมด
แปลงค่า
เปรียบเทียบ
ราคาปรับแก้ครัง้ สุดท้าย (บาท/
ตารางเมตร)

ข้อมูลที่เปรียบเทียบ ข้อมูลที่เปรียบเทียบ ข้อมูลที่เปรียบเทียบ
1
2
3

55,731
66.00
1.00
10.28
1.00

-3%
0%
0%
-10%
-21%
49,956
21.00
0.32
3.14
0.31

2%
0%
0%
-10%
-7%
53,317
13.00
0.20
5.08
0.49

2%
10%
10%
-10%
12%
63,922
32.00
0.48
2.06
0.20

54,417

15,269

26,325

12,822

สรุปราคาโดยวิธเี ปรียบเทียบราคาตลาด (Market Comparison Approach ) คิดเป็ นมูลค่า 54,000 บาท/ตาราง
เมตร หรือคิดเป็ นมูลค่าของทรัพย์สนิ ตามแบบโครงการ (ห้องขนาด 25.99 ตารางเมตร) เท่ากับ 1,403,460 บาท
ตารางสรุปมูลค่าทรัพย์สินตามราคาตลาด
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ห้องชุด
เลขที่

ชัน้

209/4
209/6
209/8
209/9
209/10
209/11
209/17
209/19
209/20
209/21
209/29
209/31
209/35
209/37
209/38
209/40
209/43
209/46
209/49
209/51

2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4

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

พืน้ ที่
(ตาราง
เมตร)
25.99
25.99
25.99
25.99
25.99
49.41
25.97
48.27
49.17
25.95
49.41
26.00
25.97
48.27
49.17
25.99
25.99
25.99
26.00
25.97

ราคา
มาตรฐาน
54,000.00
54,000.00
54,000.00
54,000.00
54,000.00
54,000.00
54,000.00
54,000.00
54,000.00
54,000.00
54,000.00
54,000.00
54,000.00
54,000.00
54,000.00
54,000.00
54,000.00
54,000.00
54,000.00
54,000.00

ปรับเพิ่ ม/ลด
ชัน้
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
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ทาเล
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
-

ราคาขาย
1,403,460
1,403,460
1,403,460
1,403,460
1,403,460
2,717,550
1,402,380
2,678,985
2,728,935
1,414,275
2,742,255
1,417,000
1,415,365
2,678,985
2,728,935
1,416,455
1,416,455
1,416,455
1,417,000
1,415,365

หักส่วนลด
18.84%
1,138,999.50
1,138,999.50
1,138,999.50
1,138,999.50
1,138,999.50
2,205,469.40
1,138,123.01
2,174,171.38
2,214,709.07
1,147,776.58
2,225,519.12
1,149,988.09
1,148,661.18
2,174,171.38
2,214,709.07
1,149,545.79
1,149,545.79
1,149,545.79
1,149,988.09
1,148,661.18

มูลค่า
ปัจจุบนั
(ปัดเศษ)
1,139,000
1,139,000
1,139,000
1,139,000
1,139,000
2,205,470
1,138,120
2,174,170
2,214,710
1,147,780
2,225,520
1,149,990
114,660
2,174,170
2,214,710
1,149,550
1,149,550
1,149,550
1,149,990
1,148,660

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
ลาดับ

ห้องชุด
เลขที่

ชัน้

ทาเลที่ตงั ้

21
209/52
4
ห้องมาตรฐาน
22
209/54
4
ห้องมาตรฐาน
23
209/55
5
ห้องมุม
24
209/56
5
ห้องมุม
25
209/62
5
ห้องมาตรฐาน
26
209/64
5
ห้องมาตรฐาน
27
209/67
5
ห้องมาตรฐาน
28
209/68
5
ห้องมาตรฐาน
29
209/69
5
ห้องมาตรฐาน
30
209/73
6
ห้องมุม
31
209/74
6
ห้องมุม
32
209/76
6
ห้องมาตรฐาน
33
209/77
6
ห้องมาตรฐาน
34
209/82
6
ห้องมาตรฐาน
35
209/84
6
ห้องมุม
36
209/85
6
ห้องมาตรฐาน
37
209/86
6
ห้องมาตรฐาน
38
209/87
6
ห้องมาตรฐาน
39
209/88
6
ห้องมาตรฐาน
40
209/89
6
ห้องมาตรฐาน
41
209/91
7
ห้องมุม
42
209/92
7
ห้องมุม
43
209/100
7
ห้องมาตรฐาน
44
209/101
7
ห้องมุม
45
209/102
7
ห้องมุม
46
209/103
7
ห้องมาตรฐาน
47
209/104
7
ห้องมาตรฐาน
48
209/105
7
ห้องมาตรฐาน
49
209/106
7
ห้องมาตรฐาน
50
209/107
7
ห้องมาตรฐาน
51
209/110
8
ห้องมาตรฐาน
52
209/112
8
ห้องมาตรฐาน
53
209/115
8
ห้องมุม
54
209/116
8
ห้องมุม
55
209/119
8
ห้องมาตรฐาน
56
209/120
8
ห้องมาตรฐาน
57
209/121
8
ห้องมาตรฐาน
58
209/122
8
ห้องมาตรฐาน
รวมมูลค่าห้องชุดโดยวิ ธีเปรียบเทียบราคา
ตลาด

พืน้ ที่
(ตาราง
เมตร)
25.97
25.88
48.27
49.17
25.99
25.99
26.00
25.97
25.97
48.27
49.17
25.99
25.99
25.99
34.46
26.00
25.97
25.97
25.97
25.97
48.27
49.17
25.99
49.41
34.46
26.00
25.97
25.97
25.97
25.97
25.99
25.99
49.41
34.46
25.97
25.97
25.97
25.88
1,853.26

ปรับเพิ่ ม/ลด

ราคา
มาตรฐาน
54,000.00
54,000.00
54,000.00
54,000.00
54,000.00
54,000.00
54,000.00
54,000.00
54,000.00
54,000.00
54,000.00
54,000.00
54,000.00
54,000.00
54,000.00
54,000.00
54,000.00
54,000.00
54,000.00
54,000.00
54,000.00
54,000.00
54,000.00
54,000.00
54,000.00
54,000.00
54,000.00
54,000.00
54,000.00
54,000.00
54,000.00
54,000.00
54,000.00
54,000.00
54,000.00
54,000.00
54,000.00
54,000.00

ชัน้
500
500
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500

-

-
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ราคาขาย

ทาเล
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
-

หักส่วนลด
18.84%

มูลค่า
ปัจจุบนั
(ปัดเศษ)

1,415,365
1,410,460
2,703,120
2,753,520
1,429,450
1,429,450
1,430,000
1,428,350
1,428,350
2,703,120
2,753,520
1,429,450
1,429,450
1,429,450
1,929,760
1,430,000
1,428,350
1,428,350
1,428,350
1,428,350
2,727,255
2,778,105
1,442,445
2,791,665
1,946,990
1,443,000
1,441,335
1,441,335
1,441,335
1,441,335
1,442,445
1,442,445
2,791,665
1,946,990
1,441,335
1,441,335
1,441,335
1,436,340

1,148,661.18
1,144,680.46
2,193,758.51
2,234,661.41
1,160,092.08
1,160,092.08
1,160,538.44
1,159,199.36
1,159,199.36
2,193,758.51
2,234,661.41
1,160,092.08
1,160,092.08
1,160,092.08
1,566,126.34
1,160,538.44
1,159,199.36
1,159,199.36
1,159,199.36
1,159,199.36
2,213,345.64
2,254,613.74
1,170,638.37
2,265,618.57
1,580,109.61
1,171,088.79
1,169,737.54
1,169,737.54
1,169,737.54
1,169,737.54
1,170,638.37
1,170,638.37
2,265,618.57
1,580,109.61
1,169,737.54
1,169,737.54
1,169,737.54
1,165,683.77

1,148,660
1,144,680
2,193,760
2,234,660
1,160,090
1,160,090
1,160,540
1,159,200
1,159,200
2,193,760
2,234,660
1,160,090
1,160,090
1,160,090
1,566,130
1,160,540
1,159,200
1,159,200
1,159,200
1,159,200
2,213,350
2,254,610
1,170,640
2,265,620
1,580,110
1,171,090
1,169,740
1,169,740
1,169,740
1,169,740
1,170,640
1,170,640
2,265,620
1,580,110
1,169,740
1,169,740
1,169,740
1,165,680

- 102,548,600

83,224,890

83,224,930

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
สรุปรายงานการประเมิ นโดย บริ ษทั เอ็ดมันด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด
บริษทั เอ็ดมันด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ได้ทาการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ด้วยวิธเี ปรียบเทียบ
ราคาตลาด โดยในกรณีประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ทัง้ กลุ่ม (Portfolio) บริษทั ฯ พิจารณาส่วนลดกรณีเสนอขายทรัพย์สนิ ทุก
ชิน้ พร้อมกันในคราวเดียวแก่ผซู้ อ้ื รายเดียว (ค่าบริหารจัดการ ต้นทุนทางการเงิน และอื่นๆ) ประมาณร้อยละ 18.84
คงเหลือมูลค่าทรัพย์สนิ ทัง้ หมด 83,220,000 บาท (ปดั เศษ) หรือเฉลีย่ ประมาณ 44,907 บาทต่อตารางเมตร
ความเห็นของที่ปรึกษา
ที่ปรึกษาฯ มีความเห็นว่าการประเมินมูลค่าโครงการด้วยวิธเี ปรียบเทียบราคาตลาด เป็ นวิธกี ารที่เหมาะสม
เนื่องจากผูป้ ระเมินได้เปรียบเทียบราคาตลาดของโครงการทีม่ ลี กั ษณะทีใ่ กล้เคียงกัน และมีการปรับปรุงราคาเพิม่ หรือลด
เพื่อสะท้อนข้อดีหรือข้อเสียของโครงการเมื่อเทีย บกับโครงการอื่น นอกจากนี้ การประเมินดังกล่าวยังมีการตัง้ สมมติฐาน
ว่าเป็ นการขายมูลค่าสินทรัพย์ทงั ้ กลุ่ม (portfolio) และมีการกาหนดสมมติฐานส่วนลดจากการขายห้องชุดทัง้ หมดพร้อม
กันให้แก่ผูข้ ายรายเดียว ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะรายการของบริษทั ฯ ซึ่งบริษทั ฯ จะมีการซื้อเหมาห้องชุดทัง้ หมดของ
โครงการ ดังนัน้ มูลค่าดังกล่าวจึงสามารถสะท้อนมูลค่าของโครงการในปจั จุบนั ได้อย่างเหมาะสม
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
3. ที่ดินว่างเปล่าเนื้ อที่ 16-0-30.30 ไร่ ถนนศรีนคริ นทร์-ร่มเกล้าตัดใหม่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ประเภททรัพย์สิน
วัตถุประสงค์การประเมิ น

เนื้ อที่
ที่ตงั ้ ทรัพย์สิน
รายละเอียดของทรัพย์สิน
ลักษณะกรรมสิ ทธิ์
ผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ์
รายละเอียดเอกสารสิ ทธิ์
ภาระผูกพันที่จดทะเบียน
วันที่ประเมิ น
ราคาประเมิ น

ทีด่ นิ ว่างเปล่า
เพื่อต้องการทราบมูลค่าตลาดปจั จุบนั ของทรัพย์สนิ ในสภาพทีไ่ ม่มภี าระผูกพันใดๆ
เพื่อใช้เป็ นข้อมูลประกอบการพิจารณาของบริษทั อาดามัส อินคอร์ปปอเรชัน่ จากัด
(มหาชน) สาหรับวัตถุประสงค์สาธารณะเท่านัน้
16-0-30.30 ไร่ (16.0758 ไร่ หรือ 6,430.30 ตารางวา)
ถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้าตัดใหม่ แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สนิ ทีป่ ระเมินมูลค่า ประกอบด้วยโฉนดทีด่ นิ จานวน 2 ฉบับ เนื้อทีด่ นิ รวมตาม
เอกสารสิทธิ ์ 16-0-30.30 ไร่ (16.0758 ไร่ หรือ 6,430.30 ตารางวา)
กรรมสิทธิ ์สมบูรณ์ (Freehold)
บริษทั แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
โฉนดทีด่ นิ เลขที่ 11622, 13425
จานองเป็ นหลักประกันกับธนาคารธนชาต จากัด(มหาชน)
1 มิถุนายน 2561
450,100,000 บาท
ผังแสดงรูปแปลงที่ดิน

ที่มา : รายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ของบริษทั เอ็ดมันด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด
รูปแสดงที่ตงั ้
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน

ที่มา : รายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ของบริษทั เอ็ดมันด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด
บริษทั เอ็ดมันด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ได้ทาการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ด้วยวิธเี ปรียบเทียบ
ราคาตลาด (Market Approach) และวิธมี ลู ค่าคงเหลือสุทธิ (Residual Income) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
วิ ธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach)
วิธเี ปรียบเทียบราคาตลาดเป็ นการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบราคาที่มกี ารตกลงซื้อ
ขายกันในช่วงที่ผ่านมา และ/หรือ ราคาเสนอขายในป จั จุ บนั ที่ทรัพย์ส ิน ที่ม ีล กั ษณะและคุ ณประโยชน์ ค ล้า ยคลึง กับ
ทรัพย์สนิ ที่จะประเมินมูลค่าโดยอาจใช้ปจั จัยต่างๆ เช่น ทาเลที่ตงั ้ ช่วงเวลาซื้อขาย ประโยชน์ ใช้สอย เงื่อนไขการชาระ
เงิน ตลอดจนรูปร่างลักษณะของทรัพย์สนิ นัน้ เป็ นตัวปรับราคาในการเปรียบเทียบกับทรัพย์สนิ ทีค่ ล้ายคลึงกันด้วย โดย
บริษทั เอ็ดมันด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ได้สารวจราคาซื้อขายค่าเช่า หรือ ราคาเสนอซื้อขายของ
ทรัพ ย์ส ิน ต่ า งๆ ในบริเ วณใกล้เ คีย งกับ ที่ต ัง้ ทรัพ ย์ส ิน ที่ท าการประเมิน มูล ค่ า พบว่า มีท รัพ ย์ส ิน อื่น ที่ส ามารถน ามา
เปรียบเทียบเพือ่ การประเมินมูลค่าแสดงรายละเอียดโดยสังเขปดังต่อไปนี้
ตารางเปรียบเทียบประเมินมูลค่าสินทรัพย์ตามราคาตลาด (Adjustment Grid Sales Analysis)
รายละเอียด
ประเภททรัพย์สนิ
ประเภทข้อมูล
ทีต่ งั ้

ทรัพย์สินที่ประเมิ น
ทีด่ นิ ว่างเปล่า
(Assumed)
เสนอขาย(Assumed)
ติดถนนถนนศรี
นครินทร์-ร่มเกล้าตัด
ใหม่

ข้อมูลเปรียบเทียบ 1

ข้อมูลเปรียบเทียบ 2

ข้อมูลเปรียบเทียบ 3

ทีด่ นิ ว่างเปล่า

ทีด่ นิ ว่างเปล่า

ทีด่ นิ ว่างเปล่า

เสนอขาย
ติดถนนถนนศรี
นครินทร์-ร่มเกล้าตัด
ใหม่

เสนอขาย
ติดถนนถนนศรี
นครินทร์-ร่มเกล้าตัด
ใหม่

เสนอขาย
ติดถนนถนนศรี
นครินทร์-ร่มเกล้าตัด
ใหม่
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
เนื้อที่

16-3-30.30 ไร่

11-2-0.00 ไร่

4-0-40.00 ไร่

1-2-18.00 ไร่

ราคาเสนอขาย
(บาทต่อตารางวา)

-

90,000

77,500

95,000

วันทีเ่ สนอซือ้ /ขาย

1 มิถุนายน 2561

1 มิถุนายน 2561

1 มิถุนายน 2561

1 มิถุนายน 2561

-5%

-5%

-5%

0%
0%

0%
0%

0%
0%

เนื้อทีด่ นิ (ตารางวา)

-1%

-2%

-3%

รูปแปลงทีด่ นิ

5%
0%

5%
0%

0%
0%

0%
0%

0%
0%

0%
0%

-15%

-15%

-15%

-17%
64,325

-23%
73,150

ปัจจัยในการพิ จารณา
ประเภทข้อมูล
(ซือ้ -ขาย/เสนอขาย)
ทีต่ งั ้ ทรัพย์สนิ
สภาพแวดล้อม
ระยะทางจากถนนสายหลัก

ข้อกาหนดด้านผังเมือง
ศักยภาพในการพัฒนา
วันทีเ่ สนอขาย/ซือ้ -ขาย(ทีอ่ ตั รา
5.00% ต่อปี)
ปจั จัยอื่นๆ
การปรับแก้ทงั ้ หมด
ราคาปรับแก้
การปรับแก้ทงั ้ หมด

71,025

-16%
75,600

76.00

26.00

27.00

23.00

%การปรับแก้ทงั ้ หมด

1.00

0.34

0.36

0.30

แปลงค่า

9.04

2.92

2.81

3.30

เปรียบเทียบ

1.00

0.32

0.31

0.37

71,195

24,439

20,024

26,732

ราคาปรับแก้ครัง้ สุดท้าย
(บาท/ตารางวา)

