ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2561
บริษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 9:00 น.
ณ ห้ องแอสคอทท์ 1 และ 2 ชัน้ G โรงแรมแอสคอทท์ สาทร บางกอก
เลขที่ 7 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

22 พฤศจิกายน 2561
เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั ้งที่ 1/2561
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
สิง่ ที่สง่ มาด้ วย
1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561
2. สารสนเทศรายการได้ มาซึ่ ง สิ น ทรั พ ย์ และรายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น รายการรั บ โอนกิ จ การทั ง้ หมดของ
บริษัท แอสเซท ไฟว์ โฮลดิ ้ง จํากัด
3. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้ มาและจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยว
โยงกัน
4. แบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F53 - 4)
5. สารสนเทศรายการจําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการจําหน่ายเงินลงทุนทั ้งหมดในบริ ษัท
สิทธารมย์ ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด
6. สารสนเทศรายการได้ มาและจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามบัญชี 2
7. คําชี ้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้
ถือหุ้นที่มีสทิ ธิเข้ าร่วมประชุม
8. ข้ อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
9. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และ แบบ ข.
10. แผนที่สถานที่จดั ประชุม
ด้ วยคณะกรรมการบริ ษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ได้ มีมติให้ เรี ยกประชุมวิสามัญผู้
ถือหุ้น ครั ้งที่ 1/2561 ในวันที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 9:00 น. ณ ห้ องแอสคอทท์ 1 และ 2 ชั ้น G โรงแรมแอสคอทท์ สาทร
บางกอก เลขที่ 7 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุ ง เทพมหานคร เลขที่ 7 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี ้
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วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561

ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561 ได้ จัดให้ มีขึ ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 บริษัทฯ ได้ จดั ทํารายงาน
การประชุม แล้ ว เสร็ จ และได้ ส่ง สํา เนารายงานการประชุม ดังกล่าวให้ หน่ ว ยงานที่ เกี่ย วข้ อ งภายในระยะเวลาที่
กําหนดแล้ ว จึงขอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่
27 เมษายน 2561 ดังรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้ วยลําดับที่ 1
ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการพิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ าได้ มี ก ารบัน ทึก รายงานไว้ อ ย่ า งครบถ้ ว นถูก ต้ อ ง ผู้ถื อ หุ้น ควรรับ รอง
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561
การลงมติ
วาระนี ้ต้ องได้ รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจํานวนเสียงทั ้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึง่ มาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน
วาระที่ 2

พิจารณารับทราบการไม่แก้ ไขข้ อบังคับ ข้ อที่ 30.

ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
ด้ วยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561 มีมติอนุมตั แิ ก้ ไขข้ อบังคับบริษัทฯ ข้ อ 30.
จากเดิม
“ข้ อ 30. กรรมการผู้ มี อํ า นาจลงนามผูก พั น บริ ษั ท คื อ กรรมการสอง (2) คน ลงลายมื อ ชื่ อ ร่ ว มกั น และ
ประทับตราสําคัญของบริษัท
ทั ้งนี ้ คณะกรรมการมีอํานาจพิ จารณากําหนดและแก้ ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มี อํานาจลงนามผูกพัน
บริษัทได้ ”
เป็ น
“ข้ อ 30. กรรมการผู้ มี อํ า นาจลงนามผู ก พั น บริ ษั ท คื อ กรรมการสอง (2) คน ลงลายมื อ ชื่ อ ร่ ว มกั น และ
ประทับตราสําคัญของบริษัท
ทั ้งนี ้ คณะกรรมการมีอํานาจพิจารณากําหนดและแก้ ไขเปลี่ยนแปลงจํานวนกรรมการและ/หรือชื่อกรรมการผู้
มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทได้ ”
แต่ เนื่ อ งจากกรมพัฒ นาธุรกิ จ การค้ า กระทรวงพาณิ ช ย์ แจ้ ง ว่ าการแก้ ไขเปลี่ย นแปลงจํ า นวนและ/หรื อ
ชื่อกรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทนั ้น สามารถแก้ ไขเปลีย่ นแปลงโดยใช้ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
จึงไม่จําเป็ นต้ องแก้ ไขข้ อบังคับของบริษัทฯ แต่อย่างใด
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การลงมติ
วาระนี ้เป็ นวาระเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการลงมติ
พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ โดยการยกเลิกหุ้นที่ยังไม่ได้ ออกจําหน่าย และ