สรุปมูลค่าทรัพย์สินโดยวิ ธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach)
บริษทั เอ็ดมันด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ได้ทาการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ด้วยวิธเี ปรียบเทียบ
ราคาตลาด โดยได้มูล ค่า ของที่ดิน เปล่ า 16-3-30.30 ไร่ติด ถนนถนนศรีน คริน ทร์ -ร่ม เกล้า ตัด ใหม่ คิด เป็ น เนื้ อ ที่ดิน
6,430.30 ตารางวา เท่ากับ 70,000 บาทต่อตารางวา หรือคิดเป็ นมูลค่าทีด่ นิ ทัง้ หมด เท่ากับ 450,100,000 บาท(ปดั เศษ)
วิ ธีคานวณมูลค่าคงเหลือสุทธิ (Residual Approach)
วิธคี านวณมูลค่าคงเหลือสุทธิ เป็ นการประเมินมูลค่าของทรัพย์สนิ เกี่ยวกับการประมาณการราคาขายและค่าเช่า
โดยอ้างอิงจากข้อมูลตลาด การประมาณการต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสาหรับโครงการที่ค ล้ายคลึงกันหรือ
สามารถเปรีย บเทีย บกัน ได้ รวมทัง้ การเลือ กใช้อ ัต ราคิด ลด (Discount Rate) อัต ราผลตอบแทนของผู้พ ฒ
ั นาหรือ
ผูป้ ระกอบการตลอดจนระยะเวลาทีใ่ ช้ในการพัฒนาและระยะเวลาทีใ่ ช้ในการขายหรือให้เช่า ซึง่ ต้องพิจารณาโดยรอบคอบ
สาหรับสภาวะตลาดในพืน้ ทีน่ นั ้ ๆ รวมถึงสภาวะการแข่งขันทีอ่ าจเกิดขึน้ ในช่วงระยะเวลาการพัฒนา การประเมินโดยวิธนี ้ี
ควรใช้กบั ทรัพย์สนิ ทีอ่ ยู่ระหว่างการพัฒนาหรือทรัพย์สนิ ทีม่ ศี กั ยภาพพอที่ จะพัฒนาเพื่อให้เป็ นทรัพย์สนิ ทีส่ ามารถสร้าง
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
รายได้ในอนาคต เช่น ที่ดนิ ว่างเปล่า โครงการจัดสรรประเภทต่างๆ และอาคารสานักงาน เป็ นต้น แสดงรายละเอียด
โดยสังเขปดังต่อไปนี้
สมมติ ฐานการประเมิ นมูลค่า
เนื้อทีด่ นิ รวมทัง้ หมด 16-0-30.30 ไร่ หรือประมาณ
100.00%
พืน้ ทีข่ ายรวมทัง้ หมด หรือประมาณ
65.22%
พืน้ ทีส่ าธารณูปโภครวมทัง้ หมด หรือประมาณ
34.78%
รวมประมาณการรายได้จากการขายทัง้ หมด
รวมประมาณการด้นทุนค่าก่อสร้างอาคารและสาธารณูปโภค
ค่าบริการวิชาชีพและควบคุมงานก่อสร้าง
150,000 บาทต่อเดือน
ค่าบริหารและจัดการโครงการ
150,000 บาทต่อเดือน
ค่าใช้จา่ ยอื่น ๆ (เผือ่ เหลือเผือ่ ขาด)
3.00% ของรายได้รวม
ค่าใช้จา่ ยในการขายและโฆษณา
3.00% ของรายได้รวม
ค่าภาษีการขายและธรรมเนียมการโอน
1.0% ของรายได้รวม
ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ
3.3% ของรายได้รวม
ค่ากาไรและค่าความเสีย่ งของผูป้ ระกอบการ
28.0% ของรายได้รวม
มูลค่าทรัพย์สินตามสภาพปัจจุปัน
หรือประมาณ (ปัดเศษ)
หรือประมาณ (บาท/ตารางวา)

6,420.30
4193.80
2,236.50
1,609,788,000
618,831,919
3,600,000
5,400,000
48,293,640
48,293,640
16,097,880
53,123,004
352,141,125
462,786,292
462,800,000
71,972

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

สรุปมูลค่าทรัพย์สินโดยวิ ธีมลู ค่าคงเหลือสุทธิ (Residual Approach)
บริษทั เอ็ดมันด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ได้ทาการประเมินมูลค่าคงเหลือสุทธิ (Residual
Approach) โดยได้มูล ค่ า ของที่ดิน เปล่ า 16-3-30.30 ไร่ติด ถนนถนนศรีน คริน ทร์ -ร่ม เกล้า ตัด ใหม่ คิด เป็ น เนื้ อ ที่ดิน
6,430.30 ตารางวา เท่ากับ 71,972 บาทต่อตารางวา หรือคิดเป็ นมูลค่าทีด่ นิ ทัง้ หมด เท่ากับ 462,800,000 บาท(ปดั เศษ)
สรุปรายงานการประเมิ นโดย บริ ษทั เอ็ดมันด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด
บริษทั เอ็ดมันด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด พิจารณาถึงศักยภาพการใช้ประโยชน์ ทางบริษทั ฯ มี
ความเห็นว่า วิธเี ปรียบเทียบราคาตลาด (Market Comparison Approach) จะเป็ นวิธกี ารทีเ่ หมาะสมในการประเมินมูลค่า
ทรัพย์สนิ ตามวัตถุประสงค์ทร่ี ะบุไว้ในรายงานนี้ และพิจารณาเลือกใช้วธิ คี านวณมูลค่าคงเหลือสุทธิ (Residual Approach)
เพื่อเป็ นเกณฑ์ในการสอบทานมูลค่าทรัพย์สนิ ได้ทาการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ด้วยวิธเี ปรียบเทียบราคาตลาด โดยได้
มูลค่าของทีด่ นิ เปล่า 16-3-30.30 ไร่ตดิ ถนนถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้าตัดใหม่ คิดเป็ นเนื้อทีด่ นิ 6,430.30 ตารางวา เท่ากับ
70,000 บาทต่อตารางวา หรือคิดเป็ นมูลค่าทีด่ นิ ทัง้ หมด เท่ากับ 450,100,000 บาท
ความเห็นของที่ปรึกษา
ที่ปรึกษาฯ มีความเห็นว่าการประเมินมูลค่า ที่ดนิ เปล่าด้วยวิธเี ปรียบเทียบราคาตลาด เป็ นวิธกี ารที่เหมาะสม
เนื่องจากผูป้ ระเมินได้เปรียบเทียบราคาตลาดของทีด่ นิ เปล่าทีม่ ลี กั ษณะทีใ่ กล้เคียงกัน และมีการปรับปรุงราคาเพิม่ หรือลด
เพื่อสะท้อนข้อดีหรือข้อเสียของที่ดนิ ที่บริษทั ฯ จะเข้าซื้อ เมื่อเทียบกับที่ดนิ อื่น ดังนัน้ มูลค่าดังกล่าวจึงสามารถสะท้อน
มูลค่าของทีด่ นิ ในปจั จุบนั ได้อย่างเหมาะสม
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
4. ที่ดินว่างเปล่าเนื้ อที่ 19-3-53.30 ไร่ ถนนศรีนคริ นทร์-ร่มเกล้าตัดใหม่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ประเภททรัพย์สิน
วัตถุประสงค์การประเมิ น

เนื้ อที่
ที่ตงั ้ ทรัพย์สิน
รายละเอียดของทรัพย์สิน

ลักษณะกรรมสิ ทธิ์
ผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ์
รายละเอียดเอกสารสิ ทธิ์
ภาระผูกพันที่จดทะเบียน
วันที่ประเมิ น
ราคาประเมิ น

ทีด่ นิ ว่างเปล่า
เพื่อต้องการทราบมูลค่าตลาดปจั จุบนั ของทรัพย์สนิ ในสภาพทีไ่ ม่มภี าระผูกพันใดๆ
เพื่อใช้เป็ นข้อมูลประกอบการพิจารณาของบริษทั อาดามัส อินคอร์ปปอเรชัน่ จากัด
(มหาชน) สาหรับวัตถุประสงค์สาธารณะเท่านัน้
19-3-53.30 ไร่ (19.8833 ไร่ หรือ 7,953.30 ตารางวา)
ถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้าตัดใหม่ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สนิ ทีป่ ระเมินมูลค่า ประกอบด้วยโฉนดทีด่ นิ จานวน 3 ฉบับ เนื้อทีด่ นิ รวมตาม
เอกสารสิทธิ ์ 19-3-53.30 ไร่ (19.8833 ไร่ หรือ 7,953.30 ตารางวา) ปจั จุบนั อยู่
ระหว่างการพัฒนาโครงการทีอ่ ยูอ่ าศัย “โครงการกรุงเทพกรีฑา วิลเลจ”
กรรมสิทธิ ์สมบูรณ์ (Freehold)
บริษทั แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
โฉนดทีด่ นิ เลขที่ 165006, 249911, 249912
จานองเป็ นหลักประกันกับธนาคารธนชาต จากัด(มหาชน)
1 มิถุนายน 2561
517,000,000 บาท
ผังแสดงที่ตงั ้ ทรัพย์สิน

ทีม่ า: รายงานกระประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ บริษทั เอ็ดมันด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
ผังแสดงรูปแปลงที่ดิน

ทีม่ า: รายงานกระประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ บริษทั เอ็ดมันด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด
บริษทั เอ็ดมันด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ได้ทาการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ด้วยวิธเี ปรียบเทียบ
ราคาตลาด (Market Approach) และวิธมี ลู ค่าคงเหลือสุทธิ (Residual Income) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
วิ ธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach)
วิธเี ปรียบเทียบราคาตลาดเป็ นการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบราคาที่มกี ารตกลงซื้อ
ขายกันในช่วงที่ผ่านมา และ/หรือ ราคาเสนอขายในป จั จุ บนั ที่ทรัพย์ส ิน ที่ม ีล กั ษณะและคุ ณประโยชน์ ค ล้า ยคลึง กับ
ทรัพย์สนิ ที่จะประเมินมูลค่าโดยอาจใช้ปจั จัยต่างๆ เช่น ทาเลที่ตงั ้ ช่วงเวลาซื้อขาย ประโยชน์ ใช้สอย เงื่อนไขการชาระ
เงิน ตลอดจนรูปร่างลักษณะของทรัพย์สนิ นัน้ เป็ นตัวปรับราคาในการเปรียบเทียบกับ ทรัพย์สนิ ทีค่ ล้ายคลึงกันด้วย โดย
เอกสารแนบ 7- หน้า 16

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
บริษทั เอ็ดมันด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ได้สารวจราคาซื้อขายค่าเช่า หรือ ราคาเสนอซื้อขายของ
ทรัพ ย์ส ิน ต่ า งๆ ในบริเ วณใกล้เ คีย งกับ ที่ต ัง้ ทรัพ ย์ส ิน ที่ท าการประเมิน มูล ค่ า พบว่า มีท รัพ ย์ส ิน อื่น ที่ส ามารถน ามา
เปรียบเทียบเพือ่ การประเมินมูลค่าแสดงรายละเอียดโดยสังเขปดังต่อไปนี้
ตารางเปรียบเทียบประเมินมูลค่าสินทรัพย์ตามราคาตลาด (Adjustment Grid Sales Analysis)
รายละเอียด
ประเภททรัพย์สนิ

ทรัพย์สินที่ประเมิ น
ทีด่ นิ ว่างเปล่า
(Assumed)
เสนอขาย(Assumed)
ติดถนนถนนศรี
นครินทร์-ร่มเกล้าตัด
ใหม่
19-3-53.30 ไร่

ข้อมูลเปรียบเทียบ 1

ข้อมูลเปรียบเทียบ 2

ข้อมูลเปรียบเทียบ 3

ทีด่ นิ ว่างเปล่า

ทีด่ นิ ว่างเปล่า

ทีด่ นิ ว่างเปล่า

เสนอขาย
ติดถนนถนนศรี
นครินทร์-ร่มเกล้าตัด
ใหม่
11-2-0.00 ไร่

เสนอขาย
ติดถนนถนนศรี
นครินทร์-ร่มเกล้าตัด
ใหม่
4-0-40.00 ไร่

เสนอขาย
ติดถนนถนนศรี
นครินทร์-ร่มเกล้าตัด
ใหม่
1-2-18.00 ไร่

1 มิถุนายน 2561

1 มิถุนายน 2561

1 มิถุนายน 2561

1 มิถุนายน 2561

-

90,000

77,500

95,000

-

1,125

1,125

1,125

-

91,125

78,625

96,125

-5%

-5%

-5%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

เนื้อทีด่ นิ (ตารางวา)
รูปแปลงทีด่ นิ

-2%

-3%

-4%

-5%

0%

-5%

ข้อกาหนดด้านผังเมือง

0%
0%

0%
0%

0%
0%

0%

0%

0%

-15%

-15%

-15%

65,104

-27%
66,521

-23%
60,541

-29%
68,249

79.00

27.00

23.00

29.00

1.00

0.34

0.29

0.37

9.08
1.00

2.93
0.32

3.43
0.38

2.72
0.30

64,778

21,424

22,889

20,465

ประเภทข้อมูล
ทีต่ งั ้

เนื้อที่
วันทีเ่ สนอซือ้ /ขาย
ราคา/เสนอขาย
(บาทต่อตารางวา)
ปจั จัยเชิงปริมาณ(ค่าถมทีด่ นิ )
ราคา/เสนอขายหลังการปรับแก้
(บาทต่อตารางวา)
ปัจจัยในการพิ จารณา
ประเภทข้อมูล
(ซือ้ -ขาย/เสนอขาย)
ทีต่ งั ้ ทรัพย์สนิ
สภาพแวดล้อม
ระยะทางจากถนนสายหลัก

ศักยภาพในการพัฒนา
วันทีเ่ สนอขาย/ซือ้ -ขาย(ทีอ่ ตั รา
5.00% ต่อปี)
ปจั จัยอื่นๆ
การปรับแก้ทงั ้ หมด
ราคาปรับแก้
การปรับแก้ทงั ้ หมด
%การปรับแก้ทงั ้ หมด
แปลงค่า
เปรียบเทียบ
ราคาปรับแก้ครัง้ สุดท้าย
(บาท/ตารางวา)
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
สรุปมูลค่าทรัพย์สินโดยวิ ธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach)
บริษทั เอ็ดมันด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ได้ทาการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ด้วยวิธเี ปรียบเทียบ
ราคาตลาด โดยได้มูลค่าของที่ดินเปล่ า 19-3-53.30 ไร่ ติดถนนถนนศรีนคริน ทร์ -ร่ม เกล้าตัดใหม่ คิดเป็ นเนื้ อ ที่ดิน
7,953.30 ตารางวา เท่ากับ 65,000 บาทต่อตารางวา(ปดั เศษ) หรือคิดเป็ นมูลค่าทีด่ นิ ทัง้ หมด เท่ากับ 517,000,000 บาท
(ปดั เศษ)
วิ ธีคานวณมูลค่าคงเหลือสุทธิ (Residual Approach)
วิธคี านวณมูลค่าคงเหลือสุทธิ เป็ นการประเมินมูลค่าของทรัพย์สนิ เกีย่ วกับการประมาณการราคาขายและค่าเช่า
โดยอ้างอิงจากข้อมูลตลาด การประมาณการต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสาหรับโครงการที่ค ล้ายคลึงกันหรือ
สามารถเปรีย บเทีย บกัน ได้ รวมทัง้ การเลือ กใช้อ ัต ราคิด ลด (Discount Rate) อัต ราผลตอบแทนของผู้พ 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 แสดงรายละเอียด
โดยสังเขปดังต่อไปนี้
สมมติ ฐานการประเมิ นมูลค่า
เนื้อทีด่ นิ รวมทัง้ หมด 19-3-53.30 ไร่ หรือประมาณ
100.00%
พืน้ ทีข่ ายรวมทัง้ หมด หรือประมาณ
59.06%
พืน้ ทีส่ าธารณูปโภครวมทัง้ หมด หรือประมาณ
40.94%
รวมประมาณการรายได้จากการขายทัง้ หมด
รวมประมาณการด้นทุนค่าก่อสร้างอาคารและสาธารณูปโภค
ค่าบริการวิชาชีพและควบคุมงานก่อสร้าง
150,000 บาทต่อเดือน
ค่าบริหารและจัดการโครงการ
150,000 บาทต่อเดือน
ค่าใช้จา่ ยอื่น ๆ (เผือ่ เหลือเผือ่ ขาด)
3.00% ของรายได้รวม
ค่าใช้จา่ ยในการขายและโฆษณา
3.00% ของรายได้รวม
ค่าภาษีการขายและธรรมเนียมการโอน
1.0% ของรายได้รวม
ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ
3.3% ของรายได้รวม
ค่ากาไรและค่าความเสีย่ งของผูป้ ระกอบการ
28.0% ของรายได้รวม
มูลค่าทรัพย์สินตามสภาพปัจจุปัน
หรือประมาณ (ปัดเศษ)
หรือประมาณ (บาท/ตารางวา)

7,953.30
4,697.50
3,255.80
1,731,937,000
644,792,838
4,500,000
7,200,000
51,958,110
51,958,110
17,319,370
57,153,921
378,861,219
517,441,432
517,400,000
65,055

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

สรุปมูลค่าทรัพย์สินโดยวิ ธีมลู ค่าคงเหลือสุทธิ (Residual Approach)
บริษทั เอ็ดมันด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ได้ทาการประเมินมูลค่าคงเหลือสุทธิ (Residual
Approach) โดยได้มูล ค่ า ของที่ดิน เปล่ า 19-3-53.30 ไร่ติด ถนนถนนศรีน คริน ทร์ -ร่ม เกล้า ตัด ใหม่ คิด เป็ น เนื้ อ ที่ดิน
7,953.30 ตารางวา เท่ากับ 65,000 บาทต่อตารางวา หรือคิดเป็ นมูลค่าทีด่ นิ ทัง้ หมด เท่ากับ 517,400,000 บาท (ปดั เศษ)
สรุปรายงานการประเมิ นโดย บริ ษทั เอ็ดมันด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด
บริษทั เอ็ดมันด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ได้ทาการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ด้วยวิธเี ปรียบเทียบ
ราคาตลาด โดยได้มลู ค่าของทีด่ นิ เปล่า 19-3-53.30 ไร่ ติดถนนถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้าตัดใหม่ เท่ากับ 65,000 บาทต่อ
ตารางวา(ปดั เศษ) หรือคิดเป็ นมูลค่าทีด่ นิ ทัง้ หมด เท่ากับ 517,000,000 บาท
เอกสารแนบ 7- หน้า 18

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน

ความเห็นของที่ปรึกษา
ที่ปรึกษาฯ มีความเห็นว่าการประเมินมูลค่าที่ดนิ เปล่าด้วยวิธเี ปรียบเทียบราคาตลาด เป็ นวิธกี ารที่เหมาะสม
เนื่องจากผูป้ ระเมินได้เปรียบเทียบราคาตลาดของทีด่ นิ เปล่าทีม่ ลี กั ษณะทีใ่ กล้เคียงกัน และมีการปรับปรุงราคาเพิม่ หรือลด
เพื่อสะท้อนข้อดีหรือข้อเสียของที่ดนิ ที่บริษทั ฯ จะเข้าซื้อ เมื่อเทียบกับที่ดนิ อื่น ดังนัน้ มูลค่าดังกล่าวจึงสามารถสะท้อน
มูลค่าของทีด่ นิ ในปจั จุบนั ได้อย่างเหมาะสม
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
5. ที่ดินว่างเปล่าเนื้ อที่ 134-0-90.10 ไร่ ตาบลหมากแข้ง อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
ประเภททรัพย์สิน
วัตถุประสงค์การประเมิ น

เนื้ อที่
ที่ตงั ้ ทรัพย์สิน
รายละเอียดของทรัพย์สิน

ลักษณะกรรมสิ ทธิ์
ผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ์
รายละเอียดเอกสารสิ ทธิ์
ภาระผูกพันที่จดทะเบียน
วันที่ประเมิ น
ราคาประเมิ น

ทีด่ นิ ว่างเปล่า
เพื่อต้องการทราบมูลค่าตลาดปจั จุบนั ของทรัพย์สนิ ในสภาพทีไ่ ม่มภี าระผูกพันใดๆ
เพื่อใช้เป็ นข้อมูลประกอบการพิจารณาของบริษทั อาดามัส อินคอร์ปปอเรชัน่ จากัด
(มหาชน) สาหรับวัตถุประสงค์สาธารณะเท่านัน้
134-0-90.10 ไร่ (134.2253 ไร่ หรือ 53,690.10 ตารางวา)
ติดถนนบ้านช้าง แยกจากถนนทางเข้าสนามบินกองทัพอากาศ (ทล.2423) ตาบล
หมากแข้งอาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
ทรัพย์สนิ ทีป่ ระเมินมูลค่า ประกอบด้วยโฉนดทีด่ นิ จานวน 181 ฉบับ เนื้อทีด่ นิ รวม
ทัง้ หมดตามเอกสารสิทธิ ์ 134-0-90.10 ไร่ (134.2253 ไร่ หรือ 53,690.10 ตารางวา)
ปจั จุบนั อยูร่ ะหว่างการพัฒนาโครงการทีอ่ ยูอ่ าศัย “หมูบ่ า้ นรชยา บ้านช้าง 2”
กรรมสิทธิ ์สมบูรณ์ (Freehold)
บริษทั รชยา เรียลเอสเตท จากัด
โฉนดทีด่ นิ จานวน 181 ฉบับเลขที่ 28889, 28890, 29938-29943, 220390220398, 222575-222739
จานองเป็ นหลักประกันกับธนาคารธนชาต จากัด(มหาชน)
5 มิถุนายน 2561
380,100,000 บาท

ลักษณะเฉพาะของที่ดิน
ทรัพย์สนิ ประกอบด้วยโฉนดที่ดนิ จานวน 181 ฉบับ เนื้อที่ดนิ ตามเอกสารสิทธิ ์ 134-0-90.10 ไร่ (134.2253 ไร่
หรือ 53,690.10 ตารางวา) ลักษณะรูปแปลงที่ดนิ เป็ นรูปหลายเหลี่ยม มีความกว้างที่ดนิ ด้านทิศเหนือติดถนนบ้านช้าง
กว้างประมาณ 110.00 เมตร ด้านทิศใต้ตดิ ถนนเลียบคลองชลประทาน กว้างประมาณ 497.00 เมตร และมีความลึกสุด
ของทีด่ นิ วัดจากทิศเหนือถึงทิศใต้ ประมาณ 460.00 เมตร โดยพืน้ ทีบ่ างส่วนของทีด่ นิ อยูภ่ ายใต้แนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูง
สาย (น้ าพอง 1 - อุ ดรธานี 1 ขนาด 115 กิโลโวลต์ ) คิดเป็ นเนื้ อที่ป ระมาณ 6-3-95.09 ไร่ (6.9877 ไร่ หรือ 2,795.09
ตารางวา) และพื้นที่บริเวณทางด้านทิศ เหนือบางส่วนของที่ดนิ มีสภาพ เป็ นบ่อน้ า ความลึกเฉลี่ยประมาณ 2.50-3.00
เมตร คิดเป็ นเนื้อทีป่ ระมาณ 8-2-92.10 ไร่ (8.7303 ไร่ หรือ 3,492.10 ตารางวา)
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
ผังแสดงรูปแปลงที่ดิน

ทีม่ า: รายงานกระประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ บริษทั เอ็ดมันด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด
ผังแสดงที่ตงั ้ ทรัพย์สิน

ทีม่ า: รายงานกระประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ บริษทั เอ็ดมันด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
บริษทั เอ็ดมันด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ได้ทาการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ด้วยวิธเี ปรียบเทียบ
ราคาตลาด (Market Approach) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
วิ ธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach)
วิธเี ปรียบเทียบราคาตลาดเป็ นการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบราคาที่มกี ารตกลงซื้อ
ขายกันในช่วงที่ผ่านมา และ/หรือ ราคาเสนอขายในป จั จุ บนั ที่ทรัพย์ส ิน ที่ม ีล กั ษณะและคุ ณประโยชน์ ค ล้า ยคลึง กับ
ทรัพย์สนิ ที่จะประเมินมูลค่าโดยอาจใช้ปจั จัยต่างๆ เช่น ทาเลที่ตงั ้ ช่วงเวลาซื้อขาย ประโยชน์ ใช้สอย เงื่อนไขการชาระ
เงิน ตลอดจนรูปร่างลักษณะของทรัพย์สนิ นัน้ เป็ นตัวปรับราคาในการเปรียบเทียบกับทรัพย์สนิ ทีค่ ล้ายคลึงกันด้วย โดย
บริษทั เอ็ดมันด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ได้สารวจราคาซื้อขายค่าเช่า หรือ ราคาเสนอซื้อขายของ
ทรัพ ย์ส ิน ต่ า งๆ ในบริเ วณใกล้เ คีย งกับ ที่ต ัง้ ทรัพ ย์ส ิน ที่ท าการประเมิน มูล ค่ า พบว่า มีท รัพ ย์ส ิน อื่น ที่ส ามารถน ามา
เปรียบเทียบเพือ่ การประเมินมูลค่าแสดงรายละเอียดโดยสังเขปดังต่อไปนี้
ตารางเปรียบเทียบประเมินมูลค่าสินทรัพย์ตามราคาตลาด (Adjustment Grid Sales Analysis)
รายละเอียด
ประเภททรัพย์สนิ

ทรัพย์สินที่ประเมิ น
ทีด่ นิ ว่างเปล่า
(Assumed)
เสนอขาย(Assumed)
ติดถนนบ้านช้าง
134-0-90.10 ไร่

ข้อมูลเปรียบเทียบ 1

ข้อมูลเปรียบเทียบ 2

ข้อมูลเปรียบเทียบ 3

ทีด่ นิ ว่างเปล่า

ทีด่ นิ ว่างเปล่า

ทีด่ นิ ว่างเปล่า

เสนอขาย
ติดถนนบ้านช้าง
17-2-54.50 ไร่

เสนอขาย
ติดถนนช้างเผือก
12-0-0.00 ไร่

เสนอขาย
ติดถนนช้างเผือก
34-2-0.00 ไร่

5 มิถุนายน 2561

2 มีนาคม 2559

5 มิถุนายน 2561

5 มิถุนายน 2561

-

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%

0%

สภาพแวดล้อม

0%

0%

0%

ระยะทางจากถนนสายหลัก

3%

2%

-3%

ขนาดทีด่ นิ

-7%

-7%

-6%

รูปแปลงทีด่ นิ
ข้อกาหนดด้านผังเมือง

0%
0%

0%
0%

0%
0%

ศักยภาพในการพัฒนา

0%

0%

0%

วันทีเ่ สนอขาย/ซือ้ -ขาย(ทีอ่ ตั รา
3.50% ต่อปี)

8%

0%

0%

ประเภทข้อมูล
ทีต่ งั ้
เนื้อที่
วันทีเ่ สนอซือ้ /ขาย
ราคา/ซือ้ -ขาย (บาทต่อไร่)
ราคา/เสนอขาย
(บาทต่อไร่)
ปจั จัยเชิงปริมาณ(ค่าถมทีด่ นิ )
ราคา/เสนอขายหลังการ
ปรับแก้
(บาทต่อตารางวา)
ปัจจัยในการพิ จารณา
ประเภทข้อมูล
(ซือ้ -ขาย/เสนอขาย)
ทีต่ งั ้ ทรัพย์สนิ
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
ปจั จัยอื่นๆ

0%

0%

-10%
2,835,000

-14%
2,881,000

ราคาปรับแก้
การปรับแก้ทงั ้ หมด

2,998,075

0%
4%
3,278,226

45.90

17.90

14.00

14.00

%การปรับแก้ทงั ้ หมด

1.00

0.39

0.31

0.31

แปลงค่า
เปรียบเทียบ

9.12

2.56

3.28

3.28

1.00

0.28

0.36

0.36

2,976,136

921,590

1,019,006

1,035,540

การปรับแก้ทงั ้ หมด

ราคาปรับแก้ครัง้ สุดท้าย
(บาท/ตารางวา)

สรุปการประเมินมูลค่าโดยวิธกี ารเปรียบเทียบราคาตลาด
ลาดั
เนื้ อที่ดิน
รายละเอียด
บ
(ไร่-งาน-ตารางวา)
1 เนื้อทีด่ นิ ส่วนทีส่ ามารถใช้ประโยชน์
127-0-95.01
โดยไม่ถกู รอนสิทธิ
2 ส่วนทีอ่ ยูใ่ ต้แนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูง
6-3-95.09
(คิดทีร่ อ้ ยละ 30)
รวมเนื้อทีด่ นิ ทัง้ หมด
134-0-90.10
3 เนื้อทีด่ นิ ส่วนทีม่ สี ภาพเป็ นบ่อน้า
8-2-92.10
รวมมูลค่าสิ นทรัพย์ตามสภาพปัจจุบนั
134-0-90.10

มูลค่าทรัพย์สิน
(บาท/ไร่)
3,000,000

มูลค่าทรัพย์สินรวม
(บาท)
381,172,575

900,000

6,288,953

2,890,675
-900,000
2,832,137

388,001,528
-7,857,225
380,144,303

สรุปรายงานการประเมิ นโดย บริ ษทั เอ็ดมันด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด
บริษทั เอ็ดมันด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ได้ทาการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ด้วยวิธเี ปรียบเทียบ
ราคาตลาด โดยได้มลู ค่าของทีด่ นิ เปล่าเนื้อที่ 134-0-90.10 ไร่ ติดถนนบ้านช้างเท่ากับ 2,832,137 บาทต่อไร่โดยเฉลีย่
หรือมูลค่าสินทรัพย์รวม 380,100,000 บาท (ปดั เศษ)
ความเห็นของที่ปรึกษา
ที่ปรึกษาฯ มีความเห็นว่าการประเมินมูลค่าที่ดนิ เปล่าด้วยวิธเี ปรียบเทียบราคาตลาด เป็ นวิธกี ารที่เหมาะสม
เนื่องจากผูป้ ระเมินได้เปรียบเทียบราคาตลาดของทีด่ นิ เปล่าทีม่ ลี กั ษณะทีใ่ กล้เคียงกัน และมีการปรับปรุงราคาเพิม่ หรือลด
เพื่อสะท้อนข้อดีหรือข้อเสียของที่ดนิ ที่บริษทั ฯ จะเข้าซื้อเมื่อเทียบกับที่ดนิ อื่น ดังนัน้ มูลค่าดังกล่าวจึงสามารถสะท้อน
มูลค่าของทีด่ นิ ในปจั จุบนั ได้อย่างเหมาะสม
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6. ที่ดินว่างเปล่าเนื้ อที่ 12-2-41.00 ไร่ ติ ดถนนสายเลี่ยงเมืองอุดรธานี (ทล.216) จังหวัดอุดรธานี
ประเภททรัพย์สิน
วัตถุประสงค์การประเมิ น

เนื้ อที่
ที่ตงั ้ ทรัพย์สิน
รายละเอียดของทรัพย์สิน
ลักษณะกรรมสิ ทธิ์
ผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ์
รายละเอียดเอกสารสิ ทธิ์
ภาระผูกพันที่จดทะเบียน
วันที่ประเมิ น
ราคาประเมิ น

ทีด่ นิ ว่างเปล่า
เพื่อต้องการทราบมูลค่าตลาดปจั จุบนั ของทรัพย์สนิ ในสภาพทีไ่ ม่มภี าระผูกพันใดๆ
เพื่อใช้เป็ นข้อมูลประกอบการพิจารณาของบริษทั อาดามัส อินคอร์ปปอเรชัน่ จากัด
(มหาชน) สาหรับวัตถุประสงค์สาธารณะเท่านัน้
12-2-41.00 ไร่ (5,041 ตารางวา)
ทีด่ นิ ว่างเปล่าตัง้ อยูต่ ดิ ถนนสายเลีย่ งเมืองอุดรธานี (ทล.216) บริเวณหลัก
กิโลเมตรที่ 25+300
ทรัพย์สนิ ทีป่ ระเมินมูลค่า ประกอบด้วยโฉนดทีด่ นิ จานวน 2 ฉบับ เนื้อที่ 8-2-54.00
ไร่ และ 3-3-87.00 ไร่ เนื้อทีร่ วม 12-2-41.00 ไร่
กรรมสิทธิ ์สมบูรณ์ (Freehold)
บริษทั สิทธารมย์ ดีเวลลอปเมนท์ จากัด
โฉนดทีด่ นิ จานวน 2 ฉบับเลขที่ 170089 และ 170292
ไม่ม ี
29 มิถุนายน 2561
119,720,000 บาท
ผังแสดงรูปแปลงที่ดิน

ทีม่ า: รายงานกระประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ บริษทั เอ็ดมันด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด
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ผังแสดงที่ตงั ้ ทรัพย์สิน

ทีม่ า: รายงานกระประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ บริษทั เอ็ดมันด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด
บริษทั เอ็ดมันด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ได้ทาการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ด้วยวิธเี ปรียบเทียบ
ราคาตลาด (Market Approach) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
วิ ธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach)
วิธเี ปรียบเทียบราคาตลาดเป็ นการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบราคาที่มกี ารตกลงซื้อ
ขายกันในช่วงที่ผ่านมา และ/หรือ ราคาเสนอขายในป จั จุ บนั ที่ทรัพย์ส ิน ที่ม ีล กั ษณะและคุ ณประโยชน์ ค ล้า ยคลึง กับ
ทรัพย์สนิ ที่จะประเมินมูลค่าโดยอาจใช้ปจั จัยต่างๆ เช่น ทาเลที่ตงั ้ ช่วงเวลาซื้อขาย ประโยชน์ ใช้สอย เงื่อนไขการชาระ
เงิน ตลอดจนรูปร่างลักษณะของทรัพย์สนิ นัน้ เป็ นตัวปรับราคาในการเปรียบเทียบกับทรัพย์สนิ ทีค่ ล้ายคลึงกันด้วย โดย
บริษทั เอ็ดมันด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ได้สารวจราคาซื้อขายค่า เช่า หรือ ราคาเสนอซื้อขายของ
ทรัพ ย์ส ิน ต่ า งๆ ในบริเ วณใกล้เ คีย งกับ ที่ต ัง้ ทรัพ ย์ส ิน ที่ท าการประเมิน มูล ค่ า พบว่า มีท รัพ ย์ส ิน อื่น ที่ส ามารถน ามา
เปรียบเทียบเพือ่ การประเมินมูลค่าแสดงรายละเอียดโดยสังเขปดังต่อไปนี้
ตารางเปรียบเทียบประเมินมูลค่าสินทรัพย์ตามราคาตลาด (Adjustment Grid Sales Analysis)
รายละเอียด
ประเภททรัพย์สนิ
ประเภทข้อมูล
ทีต่ งั ้

ทรัพย์สินที่ประเมิ น
ทีด่ นิ ว่างเปล่า
(Assumed)
เสนอขาย(Assumed)
ติดถนนสายเลีย่ งเมือง
อุดรธานี (ทล.216)
กม.25+300

ข้อมูลเปรียบเทียบ 1

ข้อมูลเปรียบเทียบ 2

ข้อมูลเปรียบเทียบ 3

ทีด่ นิ ว่างเปล่า

ทีด่ นิ ว่างเปล่า

ทีด่ นิ ว่างเปล่า

เสนอขาย
ติดถนนสายเลีย่ งเมือง
อุดรธานี (ทล.216)
กม.25+000

เสนอขาย
ติดถนนสายเลีย่ งเมือง
อุดรธานี (ทล.216)
กม.25+900

เสนอขาย
ติดถนนสายเลีย่ งเมือง
อุดรธานี (ทล.216)
กม.4+200
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เนื้อที่

12-2-41.00 ไร่

7-3-33.00 ไร่

19-2-0.00 ไร่

4-0-19.00 ไร่

29 มิถุนายน 2561

29 มิถุนายน 2561

29 มิถุนายน 2561

29 มิถุนายน 2561

-

93,990,000

224,250,000

40,475,000

-

12,000,000

11,500,000

10,000,000

300,000 บาท/ไร่/ม.