วาระที่ 3

แก้ ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้ อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯ
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
เนื่องจากบริษั ทฯ จะเพิ่ม ทุนจดทะเบียนแต่ยังมีห้ ุนที่ยังไม่ เรี ยกชําระอยู่ เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญั ติ
บริ ษั ทมหาชนจํ ากัด พ.ศ. 2535 (และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติม ) (“พ.ร.บ. บริ ษั ท มหาชนฯ”) บริ ษั ท ฯ จะต้ อ งลดทุน จด
ทะเบียนของบริษัทฯ จากจํานวน 780,163,587 บาท เป็ น 370,163,587 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้
จําหน่ายทั ้งหมด 410,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท นอกจากนี ้ เพื่อให้ เป็ นไปตามกฎหมาย บริ ษัท ฯ
จะต้ องทําการแก้ ไขหนังสือบริ คณห์ สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจด
ทะเบียน เป็ นดังนี ้
“ข้ อ 4. ทุนจดทะเบียนจํานวน

370,163,587 บาท (สามร้ อยเจ็ดสิบ ล้ านหนึ่งแสนหกหมื่น สามพันห้ าร้ อ ย
แปดสิบเจ็ดบาท)

แบ่งออกเป็ น

370,163,587 หุ้น

(สามร้ อยเจ็ดสิบ ล้ านหนึ่งแสนหกหมื่น สามพันห้ าร้ อ ย
แปดสิบเจ็ดหุ้น)

มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ

1 บาท (หนึง่ บาท)

โดยแบ่งออกเป็ น
หุ้นสามัญ

370,163,587 หุ้น

(สามร้ อยเจ็ดสิบ ล้ านหนึ่งแสนหกหมื่น สามพันห้ าร้ อ ย
แปดสิบเจ็ดหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ

- หุ้น

( - หุ้น)”

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการพิ จ ารณาแล้ วเห็ น ว่ า ผู้ถื อ หุ้น ควรอนุมัติ ก ารลดทุน จดทะเบี ย นของบริ ษั ท ฯ และการแก้ ไ ข
หนังสือบริคณห์สนธิ ข้ อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อให้ บริษัทฯ สามารถเพิ่มทุนจดทะเบียนตามแผนได้
การลงมติ
วาระนี ้ต้ องได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั ้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 4

พิจ ารณาอนุมัติ แก้ ไขเปลี่ย นแปลงวัต ถุป ระสงค์ ข องบริ ษั ทฯ และการแก้ ไขเปลี่ย นแปลงหนังสือ
บริ ค ณห์ สนธิ ข้ อ 3. เรื่ อ งวัต ถุป ระสงค์ ข องบริ ษั ท ฯ เพื่ อ ให้ สอดคล้ อ งกับ การแก้ ไขเปลี่ย นแปลง
วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
เพื่อให้ วตั ถุประสงค์ ของบริ ษัทฯ ตามหนังสือรับรองสอดคล้ องกับแผนการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ จึงเสนอ
วาระนี ้ให้ ผ้ ถู ือหุ้นของบริษัทฯ พิจารณาอนุมตั แิ ก้ ไขเปลีย่ นแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และพิจารณาอนุมัติแก้ ไข
เปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์ สนธิของบริ ษัทฯ ข้ อ 3. เรื่ องวัตถุประสงค์ ของบริษัทฯ เพื่อให้ สอดคล้ องกับการแก้ ไข
เปลีย่ นแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ดังนี ้
วาระที่ 4.1 เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ดังนี ้
1) ประกอบกิจการจัดสรรที่ดิน รับซื ้อ ขาย และแลกเปลีย่ นที่ดิน
2) ประกอบกิ จการรับบริ ห ารโครงการ บริ หารการขาย อาคารพาณิ ชย์ อาคารพักอาศัย สถานที่ ทํ าการ
และสิง่ ก่อสร้ างอย่างอื่นทุกชนิด
วาระที่ 4.2 ยกเลิกวัตถุประสงค์ ดังนี ้
ข้ อ 9.

ประกอบกิ จการขนส่ง และการขนถ่ ายสิน ค้ า และคนโดยสารทัง้ ทางบก ทางนํ า้ ทางอากาศ ทัง้
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ รวมทัง้ รับบริการนําของออกจากท่าเรือตามพิ ธีศุลกากรและ
การจัดระวางการขนส่งทุกชนิด

ข้ อ 10. ประกอบกิจการนําเที่ยว รวมทั ้งธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับการนําเที่ยวทุกชนิด
ข้ อ 11. ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทํา จัดพิมพ์ และเผยแพร่ สถิติ ข้ อมูลในทางเกษตรกรรม
อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั ้งวิเคราะห์และประเมินผลในการดําเนินธุรกิจ
ข้ อ 12. ประกอบกิ จ การบริ ก ารทางด้ านกฎหมาย ทางบั ญ ชี ทางวิ ศ วกรรม ทางสถาปั ต ยกรรม รวมทั ง้
กิจการโฆษณา
ข้ อ 13. ประกอบธุรกิ จบริ การรับคํ า้ ประกัน หนี ้สิน ความรับ ผิด และการปฏิ บัติ ตามสัญ ญาของบุคคลอื่ น
รวมทั ้งรับบริการคํ ้าประกันบุคคลซึง่ เดินทางเข้ ามาในประเทศหรื อเดินทางออกไปต่างประเทศตาม
กฎหมายว่าด้ วยคนเข้ าเมือง กฎหมายว่าด้ วยภาษี อากร และกฎหมายอื่น
ข้ อ 16. ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รับรักษาคนไข้ และผู้ป่วยเจ็บ รับทําการฝึ กสอน
และอบรมทางด้ านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ การอนามัย
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ข้ อ 18. ประกอบกิ จ การให้ บริ ก ารซ่ อ มแซม บํ า รุ ง รั ก ษา ตรวจสอบ อั ด ฉี ด พ่ น นํ า้ ยากัน สนิ ม สํ า หรั บ
ยานพาหนะทุกประเภท รวมทั ้งบริ การติด ตั ้ง ตรวจสอบ และแก้ ไขอุป กรณ์ ป้องกัน วิน าศภัย ทุก
ประเภท
ข้ อ 19. ประกอบกิจการซักรีดเสื ้อผ้ า ตัดผม แต่งผม เสริมสวย
ข้ อ 20. ประกอบกิจการรับจ้ างถ่ายรูป ล้ าง อัด ขยายรูป รวมทั ้งเอกสาร
ข้ อ 21. ประกอบกิจการสถานบริการอาบอบนวด
ข้ อ 23. ป ระก อ บ กิ จ การ จั ด ห า บ ริ ก าร แ ละรั บ จ้ างผลิ ต สื่ อ โฆ ษ ณ า ด้ าน วิ ท ยุ แ ละ โท รทั ศ น์
และการสือ่ สารมวลชนทุกชนิด และการโฆษณากลางแจ้ งทุกชนิด
ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควรอนุมัติแก้ ไขเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ ของบริ ษัทฯ และการ
แก้ ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริ คณห์ สนธิ ข้ อ 3. เรื่ องวัตถุประสงค์ ของบริ ษัทฯ เพื่อให้ สอดคล้ องกับแผนการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ
การลงมติ
วาระ 4.1 และ 4.2 นี ้ต้ องได้ รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั ้งหมดของผู้ถือ
หุ้นที่มาประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 5

พิจ ารณาอนุมัติใ ห้ บ ริ ษั ท ฯ ดํา เนิน การในส่ว นที่ เป็ นสาระสํา คัญ แตกต่ างไปจากที่ น ายเกรี ย งไกร
ศิระวณิชการ ระบุไว้ ในคําเสนอซื ้อหลักทรัพย์ เรื่อง แผนการขายหุ้นของกิจการ

ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
เดิ ม บ ริ ษั ท ฯ มี แผน จะเข้ าซื อ้ กิ จ การของกลุ่ ม บุ ค ค ลที่ เข้ าข่ า ยกระทํ าก ารร่ ว ม (Concert Party)
กับนายเกรีย งไกร ศิระวณิ ชการ ซึ่งทรัพ ย์ สิน ส่วนใหญ่ เป็ นที่ ดินเปล่า เพื่อนํ ามาพัฒ นาโครงการอสังหาริ มทรัพ ย์
และบริษัทฯ มีแผนที่จะเร่งยอดขายบ้ านในโครงการสิทธารมย์ พาร์ คไลฟ์ ให้ หมดภายในปี นี ้ ซึง่ จะทําให้ ปีนี ้บริ ษัทฯ
มีกําไรสุทธิ เป็ นไปตามเกณฑ์การขอพ้ นเหตุแห่งการเพิกถอน
อย่า งไรก็ต าม การจํา หน่ ายบ้ านในโครงการสิท ธารมย์ พาร์ ค ไลฟ์ เป็ นไปอย่างล่าช้ า ขณะที่ ต้น ทุนในการ
ดําเนินธุรกิจค่อนข้ างสูง ทําให้ บริ ษัทฯ มีผลขาดทุนจากการดําเนินโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ การแก้ ไข
เหตุแห่งการเพิกถอนหลักทรัพย์ เป็ นผลสําเร็ จตามระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยกําหนด ภายใน
วันที่ 31 มีนาคม 2563 บริษัทฯ จึงตัดสินใจจําหน่ายเงินลงทุนใน บริษัท สิทธารมย์ ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด ออกไป
เพื่อหยุดผลขาดทุนที่จะเกิดขึ ้นต่อบริษัทฯ ในอนาคต และเข้ าซื ้อและรับโอนกิจการทั ้งหมดของ บริษัท แอสเซท ไฟว์
โฮลดิ ้ง จํากัด ซึ่งเป็ นบริษัทที่ดี มีศักยภาพในการเติบโต อย่างไรก็ตามบริษัทดังกล่าวไม่เป็ นกิจการของกลุม่ บุคคล
5