225,000

-

-

-

12,225,000

11,500,000

10,000,000

-5%

-5%

-5%

5%
0%

0%
0%

10%
0%

ข้อกาหนดด้านผังเมือง

-5%
0%
0%

-3%
0%
0%

-6%
0%
0%

ศักยภาพในการพัฒนา

0%

0%

0%

วันทีเ่ สนอขาย/ซือ้ -ขาย(ที่
อัตรา 3.50% ต่อปี)
ปจั จัยอื่นๆ

0%

0%

0%

-15%

-10%

-5%

9,536,667

-20%
9,780,000

-18%
9,430,000

-6%
9,400,000

%การปรับแก้ทงั ้ หมด

74.00
1.00

30.00
0.41

18.00
0.24

26.00
0.35

แปลงค่า

9.42

2.47

4.11

2.85

เปรียบเทียบ

1.00

0.26

0.44

0.30

9,512,550

2,559,866

4,113,758

2,838,926

วันทีเ่ สนอซือ้ /ขาย
ราคาเสนอ/ซือ้ -ขาย (บาทต่อ
ไร่)
ราคา/เสนอขายรวม
(บาทต่อไร่)
ปจั จัยเชิงปริมาณ(ค่าถมทีด่ นิ บาท/ปริมาณถม)
ราคา/เสนอขายหลังการ
ปรับแก้
(บาทต่อตารางวา)
ปัจจัยในการพิ จารณา
ประเภทข้อมูล
(ซือ้ -ขาย/เสนอขาย)
ทีต่ งั ้ ทรัพย์สนิ
สภาพแวดล้อม
ขนาดทีด่ นิ
รูปแปลงทีด่ นิ

การปรับแก้ทงั ้ หมด
ราคาปรับแก้
การปรับแก้ทงั ้ หมด

ราคาปรับแก้ครัง้ สุดท้าย
(บาท/ตารางวา)

สรุปรายงานการประเมิ นโดย บริ ษทั เอ็ดมันด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด
บริษทั เอ็ดมันด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ได้ทาการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ด้วยวิธเี ปรียบเทียบ
ราคาตลาด โดยได้มูลค่าของที่ดนิ เปล่า 12-2-41.00 ไร่ ตัง้ อยู่ติดถนนสายเลี่ยงเมืองอุดรธานี (ทล.216) บริเวณหลัก
กิโลเมตรที่ 25+300 เท่ากับ 9,500,000 บาทต่อไร่ หรือคิดเป็ นมูลค่าทีด่ นิ ทัง้ หมดเท่ากับ 119,720,000 บาท (ปดั เศษ)
ความเห็นของที่ปรึกษา
ที่ปรึกษาฯ มีความเห็นว่าการประเมินมูลค่าที่ดนิ เปล่าด้วยวิธเี ปรียบเทียบราคาตลาด เป็ นวิธกี ารที่เหมาะสม
เนื่องจากผูป้ ระเมินได้เปรียบเทียบราคาตลาดของทีด่ นิ เปล่าทีม่ ลี กั ษณะทีใ่ กล้เคียงกัน และมีการปรับปรุงราคาเพิม่ หรือลด
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เพื่อสะท้อนข้อดีหรือข้อเสียของที่ดนิ ที่บริษทั ฯ จะเข้าซื้อ เมื่อเทียบกับที่ดนิ อื่น ดังนัน้ มูลค่าดังกล่ าวจึงสามารถสะท้อน
มูลค่าของทีด่ นิ ในปจั จุบนั ได้อย่างเหมาะสม
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7.
ที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างจานวน 26 หลัง
บ้านเดีย่ วสองชัน้ และ บ้านแฝดสองชัน้
ประเภททรัพย์สิน
เพื่อต้องการทราบมูลค่าตลาดปจั จุบนั ของทรัพย์สนิ ในสภาพทีไ่ ม่มภี าระผูกพันใดๆ
วัตถุประสงค์การประเมิ น
เพื่อใช้เป็ นข้อมูลประกอบการพิจารณาของบริษทั อาดามัส อินคอร์ปปอเรชัน่ จากัด
(มหาชน) สาหรับวัตถุประสงค์สาธารณะเท่านัน้
3-2-32.3 ไร่
เนื้ อที่
โครงการ “สิทธารมย์ พาร์ค ไลฟ์” ซอยบ้านม่วงสามัคคี ถนนประชาสันติ
ที่ตงั ้ ทรัพย์สิน
แยกจากถนนสายเลีย่ งเมืองอุดรธานี (ทล.216) บริเวณกิโลเมตรที่ 24+750 ตาบล
หมากแข้ง อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
ทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้างจานวน 26 หลัง (บ้านเดีย่ ว 2 ชัน้ จานวน 16 หลัง และบ้าน
รายละเอียดของทรัพย์สิน
แฝด 2 ชัน้ จานวน 10 หลัง) ตัง้ อยูภ่ ายในโครงการ “สิทธารมย์ พาร์ค ไลฟ์”
กรรมสิทธิ ์สมบูรณ์ (Freehold)
ลักษณะกรรมสิ ทธิ์
บริษทั สิทธารมย์ ดีเวลลอปเมนท์ จากัด
ผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ์
โฉนดที่ดนิ เลขที่ 216043, 216046, 216047, 216049, 216053, 216054, 216056,
รายละเอียดเอกสารสิ ทธิ์
216058, 216059, 216060, 216061, 216062, 216064, 216065, 216067, 216068
, 216070, 216071, 216074, 216076, 216078, 216081, 216082, 216083,
216086, 216087
ไม่ม ี
ภาระผูกพันที่จดทะเบียน
29 มิถุนายน 2561
วันที่ประเมิ น
78,060,000 บาท
ราคาประเมิ น
ผังแสดงรูปแปลงที่ดิน

ทีม่ า: รายงานกระประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ บริษทั เอ็ดมันด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
ผังแสดงที่ตงั ้ ทรัพย์สิน

ทีม่ า: รายงานกระประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ บริษทั เอ็ดมันด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด
บริษัทเอ็ดมันด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ได้ทาการประเมิน มูลค่าคงเหลือสุทธิ (Residual
Income Approach) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
วิ ธีคานวณมูลค่าคงเหลือสุทธิ (Residual Income Approach)
วิธคี านวณมูลค่าคงเหลือสุทธิเป็ นการประเมินมูลค่าของทรัพย์สนิ เกี่ย วกับการประมาณการราคาขายและค่าเช่า
โดยอ้างอิงจากข้อมูลตลาด การประมาณการต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสาหรับโครงการที่ค ล้ายคลึงกันหรือ
สามารถเปรีย บเทีย บกัน ได้ รวมทัง้ การเลือ กใช้อ ัต ราคิด ลด (Discount Rate) อัต ราผลตอบแทนของผู้พ ฒ
ั นาหรือ
ผู้ป ระกอบการ ตลอดจนระยะเวลาที่ใช้ในการพัฒ นาและระยะเวลาที่ใช้ในการขายหรือให้เช่า ซึ่งต้องพิจารณาโดย
รอบคอบสาหรับสภาวะตลาดในพืน้ ทีน่ นั ้ ๆ รวมถึงสภาวะการแข่งขันทีอ่ าจเกิดขึน้ ในช่วงระยะเวลาการพัฒนา การประเมิน
โดยวิธีน้ีควรใช้กบั ทรัพย์สนิ ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาหรือทรัพย์สนิ ที่ม ีศกั ยภาพพอที่จะพัฒนาเพื่อให้เป็ นทรัพย์ส ินที่
สามารถสร้างรายได้ในอนาคต เช่น ที่ดนิ ว่างเปล่า โครงการจัดสรรประเภทต่างๆ และอาคารสานักงาน เป็ นต้น แสดง
รายละเอียดโดยสังเขปดังต่อไปนี้
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
ตารางเปรียบเทียบประเมินมูลค่าสินทรัพย์ บ้านเดีย่ ว 2 ชัน้ ตามราคาตลาด (Adjustment Grid Sales Analysis)
รายละเอียด
ประเภททรัพย์สนิ
ชือ่ โครงการ
ทีต่ งั ้ โครงการ

ทรัพย์สินตามแบบ
โครงการ

ข้อมูลที่เปรียบเทียบ
1

ข้อมูลที่เปรียบเทียบ
2

ข้อมูลที่เปรียบเทียบ
3

บ้านเดีย่ ว 2 ชัน้

บ้านเดีย่ ว/แฝด 2 ชัน้

สิทธารมย์ พาร์ค ไลฟ์

สิทธารมย์ พาร์ค ไลฟ์

บ้านเดีย่ ว 2 ชัน้
ศุภาลัย พาร์ค
วิลล์ นิตโย

บ้านเดีย่ ว/แฝด 2 ชัน้
ศุภาลัย วิลล์
มิตรภาพ-บ้านจัน่

ติดถนนนิตโย(ทล.22)

ถนนสาย อด.1076
แยกจากถนนมิตรภาพ
(ทล.2)

31-0-19.6 ไร่
ติดถนนนิตโย(ทล.22)
ปานกลาง
ปี 2556
190 หลัง
150 หลัง

31-2-69.1 ไร่
0.4 กิโลเมตร
ปานกลาง
ปี 2557
225 หลัง
185 หลัง

3-2-32.3 ไร่
0.9 กิโลเมตร
ปานกลาง
ปี 2559
42 หลัง
8 หลัง

ซอยบ้านม่วงสามัคคี
ถนนสายเลีย่ งเมือง
อุดรธานี
(ทล.216)
9-1-32.5 ไร่
0.9 กิโลเมตร
ปานกลาง
ปี 2559
42 หลัง
9 หลัง

19.05%

21.43%

78.95%

82.22%

ไม่ม ี
มี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
มี
50.00

ไม่ม ี
มี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
มี
25,500
52.50

ไม่ม ี
มี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
มี
24,000
50.00

ไม่ม ี
มี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
มี
21,000
50.00

166.00

166.00

150.00

122.00

-

3,990,000 บาท

3,840,000 บาท

3,260,000 บาท

เฉลีย่ 25,000 บาท

-62,500

-

-

เฉลีย่ 10,300 บาท

-

164,800

453,200

ราคาเสนอขายหลังปรับแก้
(บาท/หลัง)

-

3,927,500

4,004,800

3,713,200

ปัจจัยเชิ งคุณภาพ
มาตรฐานโครงการ
ทาเลทีต่ งั ้ โครงการ
สภาพแวดล้อม
ระยะทางจากถนนสายหลัก

-

0%
0%
0%
0%

0%
0%
0%
-2%

0%
5%
0%
-1%

เนื้อทีโ่ ครงการ
ระยะทางจากถนนสายหลัก
รูปแบบอาคาร / คุณภาพวัสดุ
เริม่ เปิดโครงการ
จานวนหน่วยทัง้ หมด
จานวนหน่วยขายปจั จุบนั
จานวนหน่วยขายปจั จุบนั
ทัง้ หมด
-สโมสร(Clubhouse)
-สวนสาธารณะฯ/พืน้ ทีส่ เี ขียว
-สนามเด็กเล่น/สนามกีฬา
-สระว่ายน้า
-โรงเรียนอนุบาล
-ระบบรักษาความปลอดภัย
ทีด่ นิ เพิม่ /ลด(บาท/ตารางวา)
เนื้อทีด่ นิ มาตรฐาน(ตารางวา)
พืน้ ทีอ่ าคารโดยประมาณ(ตาราง
เมตร)
ราคาเสนอขาย(บาท/หลัง)
ปรับปัจจัยเชิ งปริ มาณ - เนื้อ
ทีด่ นิ (บาท/ตรว.)
ปรับปัจจัยเชิ งปริ มาณ พืน้ ที่
อาคาร (บาท/ตรม.)

ซอยบ้านม่วงสามัคคี
ถนนสายเลีย่ งเมือง
อุดรธานี(ทล.216)
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
รายละเอียด
รูปแบบอาคาร/คุณภาพวัสดุ
สิง่ อานวยความสะดวก
ชือ่ เสียงผูป้ ระกอบการ
การต่อรอง/โปรโมชัน่
ปจั จัยอื่นๆ
การปรับแก้ทงั ้ หมด
ราคาปรับแก้
การปรับแก้ทงั ้ หมด
% การปรับแก้ทงั ้ หมด
แปลงค่า
เปรียบเทียบ
ราคาปรับแก้ครัง้ สุดท้าย
(บาท/ตารางเมตร)

ทรัพย์สินตามแบบ
โครงการ

ข้อมูลที่เปรียบเทียบ
1

ข้อมูลที่เปรียบเทียบ
2

ข้อมูลที่เปรียบเทียบ
3

3,994,539
21.10
1.00
215.03
1.00

0%
0%
0%
0%
0%
0%
3,931,428
0.10
0.00
211.00
0.98

0%
0%
5%
-3%
0%
0%
4,004,800
10.00
0.47
2.11
0.01

0%
0%
5%
0%
0%
9%
4,047,388
11.00
0.52
1.92
0.01

3,933,000

3,857,779

39,298

36,105

-

สรุปราคาโดยวิธเี ปรียบเทียบราคาตลาด (Market Comparison Approach ) สาหรับบ้านเดีย่ วสองชัน้ แปลง
มาตรฐานขนาดทีด่ นิ ประมาณ 50.00 ตารางวา (166.00 ตารางเมตร) ควรมีมลู ค่าประมาณ 3,930,000 บาทต่อหลัง
ตารางเปรียบเทียบประเมินมูลค่าสินทรัพย์ บ้านแฝด 2 ชัน้ ตามราคาตลาด (Adjustment Grid Sales Analysis)
รายละเอียด
ประเภททรัพย์สนิ
ชือ่ โครงการ
ทีต่ งั ้ โครงการ

เนื้อทีโ่ ครงการ
ระยะทางจากถนนสายหลัก
รูปแบบอาคาร / คุณภาพวัสดุ
เริม่ เปิดโครงการ
จานวนหน่วยทัง้ หมด
จานวนหน่วยขายปจั จุบนั
จานวนหน่วยขายปจั จุบนั
ทัง้ หมด
-สโมสร(Clubhouse)
-สวนสาธารณะฯ/พืน้ ทีส่ เี ขียว

ทรัพย์สินตามแบบ
โครงการ

ข้อมูลที่เปรียบเทียบ
1

ข้อมูลที่เปรียบเทียบ
2

ข้อมูลที่เปรียบเทียบ
3

บ้านแฝด 2 ชัน้

บ้านเดีย่ ว/แฝด 2 ชัน้

บ้านเดีย่ ว/แฝด 2 ชัน้

บ้านแฝด/ทาวน์โฮม 2
ชัน้

สิทธารมย์ พาร์ค ไลฟ์

สิทธารมย์ พาร์ค ไลฟ์

ศุภาลัย วิลล์
มิตรภาพ-บ้านจัน่

โนโว วิลล์ อุดรธานี

ซอยบ้านม่วงสามัคคี
ถนนสายเลีย่ งเมือง
อุดรธานี(ทล.216)
3-2-32.3 ไร่
0.9 กิโลเมตร
ปานกลาง
ปี 2559
42 หลัง
8 หลัง

ซอยบ้านม่วงสามัคคี
ถนนสาย อด.1076
ถนนสายเลีย่ งเมือง
แยกจากถนนมิตรภาพ
อุดรธานี
(ทล.2)
(ทล.216)
9-1-32.5 ไร่
31-2-69.1 ไร่
0.9 เมตร
0.4 เมตร
ปานกลาง
ปานกลาง
ปี 2559
ปี 2557
42 หลัง
225 หลัง
9 หลัง
185 หลัง

ซอยราชสุดาแยกจาก
ถนนสาย อด.1076
ถนนมิตรภาพ(ทล.2)
13-3-77.6 ไร่
1.5 เมตร
ปานกลาง
ปี 2559
166 หลัง
12 หลัง

19.05%

21.43%

82.22%

7.23%

ไม่ม ี
มี

ไม่ม ี
มี

ไม่ม ี
มี

ไม่ม ี
มี
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
รายละเอียด

ทรัพย์สินตามแบบ
โครงการ

ข้อมูลที่เปรียบเทียบ
1

ข้อมูลที่เปรียบเทียบ
2

ข้อมูลที่เปรียบเทียบ
3

ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
มี
39.90

ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
มี
25,500
39.90

ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
มี
21,000
38.70

ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
มี
21,500
45.30

145.00

145.00

122.00

122.00

-สนามเด็กเล่น/สนามกีฬา
-สระว่ายน้า
-โรงเรียนอนุบาล
-ระบบรักษาความปลอดภัย
ทีด่ นิ เพิม่ /ลด(บาท/ตารางวา)
เนื้อทีด่ นิ มาตรฐาน(ตารางวา)
พืน้ ทีอ่ าคารโดยประมาณ(ตาราง
เมตร)
ราคาเสนอขาย(บาท/หลัง)
ปรับปัจจัยเชิ งปริ มาณ - เนื้อ
ทีด่ นิ (บาท/ตรว.)