ที่เข้ าข่ายกระทําการร่ วม (Concert Party) กับนายเกรียงไกร ศิระวณิชการ ซึ่งถือเป็ นการดําเนินการในส่วนที่เป็ น
สาระสําคัญแตกต่างไปจากที่ได้ เคยระบุไว้ ในคําเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของ นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ เรื่อง แผนการ
ขายหุ้นของกิจการ ดังนั ้นเพื่อให้ เป็ นไปตามขั ้นตอนของกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง จึงเสนอวาระนี ้ให้ ผ้ ูถือหุ้นของบริษัทฯ
พิจารณาอนุมตั ิ โดยมีสาระสําคัญแตกต่างจากที่เคยระบุไว้ ดังนี ้
เดิม
แผนการขายหุ้นของกิจการ
”ภายหลังจากที่กิจการเพิ่มทุนเพื่อซื ้อสินทรัพย์ ใหม่เข้ ามาด้ วยวิธีแลกหุ้น (Share Swap) ผู้ทําคําเสนอซื ้ออาจ
ลดสัด ส่วนการถือ หุ้น ลงเหลือ 20% - 51% ขึ ้นอยู่กับขนาดของสิน ทรัพ ย์ ใหม่ ที่จะซื ้อเข้ ามา ซึง่ ปั จจุบันยัง
ไม่ได้ ข้อสรุ ปเกี่ยวกับขนาดของสินทรัพย์จงึ ไม่สามารถแจ้ งสัดส่วนการถือหุ้นที่แน่นอนได้ ผู้ที่เข้ ามาซื ้อหุ้นเพิ่ม
ทุนจะเป็ นบุคคลที่กระทํา การร่ วมกันกับผู้ทําคํ าเสนอซื ้อ (Concert party) อย่างไรก็ตามสัดส่วนการถือหุ้น
ของผู้ทําคําเสนอซื ้อ และบุคคลที่กระทําการร่ วมกัน จะอยู่ในระดับที่มีอํานาจควบคุมกิจการได้ คือไม่ตํ่ากว่า
ร้ อยละ 75 ของสิทธิ ออกเสียงของกิจการ ทั ้งนี ้สัดส่วนการถือหุ้น ในกิ จการของผู้ทําคําเสนอซื ้อและบุคคลที่
กระทําร่วมกันภายหลังการแลกหุ้น (share swap) อาจมีผลให้ ต้องทําคําเสนอซื ้อหลักทรัพย์ อีกครัง้ ซึ่งผู้ทํา
คําเสนอซื ้อและผู้กระทําการร่วมกันจะต้ องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องต่อไป”
แก้ ไขเป็ น
แผนการขายหุ้นของกิจการ
”ภายหลังจากที่กิจการเพิ่มทุนเพื่อซื ้อสินทรัพย์ ใหม่เข้ ามาด้ วยวิธีแลกหุ้น (Share Swap) ผู้ทําคําเสนอซื ้อจะ
ลดสัดส่วนการถือหุ้นลงเหลือประมาณร้ อยละ 29”
ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควรอนุมัติให้ บริ ษัทฯ มีการดําเนินการในส่วนที่เป็ นสาระสําคัญ
แตกต่างไปจากที่ได้ เคยระบุไว้ ในคําเสนอซื ้อหลักทรัพย์ ของ นายเกรี ยงไกร ศิระวณิชการ เรื่อง แผนการขายหุ้นของ
กิจการดังกล่าว เพื่อให้ บริษัทฯ สามารถดําเนินการตามแผนเพื่อแก้ ไขเหตุแห่งการเพิกถอนได้ เป็ นผลสําเร็ จ
การลงมติ
วาระนี ้ต้ องได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั ้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสีย ทั ้งนี ้ ผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสียและไม่
มีสทิ ธิออกเสียงในวาระนี ้
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วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการซื ้อและรับโอนกิจการทั ้งหมด ของบริ ษัท แอสเซท ไฟว์ โฮลดิ ้ง จํากัด ซึ่งเป็ นการ
เข้ าทํารายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ของบริษัทฯ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน

ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
เนื่อ งจากบริษั ทฯ มีค วามประสงค์ ที่จ ะได้ มาซึ่งโครงการอสังหาริ ม ทรัพย์ ภายใต้ ก ารบริ หารงานของ บริ ษั ท
แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (“AFD”) และ บริษัท รชยา เรียลเอสเตท จํากัด (“Rachaya”) (บริษัทย่อยของ
บริษัท แอสเซท ไฟว์ โฮลดิ ้ง จํากัด (“AFH”)) อีกทั ้ง บริษัทฯ มีแผนจะดําเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ประเภทที่
อยู่อาศัยในบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงจังหวัดหัวเมืองหลักที่มีกําลังซื ้อสูงการเข้ าทํารายการซื ้อ
และรับโอนกิจการทั ้งหมดของ AFH จึงมีความสอดคล้ องกับแผนธุรกิจของบริษัทฯ และก่อให้ เกิดประโยชน์ แก่ผ้ ถู ือ
หุ้น ดังนั ้น จึงเสนอวาระนี ้ให้ ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทฯ พิ จารณาอนุมัติให้ บริ ษัทฯ เข้ าทํารายการซื ้อและรับโอนกิจการ
ทั ้งหมด (Entire Business Transfer - EBT) ของ AFH รวมทั ้งการลงนามในสัญญาที่เกี่ยวข้ อง ทั ้งนี ้บริษัทฯ จะรับ
โอนมาซึ่งสินทรัพย์ และหนี ้สินทั ้งหมดของ AFH รวมถึงสิทธิหน้ าที่ ภาระผูกพัน ความรับผิดชอบที่ AFH มี หรือพึงมี
ณ วัน โอนกิจการ โดยจะชําระค่าตอบแทนเป็ นมูลค่าทั ้งสิ ้น 752,836,413 บาท ด้ วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ ออกใหม่
ของบริ ษัทฯ จํานวนไม่เกิน 752,836,413 หุ้น ในราคาเสนอขายที่ไม่ตํ่ากว่าราคาตลาด ณ วันที่เสนอขาย ซึง่ ราคา
ตลาดจะถู ก กํ า หนดจากราคาประเมิ น โดยที่ ป รึ ก ษาการเงิ น และไม่ ตํ่ า กว่ า หุ้ นละ 1.00 บาท ทั ง้ นี ้ AFH จะ
ดําเนินการเลิกบริษัทภายหลังการโอนกิจการ เพื่อให้ การรับโอนกิจการทั ้งหมดเป็ นไปตามเงื่อนไขการยกเว้ นภาษี
อากรของประมวลรัษฎากร และชําระบัญชีเพื่อคืนทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของ AFH
อี ก ทั ง้ เสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม วิ ส ามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ครั ง้ ที่ 1/2561 เพื่ อ ขออนุ มั ติ ม อบอํ า นาจให้ นายเกรี ย งไกร
ศิระวณิชการ และนายฐิ ติวัฒน์ คูวิจิตรสุวรรณ เป็ นผู้มีอํานาจในการดําเนินการ กําหนดหรือเปลีย่ นแปลงระยะเวลา
การเข้ าทํ ารายการ เงื่อนไขและรายละเอี ยดต่าง ๆ ในการเข้ าทํ ารายการซื อ้ และรับ โอนกิ จการทั ้งหมดของ AFH
ดังกล่าวได้ ตลอดจนการแก้ ไขถ้ อยคํา หรือข้ อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรื อ คําขอต่าง ๆ
และ/หรือดําเนินการใด ๆ เพื่อให้ ปฏิ บัติให้ เป็ นไปตามคําสัง่ ของกรมสรรพากรในการยื่นจดทะเบียนซื ้อและรับโอน
กิจการทั ้งหมด หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
ทั ้งนี ้ การรับโอนกิจการทั ้งหมดเข้ าลักษณะเป็ นการซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนมาเป็ นของบริ ษัท