-

2,990,000 บาท

2,840,000 บาท

3,020,000 บาท

เฉลีย่ 25,000 บาท

-

30,000

-135,000

ปรับปัจจัยเชิ งปริ มาณ พืน้ ที่
อาคาร (บาท/ตรม.)

เฉลีย่ 10,200 บาท

-

234,600

234,600

-

2,990,000 บาท

3,104,600 บาท

3,119,600 บาท

3,010,022
28.00
1.00
18.31
1.00

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
-2%
0%
-2%
2,930,200
2.00
0.07
14.00
0.76

0%
-5%
0%
-1%
0%
0%
5%
-2%
0%
-3%
3,011,462
13.00
0.46
2.15
0.12

0%
-5%
0%
1%
0%
0%
5%
-2%
0%
-1%
3,088,404
13.00
0.46
2.15
0.12

2,958,000

2,240,741

354,290

363,342

ราคาเสนอขายหลังปรับแก้
(บาท/หลัง)
ปัจจัยเชิ งคุณภาพ
มาตรฐานโครงการ
ทาเลทีต่ งั ้ โครงการ
สภาพแวดล้อม
ระยะทางจากถนนสายหลัก
รูปแบบอาคาร/คุณภาพวัสดุ
สิง่ อานวยความสะดวก
ชือ่ เสียงผูป้ ระกอบการ
การต่อรอง/โปรโมชัน่
ปจั จัยอื่นๆ
การปรับแก้ทงั ้ หมด
ราคาปรับแก้
การปรับแก้ทงั ้ หมด
% การปรับแก้ทงั ้ หมด
แปลงค่า
เปรียบเทียบ
ราคาปรับแก้ครัง้ สุดท้าย
(บาท/ตารางเมตร)

สรุปราคาโดยวิธเี ปรียบเทียบราคาตลาด (Market Comparison Approach ) สาหรับบ้านแฝดสองชัน้ แปลง
มาตรฐานขนาดทีด่ นิ ประมาณ 39.90 ตารางวา (145.00 ตารางเมตร) ควรมีมลู ค่าประมาณ 2,960,000 บาทต่อหลัง และ
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
พิจารณาปรับเพิม่ ราคาขายในส่วนของทาเลทีต่ งั ้ แต่ละแปลง รวมประมาณการรายได้จากการขายแยกอิสระจากกัน
สาหรับ ผูซ้ อ้ื รายย่อยทัง้ หมดเท่ากับ 100,142,500 บาท มีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้

แบบบ้าน
บ้านเดีย่ ว 2 ชัน้
บ้านแฝด 2 ชัน้

จานวน
หลัง
16
10
รวมทัง้ หมด

ราคา
มาตรฐาน
(บาท/หลัง)
3,930,000
2,960,000

ราคา
รวมประมาณ
ที่ดินส่วนเกิ น ค่าทาเลพิ เศษ
มาตรฐาน
การรายได้
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ทัง้ หมด
62,880,000
5,370,000
1,610,000
69,860,000
29,660,000
462,500
220,00
30,282,500
92,480,000
5,480,000
1,830,000 100,142,500

ในการประเมิน มูล ค่ า ทรัพ ย์ส ิน แบบคิด ลดมูล ค่ า ทรัพ ย์ส ิน ทัง้ กลุ่ ม ( Portfolio / Wholesale Value) บริษัท ฯ
พิจารณาหัก ต้นทุนและค่าใช้จ่ายทัง้ หมดในการพัฒนาโครงการเพื่อให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ รวมถึงกาไรและค่าความเสีย่ ง
ของผูป้ ระกอบการ ประมาณร้อยละ 22.05 คงเหลือมูลค่าทรัพย์สนิ ตามสภาพปจั จุบนั ประมาณ 78,060,000 บาท (ปดั
เศษ) มีรายละเอียดของ ต้นทุนค่าพัฒนาและมูลค่าทรัพย์สนิ ตามสภาพปจั จุบนั ดังนี้
สมมติ ฐานการประเมิ นมูลค่า
ค่าบริหารและจัดการโครงการ
0.5% ของรายได้รวม
ค่าใช้จา่ ยอื่นๆ
0.5% ของรายได้รวม
ค่าใช้จา่ ยในการขายและโฆษณา
1.5% ของรายได้รวม
ค่าภาษีการขายและธรรมเนียมการโอน
1.0% ของรายได้รวม
ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ
3.3% ของรายได้รวม
กาไรและค่าความเสีย่ งของผูป้ ระกอบการ
18.0% ของรายได้รวม
รวมประมาณการตนทุนและค่าใช้จ่าย
มูลค่าทรัพย์สินตามสภาพปัจจุบนั
หรือประมาณ (ปัดเศษ)
มูลค่าอาคารสิ่ งปลูกสร้าง
มูลค่าที่ดินคงเหลือ (บาท)
คิ ดเป็ นส่วนลดสาหรับทัง้ กลุ่ม

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

คิ ดเป็ นมูลค่า
500,710
500,710
1,502,140
1,001,430
3,304,700
15,275,975
22,085,665
78,056,835
78,060,000
42,139,000
-22.05%

ตารางสรุปมูลค่าทรัพย์สินตามราคาตลาดแบบคิ ดลดมูลค่าทรัพย์สินทัง้ กลุ่ม

ลาดับ
1
2
3
4
5

ร า ค า ค่ า ท า เ ล
แบบบ้าน ทาเลที่ตงั ้
เนื้ อ ที่ ดิ น มาตรฐาน
พิ เศษ
(ตรว.)
(บาท/หลัง)
(บาท/แปลง)
บ้านเดีย่ ว ติดถนน/ติดสวน 53.8
3,930,000
150,000
บ้านเดีย่ ว ติดถนนเมน
53.7
3,930,000
120,000
บ้านเดีย่ ว ติดถนนเมน
53.7
3,930,000
120,000
บ้านเดีย่ ว ติดถนนเมน
53.6
3,930,000
120,000
บ้านเดีย่ ว ติดถนนเมน
53.6
3,930,000
120,000

ที่ ดิ น
ส่วนเกิ น
(บาท/แปลง)
95,000
92,500
92,500
90,000
90,000
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ประมาณราคา
ขาย
(บาท/หลัง)
4,175,000
4,142,500
4,142,500
4,140,000
4,140,000

หักส่วนลด
-22.05%
-920,764
-913,597
-913,597
-913,046
-913,046

ราคาขาย
รวมทัง้ หมด
(บาท/หลัง)
3,254,236
3,228,903
3,228,903
3,226,954
3,226,954

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
ลาดับ

แบบบ้าน ทาเลที่ตงั ้

6
7
8
9
10
11
12

บ้านเดีย่ ว
บ้านเดีย่ ว
บ้านเดีย่ ว
บ้านเดีย่ ว
บ้านเดีย่ ว
บ้านเดีย่ ว
บ้านเดีย่ ว

13

บ้านเดีย่ ว

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

บ้านแฝด
บ้านแฝด
บ้านแฝด
บ้านแฝด
บ้านแฝด
บ้านแฝด
บ้านแฝด
บ้านแฝด
บ้านแฝด
บ้านแฝด
บ้านเดีย่ ว
บ้านเดีย่ ว

26

บ้านเดีย่ ว

รวมพืน้ ที่ขายทัง้ หมด

ติดถนนเมน
ติดถนนเมน
แปลงริม
แปลงมาตรฐาน
แปลงริม
แปลงมาตรฐาน
แปลงมาตรฐาน
หัว มุ ม /ตรงข้า ม
สวน
แปลงมาตรฐาน
แปลงมาตรฐาน
แปลงมาตรฐาน
แปลงมาตรฐาน
หัวมุม
แปลงมาตรฐาน
แปลงมาตรฐาน
แปลงมาตรฐาน
แปลงริม
แปลงมาตรฐาน
หัวมุม
ติดถนนเมน
ติดถนนเมน/ติด
สวน

ร า ค า ค่ า ท า เ ล
เนื้ อ ที่ ดิ น มาตรฐาน
พิ เศษ
(ตรว.)
(บาท/หลัง)
(บาท/แปลง)
59.0
3,930,000
120,000
76.3
3,930,000
120,000
96.4
3,930,000
100,000
59.8
3,930,000
75.5
3,930,000
100,000
55.7
3,930,000
56.9
3,930,000
-

ที่ ดิ น
ส่วนเกิ น
(บาท/แปลง)
225,000
657,500
1,160,000
245,000
637,500
142,500
172,500

ประมาณราคา
ขาย
(บาท/หลัง)
4,275,000
4,707,500
5,190,000
4,175,000
4,667,500
4,072,500
4,102,500

-942,819
-1,038,203
-1,144,615
-920,765
-1,029,382
-898,159
-904,775

ราคาขาย
รวมทัง้ หมด
(บาท/หลัง)
3,332,181
3,669,297
4,045,385
3,254,235
3,638,118
3,174,341
3,197,725

75.7

3,930,000

150,000

642,500

4,722,500

-1,041,511

3,680,989

39.9
46.9
39.9
39.9
46.7
39.9
39.9
39.9
41.7
42.8
79.2
61.9

2,960,000
2,960,000
2,960,000
2,960,000
2,960,000
2,960,000
2,960,000
2,960,000
2,960,000
2,960,000
3,930,000
3,930,000

120,000
100,000
120,000
120,000

175,500
170,500
45,000
72,500
730,000
297,500

2,960,000
3,135,000
260,000
2,960,000
3,250,000
2,960,000
2,960,000
2,960,000
3,105,000
3,032,500
4,780,000
4,347,500

-652,806
-691,400
-57,341
-652,806
-716,763
-652,806
-652,806
-652,806
-684,784
-668,795
-1,054,193
-958,808

2,307,194
2,443,600
202,659
2,307,194
2,533,237
2,307,194
2,307,194
2,307,194
2,420,216
2,363,705
3,725,807
3,388,692

50.0

3,930,000

150,000

-

4,080,000

-899,813

3,180,187

1,432.3

92,480,000

1,830,000

5,832,500

100,142,500

-22,085,665

78,056,350

หักส่วนลด
-22.05%

สรุปรายงานการประเมิ นโดย บริ ษทั เอ็ดมันด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด
บริษทั เอ็ดมันด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ได้สารวจข้อมูลบ้านเดี่ยวและบ้านแฝดในบริเวณ
ใกล้เคียงที่ตงั ้ ทรัพย์สนิ เพื่อทาการวิเคราะห์เปรียบเทียบตามตาราง Adjustment Grid Sales Analysis โดยกรณี รวม
ประมาณการรายได้จากการขายแยกอิสระจากกันสาหรับผู้ซ้ือรายย่อยทัง้ หมดเท่ากับ 100,142,500 บาท และ ในกา
ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ แบบคิดลดมูลค่าทรัพย์สนิ ทัง้ กลุ่ม (Portfolio / Wholesale Value) บริษทั เอ็ดมันด์ ไต แอนด์ คอม
พานี (ประเทศไทย) จากัด ได้พจิ ารณาหักต้นทุนและค่าใช้จ่ายทัง้ หมดในการพัฒนาโครงการเพื่อให้แล้วเสร็จสมบูรณ์
รวมถึงกาไรและค่าความเสี่ยงของผู้ประกอบการประมาณร้อยละ 22.05 คงเหลือมูลค่า ทรัพย์สนิ ตามสภาพป จั จุ บนั
ประมาณ 78,060,000 บาท (ปดั เศษ)
ความเห็นของที่ปรึกษา
ทีป่ รึกษาฯ มีความเห็นว่าการประเมินมูลค่าโครงการด้วยวิธมี ลู ค่าคงเหลือสุทธิ เป็ นวิธกี ารทีเ่ หมาะสม เนื่องจาก
ผูป้ ระเมินได้ทาการประมาณการมูลค่าสุทธิทค่ี าดว่าจะได้รบั จากโครงการ โดยมีการประมาณการรายได้ทค่ี าดว่าจะได้รบั
รวมถึงประมาณการต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะเกิดขึน้ เพื่อหามูลค่าสุทธิท่คี าดว่าจะได้รบั จากโครงการ นอกจากนี้
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
การประเมินดังกล่าวยังมีการตัง้ สมมติฐานว่าเป็ นการขายมูลค่าสินทรัพย์ทงั ้ กลุ่ม (portfolio) และมีการกาหนดสมมติฐาน
ส่วนลดจากการขายบ้านทัง้ หมดพร้อมกันให้แก่ผขู้ ายรายเดียว ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะรายการของบริษทั ฯ ซึ่งบริษทั ฯ
จะมีการจาหน่ ายบ้านทัง้ หมดของโครงการ ดังนัน้ มูลค่าดังกล่าวจึงสามารถสะท้อนมูลค่าของโครงการในปจั จุบนั ได้อย่าง
เหมาะสม
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
เอกสารแนบ 8 : สรุปรายงานตรวจสอบสถานะทางกฎหมาย
บริษทั บลูเมนทอล ริชเตอร์ แอนด์ สุเมธ จากัด ได้ทาการตรวจสอบสถานะทางกฎหมายเพื่อตรวจสอบสถานะ
ทางกฎหมายของ บริษทั แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด บริษทั แอสเซทไฟว์ โฮลดิง้ จากัด และ บริษทั รชยาเรียล
เอสเตท จากัด ในช่วงระยะเวลา 3 สิงหาคม 2561 ถึง 21 สิงหาคม 2561 โดยได้ให้ความเห็นต่อประเด็นสาคัญทีจ่ ะต้อง
พิจารณาและดาเนินการให้แล้วเสร็จก่อนการโอนหุน้ ของแต่ละบริษทั ดังนี้
1. บริ ษทั แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
ก. เนื่องจากบริษทั ยังมิได้มกี ารจัดทาสมุดทะเบียนหุน้ และออกใบหุน้ ให้แก่ผูถ้ อื หุน้ จึงจาเป็ นต้องกาหนดไว้ใน
สัญญาที่เกี่ยวข้องโดยให้ผู้ขาย/บริษทั ดาเนินการจัดทาสมุดทะเบียนหุ้นและออกใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นให้ถูกต้องตามที่
กฎหมายกาหนด
ข. เนื่องจากบริษทั ยังมีเงินกู้ยมื ตามสัญญากู้ยมื เงิน สัญญาสนับสนุ นวงเงิน สัญญาค้าประกัน ต่างๆ ที่ยงั มีผล
บังคับใช้ ซึ่งมีขอ้ กาหนด “การเปลีย่ นแปลงการควบคุม” ดังนัน้ ควรกาหนดไว้ในเงื่อนไขบังคับก่อนในสัญญาทีเ่ กี่ยวข้อง
ให้บริษทั ดาเนินการแจ้งให้กบั ผูใ้ ห้กูท้ ราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรถึงการเปลีย่ นแปลงกรรมการและผูถ้ อื หุน้ อันจะเกิดขึน้ ใน
อนาคตให้ถกู ต้องครบถ้วนตามทีก่ าหนดไว้ในสัญญา
2. บริ ษทั แอสเซท ไฟว์ โฮลดิ้ ง จากัด
เนื่องจากบริษทั ยังมิได้มกี ารจัดทาสมุดทะเบียนหุ้นและออกใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้น จึงจาเป็ นต้องกาหนดไว้ใน
สัญญาที่เกี่ยวข้องโดยให้ผู้ขาย/บริษทั ดาเนินการจัดทาสมุดทะเบียนหุ้นและออกใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้น ให้ถูกต้องตามที่
กฎหมายกาหนด
3. บริ ษทั รชยาเรียลเอสเตท จากัด
ก. เนื่องจากบริษทั ยังมิได้มกี ารจัดทาสมุดทะเบียนหุน้ และออกใบหุน้ ให้แก่ผูถ้ อื หุน้ จึงจาเป็ นต้องกาหนดไว้ใน
สัญญาที่เกี่ยวข้องโดยให้ผู้ขาย/บริษทั ดาเนินการจัดทาสมุดทะเบียนหุ้นและออกใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นให้ถูกต้องตามที่
กฎหมายกาหนด
ข. เนื่ อ งจากสัญ ญากู้ยืม เงิน และสัญ ญาแก้ไ ขเพิ่ม เติม สัญ ญาสิน เชื่อ ระหว่า งธนาคาร ไทยพาณิ ช ย์ จ ากัด
(มหาชน) ในฐานะผูใ้ ห้กู้ และบริษทั รชยาเรียลเอสเตท จากัด ในฐานะผูก้ ู้ มีขอ้ กาหนด “การเปลี่ยนแปลงการควบคุม ”
ดังนัน้ จึงควรกาหนดไว้ในเงื่อนไขบังคับก่อนในสัญญาที่เกี่ยวข้องให้บริษทั ดาเนินการขอความยินยอมเป็ นลายลักษณ์
อักษรล่วงหน้าจากผูใ้ ห้กู้ สาหรับการเปลีย่ นแปลงกรรมการและผูถ้ อื หุน้ อันจะเกิดขึน้ ในอนาคตให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่
กาหนดไว้ในสัญญา

เอกสารแนบ 8 - หน้า 1

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
เอกสารแนบ 9 : สรุปรายงานตรวจสอบสถานะทางการเงิ น
บริษทั ดี ไอ เอ ออดิท จากัด ซึ่งเป็ นสานักงานบัญชีทไ่ี ด้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ได้ทาการตรวจสอบสถานะทางการเงินของ บริษทั แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด บริษทั แอส
เซทไฟว์ โฮลดิง้ จากัด และ บริษทั รชยาเรียลเอสเตท จากัด โดยทาหน้าทีต่ รวจสอบทรัพย์สนิ หนี้สนิ ภาระผูกพันต่างๆ
ของบริษทั ฯ ในช่วงระยะเวลา 3 กันยายน 2561 ถึง 20 กันยายน 2561 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. บริ ษทั แอสเซท ไฟว์ โฮลดิ้ ง จากัด
จากการตรวจสอบยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ของบริษทั แอสเซท ไฟว์ โฮลดิง้ จากัด
เพือ่ ประกอบการซือ้ กิจการมีรายการปรับปรุงและรายการทีส่ าคัญดังต่อไปนี้
รายการ
สาระสาคัญจากการตรวจสอบ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จานวน 2,000 บาท เป็ นเงินฝากธนาคารประเภทออม
1. เงิ นสดและ
รายการเทียบเท่า ทรัพย์กบั ธนาคารพาณิชย์ 2 แห่ง ผูต้ รวจสอบไม่ได้รบั หนังสือยืนยันยอดตอบกลับจากธนาคาร
ทัง้ 2 แห่ง แต่สามารถตรวจสอบได้กบั สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารต้นฉบับแล้ว พบว่ามีจานวน
เงิ นสด
เงินถูกต้องตรงกัน เงินฝากธนาคารไม่มขี อ้ จากัดในการเบิกใช้
2. ลูกหนี้ การค้า
และลูกหนี้ อื่น

1. เงินให้กยู้ มื แก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกัน จานวน 115,903,682 บาท เป็ นเงินให้กยู้ มื แก่บริษทั
รชยาเรียลเอสเตท จากัด จานวน 69,067,762 บาท มีกาหนดชาระคืนเมื่อทวงถาม และ
บริษทั แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด จานวน 46,835,920 บาท กาหนดชาระคืน
วัน ที่ 21 ธัน วาคม 2564 ซึ่ง เกิด จากการรับ โอนสิท ธิเ รีย กร้อ งในเงิน กู้ยืม ตาม Loan
Assignment Agreement จานวน 2 ฉบับ ทีบ่ ริษทั ข้างต้นทาไว้กบั บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกัน 4
ราย จากการส่งหนังสือยืนยันยอดได้รบั ตอบกลับถูกต้องและ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561
ยังไม่พบการรับคืนเงินกู้
2. เงินให้กู้ยมื แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน จานวนรวม 82,248,010 บาท เป็ นเงินให้กู้ยมื แก่
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน 4 ราย โดยออกเป็ นตั ๋วสัญญาใช้เงิน กาหนดชาระคืนเมื่อทวงถาม
ไม่มกี ารคิดดอกเบี้ย ซึ่งจากการส่งหนังสือยืนยันยอดได้รบั ตอบกลับถูกต้องทุกรายและ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ยังไม่พบการรับคืนเงินกู้
ในการตรวจสอบนี้บริษทั ฯ มีเงินกู้ยมื จากบุคคลทีเ่ กี่ยวข้องกัน 4 ราย ซึ่งเป็ นกลุ่มบุคคล
เดียวกันจึงได้มกี ารปรับปรุงเงินให้กู้ยมื แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน 82,248,010 บาท ไป
แสดงหักกลบกับเงินกูย้ มื จากบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกันเพือ่ ความเหมาะสม

3. เงิ นลงทุนใน
บริ ษทั ย่อย

เงินลงทุนในบริษทั ย่อยจานวน 102,499,990 บาท เป็ นเงินลงทุนในบริษทั แอสเซท ไฟว์ ดี
เวลลอปเม้นท์ จากัด(“บริษทั ย่อย”) ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทห้องชุดและ
บ้านพักอาศัย โดยบริษทั ฯ ซื้อเงินลงทุนมาเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 ตาม Share Sale and
ั จทรัพ ย์ จ านวน 28,999,999 หุ้ น ในราคา
Purchase Agreement จากนายศุ ภ โชค ป ญ
102,499,990 บาท คิดเป็ นร้อยละ 96.67 ของจานวนหุ้นที่ออกทัง้ หมด บริษทั ย่อยดังกล่าว
ปจั จุบนั มีทุนจดทะเบียน 300,000,000 บาท เรียกชาระแล้วร้อยละ 100 โดยบริษัทฯ ยังมี
ภาระในการช าระค่ า หุ้ น สามัญ เพิ่ม ทุ น และเรี ย กช าระแล้ ว ให้ ก ับ บริ ษั ท ย่ อ ย จ านวน
187,500,000 บาท ซึ่งเดิมนายศุภโชค ปญั จทรัพย์ ยังไม่ได้ชาระในส่วนนี้ไว้และอาจมีภาระ
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
ดอกเบี้ยจ่ายจากค่าหุ้นค้างชาระดังกล่าว หากบริษทั ย่อยถูกกรมสรรพากรประเมินรายได้
ดอกเบีย้ รับจากลูกหนี้คา่ หุน้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 บริษทั ฯ ยังไม่ได้มกี ารจ่ายชาระ
จากการตรวจนับใบหุน้ ไม่สามารถตรวจนับได้เนื่องจากยังไม่ได้จดั ทา แต่สามารถตรวจสอบ
ได้กบั บัญชีรายชื่อผูถ้ อื หุน้ (บอจ.5) ของบริษทั ย่อย
4. เจ้าหนี้ การค้า
และเจ้าหนี้ อื่น

จากการตรวจสอบ พบว่า ส่วนใหญ่เป็ นค่าใช้จ่ายค้างจ่าย จานวน 27,810 บาท จากค่าบริการ
จัดทาบัญชีและค่าบริการจดทะเบียนเพิม่ ทุนกับบริษัท ดี แอคเคาน์ 88 จากัด ณ วันที่ 30
มิถุนายน 2561 ยังไม่มกี ารจ่ายชาระ โดยสามารถตรวจสอบได้กบั ใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้

5. เงิ นกู้ยืมจาก
บุคคลที่เกี่ยวข้อง
กัน

เงินกูย้ มื จากบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกันก่อนปรับปรุง จานวน 118,403,682 บาท มีรายละเอียดดังนี้
1.

เงินกูย้ มื จานวน 115,903,682 บาท เป็ นเงินกูย้ มื ตาม Loan Assignment Agreement จานวน
2 ฉบับ ทีบ
่ ริษทั ฯ, บุคคลทีเ่ กี่ยวข้องกันและบริษทั ที่เกี่ยวข้องกัน 2 แห่ง คือ บริษทั แอส
เซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ และบริษทั รชยาเรียลเอสเตท จากัด ในการโอนภาระหนี้สนิ
เฉพาะเงินต้นของบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกันมาให้กบั บริษทั ฯ

2. เงินกู้ยมื จานวน 2,500,000 บาท เป็ นเงินกู้จากนายศุภโชค ปญั จทรัพย์ เพื่อใช้เป็ นทุน
หมุนเวียนในบริษทั ฯ
ในการตรวจสอบนี้ บ ริษั ท ฯ มีเ งิน ให้ กู้ ยืม แก่ บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ งกัน 4 ราย เป็ น จ านวน
82,248,010 บาท ซึ่งเป็ นบุคคลเดียวกัน จึงได้มกี ารปรับปรุงนามาแสดงหักกลบกับเงินกู้ยมื
จากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันข้างต้นเพื่อความเหมาะสม ทาให้เงินกู้ยมื จากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
แสดงสุทธิจานวน 36,155,672 บาท
ตารางสรุปการปรับปรุงรายการในงบการเงิ นภายใน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561
รายการ

ยอดคงเหลือ
ตามบัญชี

รายการ
ปรับปรุง

ยอดคงเหลือ
หลังปรับปรุง

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รบั ประโยชน์
หรือเกิ ดภาระหนี้ สิน
ยอดสูง

ยอดตา่

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่
้ บคุ คลและ
กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
รวมสินทรั พย์ หมุนเวียน

2,000.00

-

2,000.00

2,000.00

2,000.00

151,315,772.00 (82,248,010.00)

69,067,762.00

69,067,762.00

69,067,762.00

151,317,772.00

69,069,762.00

69,069,762.00

69,069,762.00

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริ ษัทย่อย
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะยาวแก่กิจการที่
เกี่ยวข้ องกัน
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

102,499,990.00

- 102,499,990.00 102,499,990.00 102,499,990.00

46,835,920.31
149,335,910.31

46,835,920.31

46,835,920.31

46,835,920.31

149,335,910.31 149,335,910.31 149,335,910.31

300,653,682.31 (82,248,010.00) 218,405,672.31 218,405,672.31 218,405,672.31
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
รายการ

ยอดคงเหลือ
ตามบัญชี

รายการ
ปรับปรุง

ยอดคงเหลือ
หลังปรับปรุง

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รบั ประโยชน์
หรือเกิ ดภาระหนี้ สิน
ยอดสูง

ยอดตา่

หนี้ สินและส่วนของผูถ้ ือหุ้น
หนี้ สิน
หนี้ สิ นหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื
รวมหนี้ สินหมุนเวียน
หนี้ สิ นไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากบุคคลและกิจการ
ทีเ่ กีย่ วข้องกัน
รวมหนี้ สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้ สิน

21,550.00

6,260.00

27,810.00

27,810.00

27,810.00

27,810.00

27,810.00

27,810.00

118,409,942.31 (82,254,270.00)

36,155,672.31

36,155,672.31

36,155,672.31

118,409,942.31

36,155,672.31

36,155,672.31

36,155,672.31

118,431,492.31 (82,254,270.00)

36,183,482.31

36,183,482.31

36,183,482.31

21,550.00

ส่วนของผูถ้ ือหุ้น
หุน้ สามัญ 10,000 หุน้ หุน้ ละ 100 บาท

หุน้ สามัญ 7,250,000 หุน้ หุน้ ละ 25
บาท
กาไร(ขาดทุน) สะสม - ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่วนของผูถ้ อื หุ้น
รวมหนี้ สินและส่วนของผูถ้ ือหุ้น

1,000,000.00

1,000,000.00

181,250,000.00

181,250,000.00

182,250,000.00

182,250,000.00

(27,810.00)

(27,810.00)

182,222,190.00

182,222,190.00
300,653,682.31 (82,248,010.00) 218,405,672.31
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
2. บริ ษทั แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
จากการตรวจสอบยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ของบริษทั แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอป
เม้นท์ จากัด เพื่อประกอบการซือ้ กิจการมีรายการปรับปรุงและรายการทีส่ าคัญดังต่อไปนี้
รายการ
1. เงิ นสดและ
รายการ
เทียบเท่าเงิ น
สด

สาระสาคัญจากการตรวจสอบ
บริษทั ฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จานวน 1.34 ล้านบาท โดยยอดคงเหลือส่วนใหญ่
เป็ นเงินฝากธนาคาร ตรวจสอบยอดคงเหลือกับสมุดบัญชี ใบแจ้งยอดธนาคารและหนังสือยืนยัน
ยอดธนาคารที่ตอบกลับ พบว่า ยอดถูกต้องตรงกันโดยรายการที่ไม่ตรงสามารถตรวจสอบได้กบั
งบพิสจู น์ยอดเงินฝากพบว่ามีความถูกต้อง เงินฝากธนาคารไม่มขี อ้ จากัดในการเบิกใช้

2. ลูกหนี้ การค้า บริษทั ไม่มลี กู หนี้การค้าเนื่องจากธุรกิจหลักเป็ นการขายอสังหาริมทรัพย์โดยจะโอนกรรมสิทธิ ์เมื่อ
และลูกหนี้ อื่น ได้รบั การชาระเงินแล้ว ส่วนลูกหนี้อ่นื ทีส่ าคัญ ประกอบด้วย
- เงินมัดจาจ่ายล่วงหน้ า จานวน 7.6 ล้านบาท เป็ นเงินจ่ายล่วงหน้ าให้กบ
ั ผูร้ บั เหมาและผู้ขาย
วัสดุ สาหรับโครงการ วนา เรสซิเดนซ์ ในการก่อสร้างโครงการซึ่งปจั จุบนั อยู่ระหว่างการ
พัฒ นาซึ่ง ป จั จุ บ ัน ผู้ร บั เหมาส่ว นใหญ่ ย งั คงรับ เหมางานในโครงการอยู่แ ละคาดว่ า จะให้
ประโยชน์ได้
- ค่าใช้จ่ายนิตบ
ิ ุคคลจ่ายล่วงหน้า จานวน 1.95 ล้านบาท เป็ นค่าใช่จ่ายล่วงหน้าและเงินทดรอง
จ่ายทีบ่ ริษทั ฯ จ่ายให้กบั นิตบิ ุคคลอาคารชุด 2 แห่ง ทีบ่ ริษทั ฯ เป็ นผูพ้ ฒ
ั นาอาคารชุดโดยจ่าย
ล่วงหน้าเป็ นปี และตัดจ่ายตามระยะเวลา เนื่องจากยังมีห้องชุดบางส่วนที่ยงั ขายไม่ได้ โดย
บริษทั ฯ จะเรียกเก็บเงินจากผูซ้ อ้ื ห้องชุดตามสัดส่วนระยะเวลาทีเ่ หลืออยู่
3.1 บริษทั ฯ มีโครงการทีพ่ ฒ
ั นาแล้วเสร็จและอยูร่ ะหว่างการพัฒนา ดังนี้
3. ต้นทุน
หน่วย : ล้านบาท
พัฒนาโครงการ
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561
อสังหาริ มทรัพ
ต้นทุนที่ มูลค่าขาย ต้นทุน มูลค่าที่
ย์
มูลค่าขาย ต้นทุนที่ โอนขาย โครงการ โครงการ คาดว่าจะ
โครงการ เกิ ดขึน้ แล้ว
โครงการที่พฒ
ั นาแล้วเสร็จ
1. ไวโอ แคราย 1 ห้องชุดพักอาศัย
(ห้องชุดรวม 125 ยูนิต คงเหลือ
38 ยูนิต)
2. ไวโอ แคราย 2 ห้องชุดพักอาศัย
(ห้องชุดรวม 122 ยูนิต คงเหลือ
58 ยูนิต)
รวม
โครงการอยู่ระหว่างการพัฒนา
1. วนา เรสซิเดนซ์ บ้านพักอาศัย

แล้ว

คงเหลือ

คงเหลือ ได้รบั สุทธิ

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 อยู่
ระหว่างพัฒนาพืน้ ทีแ่ ละก่อสร้าง
บ้านตัวอย่าง)
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รวมทัง้ สิ้ น

2,342

957

(219)

2,011

738

89

3.2 โครงการรอการพัฒนา จานวน 387.89 ล้านบาท เป็ นทีด่ นิ เปล่าจานวน 1 แปลง เนื้อที่ 16 ไร่
บริเวณสะพานสูง ซื้อมาเมื่อปี 2559 ป จั จุ บนั ยังไม่ม ีก ารพัฒ นา ผู้ตรวจสอบไม่ไ ด้ร บั เอกสาร
ประเมินราคาทีด่ นิ จึงไม่สามารถตรวจสอบเรือ่ งการวัดมูลค่าได้
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทงั ้ หมดบริษทั ฯ นาไปจดจานองเป็ นหลักทรัพย์ค้าประกัน
หนี้สนิ ทีม่ อี ยูก่ บั ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
จากการตรวจสอบบริษัทฯ ไม่ไ ด้จดั ทาทะเบียนคุม ผู้รบั เหมาและสัญญาที่เกี่ยวข้องกับต้นทุน
โครงการ และเอกสารหลังงวดไม่ได้มกี ารจัดเตรียมไว้ให้สามารถตรวจสอบได้ ทาให้ไม่สามารถ
ตรวจสอบได้วา่ มีการบันทึกบัญชีรายการครบถ้วนหรือไม่
4. เงิ นลงทุนใน
บริ ษทั ย่อย

เงินลงทุนในบริษทั ย่อยจานวน 3 ล้านบาทคือ บริษทั รชยา เรียลเอสเตท จากัด (“บริษทั ย่อย”)
ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทบ้านพักอาศัย ทีจ่ งั หวัดอุดรธานี โดยบริษทั ฯลงทุน
ตัง้ แต่ในปี 2560 และลงทุนเพิม่ ในปี 2561 บริษทั ดังกล่าวปจั จุบนั มีทุนจดทะเบียน 3 ล้านบาท
เรียกชาระแล้วร้อยละ 100 โดยบริษทั ฯ ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 แต่ไม่สามารถตรวจสอบ
การจ่ายเงินซือ้ เงินลงทุนได้เนื่องจากบริษทั บันทึกซือ้ เงินลงทุนกับเงินกูย้ มื จากกรรมการทัง้ 2 ครัง้
และไม่มเี อกสารประกอบการซือ้ ขายและบันทึกบัญชี จากการตรวจนับใบหุน้ ไม่สามารถตรวจนับ
ได้เนื่องจากยังไม่ได้จดั ทา

5. ส่วนปรับปรุง บริษทั ฯ มีสว่ นปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ (สุทธิจากค่าเสื่อมราคาสะสม) จานวน 5.29 ล้านบาท
อาคารและ
มีรายการทีส่ าคัญดังนี้
อุปกรณ์
- ส่วนปรับปรุงอาคาร จานวน 1.33 ล้านบาท เป็ นส่วนปรับปรุงอาคารสานักงานเช่าทีไ่ ด้ยา้ ยมา
เช่าอยู่ในปจั จุบนั ซึ่งได้มกี ารปรับปรุงพื้นที่เช่าแล้วเสร็จและบริษัทฯ ได้ย้ายที่ทาการเมื่อ
เดือนกุมภาพันธ์ 2561
- เครื่องใช้สานักงาน เครื่องตกแต่ง เครื่องมือเครื่องใช้ จานวน 1.02 ล้านบาท เป็ นอุปกรณ์ทใ่ี ช้
ในสานักงาน โต๊ะ เก้าอี้ เครือ่ งถ่ายเอกสาร และอื่นๆ ไม่สามารถตรวจนับได้เนื่องจากไม่ได้ให้
รหัสทรัพย์สนิ ไว้และบางส่วนไม่สามารถตรวจสอบราคาทุนได้
- ยานพาหนะ จานวน 2.98 ล้านบาท เป็ นรถยนต์ 2 คัน คือ Toyota Alphard 2.5 SC และ Toyota
Fortuner 2.8T ซึ่งอยู่ระหว่างการเช่าซื้อ โดยมีกรรมการของบริษท
ั ฯ และกรรมการของบริษทั
ย่อยเป็ นผูด้ แู ล
6. สิ นทรัพย์ไม่
มีตวั ตน

สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน จานวน 0.03 ล้านบาท เป็ นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แต่ไม่สามารถตรวจสอบ
ราคาทุนการได้มาได้ และแสดงรายการในทะเบียนทรัพย์สนิ เป็ นยอดรวมไม่ได้แยกแสดงแต่ละ
รายการ

7. สิ นทรัพย์ไม่
หมุนเวียนอื่น

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น จานวน 0.27 ล้านบาท เป็ นเงินประกันความเสียหายจากการเช่าพื้นที่
สานักงานในปจั จุบนั ซึง่ เรียกเก็บไว้จานวน 3 เดือน ตรงกับสัญญา
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8. เจ้าหนี้
การค้าและ
เจ้าหนี้ อื่น

เจ้าหนี้การค้าประกอบด้วยเจ้าหนี้ค่าทีด่ นิ จานวน 97.57 ล้านบาท กับบริษทั พาร์ค อเวนิว พร็อพ
เพอร์ต้ี จากัด “พาร์ค อเวนิว” ซึ่งเกิดขึน้ ในปี 2559 จากการที่บริษทั ฯ รับโอนสิทธิตามสัญญาจะ
ซื้อจะขายระหว่างพาร์ค อเวนิว กับบริษทั บางกอก เดค-คอน จากัด (มหาชน) มูลค่าตามสัญญา
492.19 ล้านบาท โดยบริษทั ฯได้ชาระเงินค่าซื้อที่ดนิ แล้ว 394.62 ล้านบาท คงเหลือจานวนเงิน
97.57 ล้านบาท เป็ นส่วนที่ พาร์ค อเวนิว ได้จ่ายเงินมัดจาจานวนดังกล่าว ผู้ตรวจสอบไม่ได้รบั
หนังสือยืนยันยอดตอบกลับและเจ้าหนี้ผรู้ บั เหมาเป็ นส่วนใหญ่ 4.92 ล้านบาท จากการส่งหนังสือ
ยืนยันยอด ไม่ได้รบั ตอบกลับทัง้ หมด แต่ตรวจสอบกับสัญญาจ้าง ใบแจ้งหนี้ และการจ่ายหลังงวด
ได้บา้ งบางส่วน

9. เงิ นกู้ยืมระยะ เงินกู้ยมื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน จานวน 631 ล้านบาท เป็ นเงินกู้ยมื ระยาวจากธนาคารธน
ยาวจากสถาบัน ชาต จากัด (มหาชน) แห่งเดียว บริษทั มีวงเงินกู้ยมื จานวน 3 วงเงิน วงเงินกู้รวม 910 ล้านบาท
การเงิ น
เบิกใช้แล้วจานวน 648.89 ล้านบาท เพื่อใช้ในการซื้อที่ดนิ และพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
ของบริษทั ฯ ยอดคงเหลือมีความถูกต้องตรงกับหนัง สือยืนยันยอดธนาคารตอบกลับและข้อมูลของ
บริษทั ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จากัด
10. หนี้ สินตาม
สัญญาเช่า
การเงิ นระยะ
ยาว
11. เงิ นกู้ยืม
บุคคลและ
กิ จการที่
เกี่ยวข้องกัน

หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าการเงินระยะยาว จานวน 1.77 ล้านบาท เป็ นหนี้สนิ จากการที่บริษทั ฯ ทา
สัญญาเช่าซือ้ รถยนต์จานวน 2 คัน กับสถาบันการเงิน 2 แห่ง ยอดคงเหลือถูกต้องตรงตามสัญญา
และข้อมูลทีไ่ ด้รบั จากบริษทั ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จากัด
เป็ นเงินกูย้ มื เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มีรายละเอียดคงเหลือ ดังนี้
(หน่วย : บาท)

1.
2.
3.
4.

รายชื่อ
นายศุภโชค ปญั จทรัพย์
บริษทั รืน่ ฤดี ดีเวลล็อปเมนท์ จากัด
บริษทั บ้านรืน่ ฤดี จากัด
บริษทั แอสเซท ไฟว์ โฮลดิง้ จากัด

จานวนเงิ น
187,512,913.19*
48,000,000.00
3,000,000.00
46,835,920.31

รวม

285,348,833.50

ลักษณะความสัมพันธ์
กรรมการบริษทั
ญาติสนิทกรรมการ
ญาติสนิทกรรมการ
ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่และ
กรรมการร่วมกัน

จากตรวจสอบการรับเงินกูก้ ารจ่ายคืนเงินกู้ พบว่ามีความถูกต้องส่วนใหญ่ โดยเงินกูย้ มื จากบริษทั
แอสเซท ไฟว์ โฮลดิง้ จากัด เกิดขึน้ จากการโอนสภาพหนี้กบั เงินกูย้ มื กรรมการ จานวนเงิน 46.84
ล้านบาท ตรวจสอบไม่พบว่ามีการจัดทาหนังสือโอนสภาพหนี้ หรือเอกสารประกอบอื่นเพื่อประ
กอบการบันทึกบัญชี และบางส่วนทีร่ วมอยู่ในยอดจ่ายคืน(ลดหนี้)จานวนเงิน 187.51 ล้านบาท มี
การบันทึกบัญชีแปลงหนี้เงินกู้ยมื ของกรรมการเป็ นทุน แต่ไม่มเี อกสารประกอบการบันทึกบัญชี
จึงทารายการปรับปรุงกลับรายการให้เป็ นหนี้ตามเดิมก่อนโอนทัง้ หมด
จากการส่งหนังสือยืนยันยอดทัง้ เงินกู้ยมื กรรมการและกิจการที่เกี่ยวข้องทัง้ หมด ไม่ได้รบั ตอบ
กลับทัง้ หมดและตรวจไม่พบว่ามีการคืนเงินกูย้ มื และดอกเบีย้ หลังงวด
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12. ประมาณ
การหนี้ สิน
ผลประโยชน์
พนักงาน

ประมาณการหนี้สนิ ผลประโยชน์ พนักงาน จานวน 0.18 ล้านบาท เป็ นประมาณการหนี้สนิ ของ
พนัก งานที่จ ะต้อ งจ่า ยช าระในอนาคตจากการเกษีย ณอายุ ประมาณการหนี้ ส ิน ผลประโยชน์
พนักงานคานวณขึน้ ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัย

* เงินกูย้ มื ดังกล่าวได้มกี ารชาระคืนแล้วจากเงินเพิม่ ทุนทีไ่ ด้จากการเพิม่ ทุนตามเงือ่ นไขบังคับก่อน

ตารางสรุปการปรับปรุงรายการในงบการเงิ นภายใน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561
รายการ

ยอดคงเหลือ
ตามบัญชี

รายการ
ปรับปรุง

ยอดคงเหลือ
หลังปรับปรุง

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รบั ประโยชน์
หรือเกิ ดภาระหนี้ สิน
ยอดสูง
ยอดตา่

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื
ต้นทุนโครงการอสังหาริมทรัพย์
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน

1,346,663.19

-

1,346,663.19

1,346,663.19

1,345,589.73

11,780,597.38

(120,215.62)

11,660,381.76
739,172,303.46
752,179,348.41

11,660,381.76
739,172,303.46

11,304,519.96
739,172,303.46

752,179,348.41

751,822,413.15

386,018,000.00

386,018,000.00

386,018,000.00

386,018,000.00

2,999,700.00

-

2,999,700.00

2,999,700.00

2,999,700.00

5,289,705.20

-

5,289,705.20

5,289,705.20

5,083,215.70

51,898.00

(18,438.49)

33,459.51

33,459.51

-

274,212.72

-

274,212.72

274,212.72

274,212.72

8,615,515.92

-

396,615,077.43

396,483,827.43

396,243,878.42

1,148,984,230.19

(2,189,804.35)

1,146,794,425.84

1,146,794,425.84

1,146,197,541.57

113,728,153.83

(110,040.00)

113,618,113.83

113,618,113.83

113,618,113.83

1,169,126.93

(322,673.28)

846,453.65

846,453.65

846,453.65

48,000,000.00

165,352,033.50

213,352,033.50

213,352,033.50

213,352,033.50

327,816,600.98

327,816,600.98

327,816,600.98

1,127,241,453.70 (388,069,150.24)
1,140,368,714.27

-

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ทีด่ นิ รอการพัฒนา
เงินลงทุนในบริษทั ย่อย
ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์
หนี้ สินและส่วนของผูถ้ ือหุ้น
หนี้ สิน
หนี้ สิ นหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าการเงินระยะยาว
ทีถ่ งึ กาหนดชาระใน 1 ปี
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากบุคคลและ
กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
รวมหนี้ สินหมุนเวียน

162,897,280.76

หนี้ สิ นไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าการเงินระยะยาว

631,573,282.58

-

631,573,282.58

631,573,282.58

631,573,282.58

600,346.87

322,673.28

923,020.15

923,020.15

923,020.15

เงินกูย้ มื ระยะยาวจากบุคคลและ
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รายการ
กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนี้ สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้ สิน
ส่วนของผูถ้ ือหุ้น
หุน้ สามัญ 30,000,000 หุน้ หุน้ ละ 10
บาท
หัก ลูกหนี้ค่าหุน้

ยอดคงเหลือ
ตามบัญชี

รายการ
ปรับปรุง

49,835,920.31
682,009,549.76
844,906,830.52

ยอดคงเหลือ
หลังปรับปรุง

22,160,879.69

71,996,800.00

71,996,800.00

71,996,800.00

184,610.67

184,610.67

184,610.67

184,610.67

704,677,713.40

704,677,713.40

704,677,713.40

1,032,494,314.38

1,032,494,314.38

1,032,494,314.38

187,587,483.86

3,000,000.00

3,000,000.00
(187,500,000.00)

(187,500,000.00)
112,500,000.00

กาไร(ขาดทุน) สะสม - ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่วนของผูถ้ อื หุ้น
รวมหนี้ สินและส่วนของผูถ้ ือหุ้น

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รบั ประโยชน์
หรือเกิ ดภาระหนี้ สิน
ยอดสูง
ยอดตา่

4,077,399.67

(2,277,288.21)

1,800,111.46

304,077,399.67

(189,777,288.21)

114,300,111.46

1,148,984,230.19

(2,189,804.35)

1,146,794,425.84
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3. บริ ษทั รชยาเรียลเอสเตท จากัด
จากการตรวจสอบยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ของบริษทั รชยาเรียลเอสเตท จากัด
เพือ่ ประกอบการซือ้ กิจการมีรายการปรับปรุงและรายการทีส่ าคัญดังต่อไปนี้
รายการ
1. เงิ นสดและ
รายการเทียบเท่า
เงิ นสด

สาระสาคัญจากการตรวจสอบ
บริษทั ฯ มีรายการเทียบเท่าเนสดจานวน 18.75 ล้านบาท โดยยอดคงเหลือส่วนใหญ่เป็ นเงิน
ฝากธนาคาร ตรวจสอบยอดคงเหลือกับสมุดบัญชีใบแจ้งยอดธนาคารและหนังสือยืนยันยอด
ธนาคารทีต่ อบกลับพบยอดตรงกัน เงินฝากธนาคารมีขอ้ จากัดเบิกใช้ 8.1 ล้านบาทจากหนังสือ
ค้าประกันทีอ่ อกโดยธนาคาร

2. ลู ก ห นี้ ก า ร ค้ า บริษัท ฯ ไม่ ม ีลู ก หนี้ ก ารค้า เนื่ อ งจากธุ ร กิจ หลัก เป็ น การขายอสัง หาริม ทรัพ ย์โ ดยจะโอน
และลูกหนี้ อื่น
กรรมสิทธิ ์เมือ่ ได้รบั การชาระเงินแล้ว ส่วนลูกหนี้อ่นื ทีส่ าคัญ ประกอบด้วย
- ค่าใช้จา่ ยจ่ายล่วงหน้าและเงินทดรองจ่าย ส่วนใหญ่เป็ นเงินมัดจาจ่ายล่วงหน้าค่าวัสดุและ
เงินจ่ายล่วงหน้ าผู้รบั เหมา โครงการรชยา บ้านช้าง 2 จานวนรวม 3.70 ล้านบาท ซึ่ง
สามารถตรวจสอบการจ่ายชาระได้ โดยทางผูต้ รวจสอบไม่ได้รบั ทะเบียนคุมผูร้ บั เหมา
สัญญาจ้าง ใบส่งมอบงานและตารางสรุปการจ่ายชาระ หรือทะเบียนคุมการจ่ายเงินของ
ผู้รบั เหมา ทาให้ไม่สามารถระบุได้ว่าเงินจ่ายล่วงหน้าผู้รบั เหมา มีจานวนเงินครบถ้วน
ถูกต้องเพียงใด และในส่วนของเงินมัดจาค่าวัสดุไม่สามารถระบุได้วา่ วัสดุจานวนเท่าใดที่
ควรจะโอนไปเป็ นต้นทุนโครงการระหว่างการพัฒนา
-

-

ดอกเบี้ย ค้า งรับ จ านวน 1.67 ล้า นบาท เป็ น ดอกเบี้ย ค้า งรับ จากเงิน ให้กู้ยืม แก่
กรรมการบริษทั คือนายจตุรงค์ ธนะปุระ ตามสัญญากูเ้ งินหลายฉบับ คิดอัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 8 ต่อปี เป็ นดอกเบี้ยที่คา้ งชาระเรื่อยมาตัง้ แต่ปี 2559 ยังไม่มกี ารชาระดอกเบี้ย
บริษทั ฯ ยังไม่ได้บนั ทึกส่วนของดอกเบีย้ ค้างรับที่ตามสัญญาเงินกูท้ ก่ี าหนดให้ดอกเบีย้ ที่
ค้า งน ามาคิด เป็ น เงิน ต้น ท าให้จ านวนเงิน ดอกเบี้ย และดอกเบี้ย ค้างรับ ที่แ สดง เป็ น
จานวนเงินที่ไ ม่ถูกต้อง แต่ไ ม่สามารถคานวณได้ว่าต้องบันทึกเพิ่ม อีกจานวนเท่าใด
เนื่องจากบริษทั ฯ ไม่ได้จดั ทารายละเอียด
ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย จานวน 462,743 บาท สามารถตรวจสอบเอกสารได้จานวน 25,900
บาท ส่วนทีเ่ หลือผูต้ รวจสอบไม่ได้รบั เอกสารในการตรวจสอบ

3. เงิ นให้ กู้ ยื ม แก่ เงินให้กูย้ มื แก่บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกัน จานวน 19 ล้านบาท เป็ นเงินให้กูย้ มื แก่นายจตุรงค์ ธนะปุ
บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ระ (กรรมการผูม้ อี านาจของบริษทั ฯ) เป็ นการทยอยให้กู้ตงั ้ แต่ปี 2559 และมีการรับชาระคืน
กัน
เงินกูบ้ างส่วน มีการทาสัญญาเงินกูย้ มื โดยมีอตั ราดอกเบีย้ ร้อยละ 8 ต่อปี กาหนดชาระเงินคืน
เงินต้นเมื่อทวงถาม ส่วนดอกเบีย้ กาหนดชาระทุกสิน้ ปี ไม่มหี ลักประกัน มีเงินให้กยู้ มื บางส่วน
ไม่มกี ารทาสัญญาเงินกู้ และจากการส่งหนังสือยืนยันยอดผูต้ รวจสอบไม่ได้รบั หนังสือยืนยัน
ยอดตอบกลับ ปจั จุบนั นายจตุรงค์ ธนะปุระ ยังเป็ นกรรมการของบริษทั ฯ อยู่ จึงไม่ได้พจิ ารณา
ตัง้ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
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4. ต้นทุน
โครงการพัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์

4.1 บริษทั ฯ มีโครงการทีพ่ ฒ
ั นาแล้วเสร็จและระหว่างพัฒนา ดังนี้
(หน่วย : ล้นบาท)
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561
ต้นทุนที่
มูลค่าขาย ต้นทุนที่
มูลค่าขาย
ต้นทุน มูลค่าที่คาด
โอนขาย
โครงการ เกิ ดขึน้ แล้ว
โครงการ โครงการ ว่าจะได้รบั
แล้ว
คงเหลือ
คงเหลือ
สุทธิ
โครงการที่พฒ
ั นาแล้ว
เสร็จ
1. รชยา บ้านช้าง 1 (เป็ น
โครงการบ้านพักอาศัย
รวม 91 หลัง ปจั จุบนั
คงเหลือ 1 หลัง)
โครงการที่ระหว่างพัฒนา
2. รชยา บ้านช้าง 2 (เป็ น
โครงการบ้านพักอาศัย
รวม 161 หลัง ปจั จุบนั
อยูร่ ะหว่างพัฒนา
โครงการ
รวมทัง้ สิ้ น

243

205

(202)

507

119

-

750

324

(202)

2.99

2.97

0.02

507

119

-

509.99

121.97

0.02

4.2 โครงการรอการพัฒนา จานวน 191.31 ล้านบาท เป็ นที่ดนิ เปล่า เนื้อที่ 101 ไร่ บริเวณ
ตาบลหมากแข้ง ซื้อมาเมื่อปี 2560 ป จั จุ บนั ยังไม่ม ีก ารพัฒ นา ผู้ตรวจสอบไม่ไ ด้ร บั
เอกสารการประเมินมูลค่าทีด่ นิ จึงไม่สามารถตรวจสอบเรือ่ งการวัดมูลค่าได้
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทงั ้ หมดบริษทั ฯ นาไปจดจานองเป็ นหลักทรัพย์ค้า
ประกันหนี้สนิ ทีม่ อี ยูก่ บั ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
จากการตรวจสอบบริษทั ฯ ไม่ได้จดั ทาทะเบียนคุมผู้รบั เหมาและสัญญาที่เกี่ยวข้องกับ
ต้นทุนโครงการ และเอกสารหลังงวดไม่ได้มกี ารจัดเตรียมไว้ให้สามารถตรวจสอบได้ ทา
ให้ไม่สามารถตรวจสอบได้วา่ มีการบันทึกบัญชีรายการครบถ้วนหรือไม่
5. ส่วนปรับปรุง
บริษทั ฯ มีส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ (สุทธิจากค่าเสื่อมราคาสะสม) จานวน 1.66 ล้าน
อาคารและอุปกรณ์
บาท มีรายการทีส่ าคัญดังนี้
-

-

อาคาร จานวน 0.75 ล้านบาท เป็ นอาคารสานักงานขายโครงการรชยา บ้านช้าง 2 เป็ น
อาคาร 1 ชัน้ ใช้เป็ นสานักงานขายในปจั จุบนั
เครือ่ งใช้สานักงาน เครือ่ งตกแต่ง เครือ่ งมือเครือ่ งใช้ จานวน 0.52 ล้านบาท เป็ นอุปกรณ์
ทีใ่ ช้ในสานักงาน โต๊ะ เก้าอี้ เครือ่ งถ่ายเอกสาร และอื่นๆ ไม่สามารถตรวจนับได้เนื่องจาก
ไม่ได้ให้รหัสทรัพย์สนิ ไว้และบางส่วนไม่สามารถตรวจสอบราคาทุนได้
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จานวน 0.17 ล้านบาท ไม่สามารถตรวจนับได้เนื่องจากไม่ได้ให้รหัส
ทรัพย์สนิ ไว้
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6. สิ นทรัพย์ไม่มี
ตัวตน
7. สิ นทรัพย์ไม่
หมุนเวียนอื่น

สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน จานวน 0.02 ล้านบาท เป็ นโปรแกรมบัญชีสาเร็จรูป Express ซึง่ บริษทั ฯ
ยังคงใช้งานตามปกติ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น จานวน 0.06 ล้านบาท เป็ นเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้าและประปา
โครงการรชยา บ้านช้าง 1 และโครงการ รชยา บ้านช้าง 2

8. เจ้ า หนี้ การค้ า เจ้าหนี้การค้า เป็ นเจ้าหนี้ค่าทีด่ นิ จานวน 150 ล้านบาท เป็ นรายการทีป่ รับปรุงโอนมาจากเงิน
และเจ้าหนี้ อื่น
กู้ยมื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน เนื่องจากเป็ นการออกตั ๋วสัญญาใช้เงิน อายุ 3 ปี (ครบ
กาหนด 24 กรกฎาคม 2563) ให้กบั นางวรณัน ทีฆธนานนท์ (ไม่ใช่ผู้ขายตามสัญญา) ในปี
2560 โครงการรชยา บ้านช้าง 2 โดยมีธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) เป็ นผูอ้ าวัลตั ๋ว
สัญญาใช้เงิน ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่านางวรณัน ทีฆธนานนท์ เป็ นตั วแทนจากผูข้ ายทีด่ นิ
หรือ ไม่ เนื่ อ งจากไม่ ไ ด้ร บั ข้อ มูล ในการตรวจสอบ ป จั จุ บ ัน ยัง ไม่ ม ีก ารจ่ า ยช าระ ในการ
ตรวจสอบนี้ไม่ได้จดั ส่งหนังสือยืนยันยอดเจ้าหนี้คา่ ทีด่ นิ หลังปรับปรุง
- รายได้รบั ล่วงหน้า จานวน 4,147,100 ล้านบาท เป็ นรายได้รบั ล่วงหน้า เงินจองเงินดาวน์
เงินทาสัญญาและเงินโอนกรรมสิทธิ ์ โครงการรชยา บ้านช้าง 1 และโครงการรชยา บ้าน
ช้าง 2 ซึง่ ตรงตามสัญญาจะซือ้ จะขายและทะเบียนคุมลูกบ้าน
- ค่ า ใช้จ่ า ยค้า งจ่ า ย จ านวน 3.83 ล้า นบาท ส่ว นใหญ่ เ ป็ น ค่ า ก่ อ สร้า งและวัส ดุ ค้า งจ่ า ย
โครงการรชยา บ้านช้าง 2 ซึง่ อยูร่ ะหว่างการพัฒนาโครงการจากการส่งหนังสือยืนยันยอด
จานวน 4 ราย จานวนเงิน 2.72 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 70.89 ของยอดค่าใช้จา่ ยค้างจ่าย
- เงินประกันผลงาน จานวน 3.92 ล้านบาท จากการตรวจสอบเงินประกันผลงานผูร้ บั เหมา
พบว่ า เป็ น เงิน ประกัน ค่ า งวดงานที่ห ัก จากผู้ ร ับ เหมา จ านวน 39 ราย จ านวนเงิน
3,347,379 บาท คิดเป็ นร้อยละ85 ตรวจสอบได้รบั หนังสือยืนยันยอด 14 ราย คิดเป็ น
จ านวน 1,478,114 คิด เป็ น ร้อ ยละ 44 ส่ว นที่เ หลือ ไม่ไ ด้ร บั การตอบกลับ ไม่ส ามารถ
ตรวจสอบได้เนื่องจากไม่มกี ารจัดทารายละเอียดที่จะสามารถตรวจสอบได้ และผู้ตรวจ
สอบไม่รบั ทะเบียนคุมผูร้ บั เหมา
9. เงิ นกู้ ยื ม ระย ะ เงินกู้ยมื ระยะยาวจากสถาบันการเงินและส่วนที่จะถึงกาหนดชาระใน 1 ปี จานวน 132 ล้าน
ย า ว จ า ก ส ถ าบั น บาท เป็ นเงินกู้ยมื ระยะยาวจากธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) แห่งเดียว บริษทั ฯ มี
การเงิ น
วงเงินกูย้ มื จานวน 6 วงเงิน รวม 352 ล้านบาท เบิกใช้แล้วจานวน 133.32 ล้านบาท เพื่อใช้ใน
การซื้อที่ดนิ และพัฒนาโครงการรชยา บ้านช้าง 2 ของบริษทั ฯ ยอดคงเหลือมีความถูกต้อง
ตรงกับหนังสือยืนยันยอดธนาคารตอบกลับและข้อมูลของบริษทั ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จากัด
10. เงิ นกู้ยืมจาก
เงินกูย้ มื จากบุคคลและกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน ประกอบด้วย
(หน่วย :บาท)
บุคคลและกิ จการที่
เงินกูย้ มื จากกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
304,826,137.00
เกี่ยวข้องกัน
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
เงินกูย้ มื บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกัน
สุทธิ

(235,758,375.00)
69,067,762.00

10.1 เงินกู้ยมื จากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน จานวน 304 ล้านบาท เป็ นเงินกู้ยมื จาก
บริษทั แอสเซทไฟว์ โฮลดิ้ง จากัด โดยเป็ นเงินกู้ยมื ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม
2561 จากการรับโอนหนี้จากบุคคลทีเ่ กี่ยวข้องกัน จานวน 4 ราย โดยไม่มกี ารทาสัญญา
หรือหนังสือโอนสภาพหนี้ และไม่พบการคิดดอกเบีย้ จ่าย จากการส่งหนังสือยืนยันยอดผู้
ตรวจสอบไม่ได้รบั หนังสือยืนยันยอดตอบกลับทัง้ หมดและไม่พบการจ่ายชาระคืนหลัง
งวด
10.2 เงินให้กู้ยมื แก่บุคคลที่เ กี่ยวข้องกัน จานวน 235,758,375 บาท เป็ นเงินให้กู้ยมื เกิดจาก
การปรับปรุง รายการทีบ่ ริษทั ฯ บันทึกต้นทุนทีด่ นิ โครงการรชยา บ้านช้าง 2 สูงไปกับเงิน
กูย้ มื กรรมการในปี 2560 จึงปรับปรุงกลับรายการทัง้ จานวน โดยนามาแสดงหักกลบกับ
รายการเงินกูย้ มื จากกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน เพื่อความเหมาะสมในการแสดงข้อมูลรายงาน
ทางการเงิน
11. ประมาณการ ประมาณการหนี้สนิ ผลประโยชน์พนักงาน จานวน 0.22 ล้านบาท เป็ นประมาณการหนี้สนิ ของ
หนี้ สินผลประโยชน์ พนัก งานที่จ ะต้อ งจ่า ยช าระในอนาคตจากการเกษีย ณอายุ ประมาณหนี้ ส ิน ผลประโยชน์
พนักงาน
พนักงานคานวณขึน้ ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ตารางสรุปการปรับปรุงรายการในงบการเงิ นภายใน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561
รายการ

ยอดคงเหลือ
ตามบัญชี

รายการ
ปรับปรุง

ยอดคงเหลือ
หลังปรับปรุง

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รบั
ประโยชน์ หรือเกิ ดภาระหนี้ สิน
ยอดสูง
ยอดตา่

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื
เงินให้กยู้ มื กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
ต้นทุนโครงการอสังหาริมทรัพย์
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน

18,753,073.14

-

18,753,073.14

18,753,073.14

18,577,499.53

6,432,654.68

-

6,432,654.68

6,432,654.68

4,171,141.52

19,000,000.00

-

19,000,000.00

19,000,000.00

19,000,000.00

565,056,940.13 (445,504,475.46) 119,552,464.67 119,552,464.67 119,552,464.67
609,242,667.95

163,738,192.49 163,738,192.49 161,301,105.72

ทีด่ นิ รอการพัฒนา

-

191,308,203.56 191,308,203.56 191,308,203.56 191,308,203.56

อาคารและอุปกรณ์

1,660,161.06

-

1,660,161.06

1,660,161.06

1,660,161.06

สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน

23,391.83

-

23,391.83

23,391.83

23,391.83

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

62,490.00

-

62,490.00

62,490.00

23,490.00

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน

รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

1,746,042.89

193,054,246.45 193,054,246.45 193,015,246.45

610,988,710.84 (254,196,271.90) 356,792,438.94 356,792,438.94 354,316,352.17
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
รายการ

ยอดคงเหลือ
ตามบัญชี

รายการ
ปรับปรุง

ยอดคงเหลือ
หลังปรับปรุง

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รบั
ประโยชน์ หรือเกิ ดภาระหนี้ สิน
ยอดสูง
ยอดตา่

หนี้ สินและส่วนของผูถ้ ือหุ้น
หนี้ สิน
หนี้ สิ นหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื

17,621,463.25

150,000,000.00 167,621,463.25 167,621,463.25 167,621,463.25

เงินกูย้ มื ระยะจากสถาบันการเงิน
ทีถ่ งึ กาหนดชาระใน 1 ปี
รวมหนี้ สินหมุนเวียน

-

720,488.30

17,621,463.25

720,488.30

720,488.30

720,488.30

168,341,951.55 168,341,951.55 168,341,951.55

หนี้ สิ นไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

282,058,095.46 (150,720,488.30) 131,337,607.16 131,337,607.16 131,337,607.16

เงินกูย้ มื ระยะยาวจากบุคคลและ
กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนี้ สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้ สิน

304,826,137.00 (235,758,375.00)
-

221,196.67

586,884,232.46

69,067,762.00

69,067,762.00

69,067,762.00

221,196.67

221,196.67

221,196.67

200,626,565.83 200,626,565.83 200,626,565.83

604,505,695.71 (235,537,178.33) 368,968,517.38 368,968,517.38 368,968,517.38

ส่วนของผูถ้ ือหุ้น
หุน้ สามัญ 30,000,000 หุน้ หุน้ ละ 10
บาท
กาไร(ขาดทุน) สะสม - ยังไม่ได้จดั สรร

3,000,000.00

3,000,000.00

3,483,015.13

(18,659,093.57) (15,176,078.44)

รวมส่วนของผูถ้ อื หุ้น

6,483,015.13

(18,659,093.57) (12,176,078.44)

รวมหนี้ สินและส่วนของผูถ้ ือหุ้น

610,988,710.84 (254,196,271.90) 356,792,438.94

สรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงิ น
จากรายงานการตรวจสอบสถานะทางการเงินของ AFH AFD และ RR ซึง่ ตรวจสอบโดยบริษทั ดี ไอ เอ ออดิท
จากัด ทีป่ รึกษามีความเห็นและข้อสังเกตดังต่อไปนี้
1.
การขาดระบบควบคุมภายในของ AFH AFD และ RR ในการจัดทาเอกสารทีเ่ ป็ นลายลักษณ์อกั ษรและการ
จัดเก็บเอกสารต่างๆ การควบคุมอนุมตั กิ ารกูย้ มื เงินกรรมการ และการบังคับใช้ของสัญญากูย้ มื เงิน การทวงถามหนี้ต่างๆ
ซึง่ แสดงให้เห็นถึงการขาดระบบควบคุมภายใน ซึง่ ในกรณีทบ่ี ริษทั ฯ เข้าทารายการได้มาซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ ว
โยงกันฯ อาจทาให้บริษทั ฯ ไม่มคี ุณสมบัตทิ เ่ี พียงพอต่อตามเกณฑ์รบั หลักทรัพย์ใหม่
2.
บริษทั ฯ อาจมีความเสีย่ งจากการเข้าทารายการได้มาซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันฯ เนื่องจากภาระ
หนี้สนิ ต่างๆ ทีเ่ กิดกับบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันซึง่ สามารถสรุปได้ดงั นี้
รายชื่อ
เงิ นกู้ยืมของ AFD
1. นายศุภโชค ปญั จทรัพย์

จานวนเงิ น

สถานะปัจจุบนั

187,512,913.19 ปจั จุบนั AFD ได้ชาระหนี้ดงั กล่าวแล้วจากการเพิม่ ทุน
จดทะเบียนใน AFD เพือ่ นาเงินมาชาระหนี้ดงั กล่าว
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
2. บริษทั รืน่ ฤดี ดีเวลล็อปเมนท์ จากัด

3. บริษทั บ้านรืน่ ฤดี จากัด

เงิ นให้ก้ยู ืมของ RR
4. นายจตุรงค์ ธนะปุระ

48,000,000.00 ตั ๋วสัญญาใช้เงินฉบับดังกล่าวยังไม่ถงึ กาหนดชาระ จะ
ถึงกาหนดชาระเมือ่ 31 ธันวาคม 2561 โดยไม่คดิ
ดอกเบีย้
3,000,000.00 สัญญากูย้ มื เงินจานวน 7,440,000 บาท ได้ชาระเงิน
กูย้ มื บางส่วนแล้ว มียอดคงเหลือ 3,000,000, บาท ซึง่
ครบกาหนดชาระเมือ่ 24 มีนาคม 2561 โดยได้มกี ารทา
บันทึกแนบท้ายสัญญาเพือ่ ขยายระยะเวลาของสัญญา
เป็ นอีก 1 ปีจากกาหนดชาระเดิม
19,000,000 นายจตุรงค์ ธนะปุระได้ทาหนังสือถึงบริษทั ตกลงทีจ่ ะ
ชาระคืนเงินกูย้ มื ร้อยละ 50.00 ภายในวันที่ 31 มีนาคม
2562 และส่วนทีเ่ หลือภายใน 30 มิถุนายน 2562
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