ตามนัย แห่ งมาตรา 107 (2) (ข) แห่ ง พ.ร.บ. บริ ษั ท มหาชนฯ และเข้ า ข่ า ยเป็ นรายการได้ ม าซึ่ง สิน ทรัพ ย์ ตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับ ตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ ในการทํ ารายการที่มี นัยสําคัญที่เข้ าข่าย
เป็ นการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึง่ ทรัพย์ สนิ (และที่แก้ ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ แห่ง
ประเทศไทย เรื่ อ งการเปิ ดเผยข้ อ มูลและการปฏิ บัติ ก ารของบริ ษั ทจดทะเบี ย นในการได้ ม าหรื อ จํา หน่ า ยไปซึ่ง
สินทรัพย์ พ.ศ.2547 (และที่แก้ ไขเพิ่มเติม)
นอกจากนั ้น นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ นายยงเกียรติ ศิริวจั นางกูร และนายจตุรงค์ ธนะปุระ ผู้ถือหุ้นของ AFH
จะได้ รับการเสนอชื่อให้ เป็ นผู้บ ริหารของบริ ษัทฯ และ/หรือบริ ษัท ย่อย การรับโอนกิจการทั ้งหมดของ AFH จึงเข้ า
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ข่ า ยเป็ นการเข้ าทํ า รายการที่ เกี่ ย วโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกํ า กั บ ตลาดทุ น ที่ ทจ. 21/2551 เรื่ อ ง
หลักเกณฑ์ ในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การ
เปิ ด เผ ยข้ อ มู ลแ ล ะ กา รป ฏิ บั ติ กา รข อ งบ ริ ษั ท จ ด ท ะ เบี ย น ใน รา ย ก า รที่ เกี่ ย ว โย งกั น พ .ศ . 2546
(“ประกาศรายการเกี่ยวโยง”)
รายละเอียดของรายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์และการเข้ าทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน มีรายละเอียดดังที่ปรากฏตาม
สารสนเทศรายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการรับโอนกิจการทั ้งหมดของ บริ ษัท แอสเซท
ไฟว์ โฮลดิ ้ง จํากัด มีรายละเอียดดังที่ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้ วยลําดับที่ 2 และรายงานความเห็นของที่ปรึกษา
การเงิน อิ สระเกี่ ยวกับ รายการได้ ม าและจํ าหน่ ายไปซึ่ง สิน ทรัพ ย์ และรายการที่ เกี่ ยวโยงกัน มี รายละเอี ย ดดัง ที่
ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้ วยลําดับที่ 3
ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควรอนุมัตใิ ห้ บริ ษัทฯ เข้ าทํารายการซื ้อและรับโอนกิจการทั ้งหมด
ของบริ ษั ท แอสเซท ไฟว์ โฮลดิ ้ง จํา กัด โดยจะชํ าระค่ าตอบแทนด้ ว ยหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุนที่ อ อกใหม่ ของบริ ษั ท ฯ
เนื่องจากการทํารายการดังกล่าวเป็ นไปตามแผนงานของบริ ษั ทฯ ในการขยายการลงทุนและ/หรื อการพัฒ นาใน
โครงการอสังหาริมทรัพย์ที่มีศกั ยภาพในการสร้ างความเติบโตให้ บริษัทฯ ในอนาคต
การลงมติ
วาระนี ้ต้ องได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั ้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสีย
วาระที่ 7

พิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้ อ 4. เรื่องทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
บริษัทฯ จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจํานวน 370,163,587 บาท เป็ นจํานวน 1,123,000,000 บาท
โดยการออกหุ้น สามัญ ใหม่ จํานวน 752,836,413 หุ้น มูลค่ าที่ต ราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท เพื่ อรองรับ การเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนแก่บคุ คลในวงจํากัด เพื่อเป็ นการชําระค่าตอบแทนในการรับโอนกิจการทั ้งหมดของ AFH และอนุมัติ
แก้ ไขหนังสือบริคณห์ สนธิ ของบริ ษัทฯ ข้ อ 4. เรื่ องทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯ เป็ นดังนี ้
“ข้ อ 4. ทุนจดทะเบียนจํานวน

1,123,000,000

บาท

(หนึง่ พันหนึง่ ร้ อยยี่สบิ สามล้ านบาท)

แบ่งออกเป็ น

1,123,000,000

หุ้น

(หนึง่ พันหนึง่ ร้ อยยี่สบิ สามล้ านหุ้น)

บาท

(หนึง่ บาท)

มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ

1
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โดยแบ่งออกเป็ น
หุ้นสามัญ

1,123,000,000

หุ้น

(หนึง่ พันหนึง่ ร้ อยยี่สบิ สามล้ านหุ้น)

-

หุ้น

( - หุ้น)”

หุ้นบุริมสิทธิ

รายละเอี ย ดของการเพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย น มี ร ายละเอี ย ดดั ง ที่ ป รากฏตามแบบรายงานการเพิ่ ม ทุ น
(แบบ F 53 - 4) สิ่งที่ส่งมาด้ วยลําดับที่ 4
ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการพิ จารณาแล้ วเห็ นว่า ผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการเพิ่ มทุน จดทะเบีย นของบริ ษั ทฯ เพื่ อรองรับการ
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน แก่บุคคลในวงจํ ากัด เพื่อเป็ นการชําระค่าตอบแทนในการรับโอนกิ จการทั ้งหมดของ
AFH และการแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิ ข้ อ 4. เรื่ องทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจด
ทะเบียน ตามรายละเอียดข้ างต้ น
การลงมติ
วาระนี ้ต้ องได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั ้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสีย
วาระที่ 8

พิ จารณาอนุมัติ การจัด สรรหุ้น สามัญ เพิ่ มทุน ของบริ ษั ท ฯ เพื่ อเสนอขายให้ แก่ บุค คลในวงจํา กัด
แก่บริ ษัท แอสเซท ไฟว์ โฮลดิ ้ง จํากัด เพื่อเป็ นการชําระค่าตอบแทน ในการโอนกิจการทั ้งหมดของ
บริษัท แอสเซท ไฟว์ โฮลดิ ้ง จํากัด

ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกําหนดวัตถุประสงค์ จํานวนไม่เกิน 752,836,413 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้ แก่บุคคลในวงจํากัด แก่ AFH ในราคาเสนอขายไม่ตํ่ากว่าราคาตลาด ณ วันที่เสนอ
ขาย ซึ่งราคาตลาดจะถูกกําหนดจากราคาประเมินโดยที่ปรึกษาการเงิน และไม่ตํ่ากว่าหุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเป็ น
การชําระค่าตอบแทน ให้ กบั AFH ในการโอนกิจการทั ้งหมด ให้ กบั บริ ษัทฯ แทนการชําระด้ วยเงินสด โดยเมื่อ AFH
เลิกกิจการและชําระบัญชี หุ้นของบริษัทฯ จะถูกจัดสรรไปยังผู้ถือหุ้นของ AFH ต่อไป
อีกทั ้ง เสนอต่ อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2561 เพื่อขออนุมัติมอบอํานาจให้ คณะกรรมการบริ ษัท ฯ
กําหนดราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนตามกรอบดังกล่าวข้ างต้ น และให้ มีอํ านาจกระทําการใด ๆ ที่จํ าเป็ นและ/หรื อ
เกี่ยวเนื่ องกับ การเสนอขายหุ้นให้ แก่ AFH ข้ างต้ นได้ ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการกําหนด เวลา วัน
และเงื่อ นไขและรายละเอี ยดอื่ น ๆ ที่จํ าเป็ นและ/หรื อเกี่ยวเนื่ องกับการเสนอขายหุ้น ดังกล่าว ลงนามในสัญญา
และ/หรื อ เอกสาร คํ าขออนุญาตต่ าง ๆ และหลัก ฐานที่ จํ า เป็ น และเกี่ย วข้ อ งกับ การจัด สรรหุ้น สามัญเพิ่ ม ทุน
ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคําขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อ หน่วยงานราชการหรื อ
9

หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง และการนําหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ และมีอํานาจ
ในการดําเนินการอื่นใดอันจําเป็ นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้ างต้ น ให้ เป็ นไปตาม
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้ องต่อไป
รายละเอี ย ดของการจัด สรรหุ้น สามั ญ เพิ่ ม ทุน มี รายละเอี ย ดดัง ที่ ป รากฏตามแบบรายงานการเพิ่ ม ทุ น
(แบบ F 53 - 4) สิ่งที่ส่งมาด้ วยลําดับที่ 4
ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควรอนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อเสนอขาย
ให้ แก่ บุ ค คลในวงจํ า กั ด แก่ AFH เพื่ อ เป็ นการชํ า ระค่ า ตอบแทน ในการโอนกิ จ การทั ง้ หมดของ AFH ตาม
รายละเอียดข้ างต้ น
การลงมติ
วาระนี ้ต้ องได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั ้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสีย
วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการจําหน่ายไปซึ่งหุ้น สามัญทั ้งหมดของบริษั ท สิทธารมย์ ดี เวลลอปเมนท์ จํากัด
(“STR”) ซึง่ เป็ นการเข้ าทํารายการจําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ของบริษัทฯ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน

ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
เนื่ อ งจาก STR มี ผลประกอบการขาดทุน ตัง้ แต่ ปี 2559 ถึงปั จจุบัน ประกอบกับ บริ ษั ท ฯ มี ห นี ส้ ิน ที่ จ ะถึง
กํ า หนดชํ า ระในช่ ว งต้ น เดื อ นมกราคม 2562 จํ า นวน 48,000,000 บาท และเงิ น กู้ยื ม จากกรรมการอี ก จํ า นวน
80,000,000 บาท ผู้ถือหุ้นจึงควรอนุมัติให้ บริ ษัทฯ จําหน่ายหุ้นสามัญทั ้งหมดของ STR จํานวนทั ้งสิ ้น 39,998 หุ้น
คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 100 ให้ แก่ นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ ประธานกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัทฯ
คิดเป็ นมูลค่า 129,000,000 บาท โดยมีเงื่อนไขว่าก่อนวันที่ 25 ธันวาคม 2561 หากมีบคุ คลอื่นใดที่ประสงค์ จะซื ้อ
หุ้นของ STR ด้ วยราคาที่ดีกว่าหรื อเท่ากับที่นายเกรียงไกร ศิระวณิ ชการ เสนอ คณะกรรมการบริษัทฯ จะขายหุ้น
ให้ แก่บคุ คลดังกล่าว
อี ก ทั ง้ ให้ เสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม วิ ส ามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ครั ง้ ที่ 1/2561 เพื่ อ ขออนุ มั ติ ม อบอํ า นาจให้ นายฐิ ติ วัฒ น์
คูวิ จิตรสุวรรณ เป็ นผู้มีอํ า นาจในการดํ าเนิ น การ กํ า หนด เงื่อ นไขและรายละเอี ยดต่ า ง ๆ ในการเข้ าทํ า รายการ
จําหน่ายไปซึง่ หุ้นสามัญทั ้งหมดของ STR ดังกล่าว
การจําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ ดงั กล่าว เข้ าลักษณะเป็ นการขายหรือโอนกิจการของบริษัททั ้งหมดหรือบางส่วนที่
สํา คัญ ให้ แ ก่ บุค คลอื่ น ตามนัย แห่ งมาตรา 107 (2) (ก) แห่ ง พ.ร.บ. บริ ษั ท มหาชนฯ และเข้ าข่ า ยเป็ นรายการ
จําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ตามประกาศประกาศเรื่องการได้ มาหรือจําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์
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รายละเอีย ดของรายการจํ าหน่ ายไปซึ่ง สิน ทรัพ ย์ แ ละการเข้ าทํ ารายการที่เกี่ ยวโยงกัน มี รายละเอีย ดดัง ที่
ปรากฏตาม สารสนเทศรายการจํ าหน่า ยไปซึ่ง สิน ทรัพ ย์ และรายการที่ เกี่ย วโยงกัน รายการจํ าหน่า ยเงิน ลงทุน
ทั ้งหมดในบริษัท สิทธารมย์ ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด สิ่งที่ส่งมาด้ วยลําดับที่ 5 และรายงานความเห็นของที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระที่เกี่ยวกับรายการได้ มาและจําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน มีรายละเอียดดังที่
ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้ วยลําดับที่ 3
ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการพิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า ผู้ ถื อ หุ้น ควรอนุมัติ ให้ บ ริ ษั ท ฯ จํ า หน่ า ยหุ้น สามัญ ทัง้ หมดของ STR
เนื่องจาก STR มีผลประกอบการขาดทุนตัง้ แต่ ปี 2559 ถึงปั จจุบัน และการดําเนินโครงการสิทธารมย์ พาร์ คไลฟ์
ต่อไปจะส่งผลให้ เกิดค่าใช้ จ่ายและผลขาดทุนเพิ่มขึ ้น อีกทั ้งบริษัทฯ ต้ องการระดมเงินเพื่อชําระหนี ้สินของบริษัทฯ
ที่จะครบกําหนด
การลงมติ
วาระนี ้ต้ องได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั ้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสีย ทั ้งนี ้ ผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสียและไม่
มีสทิ ธิออกเสียงในวาระนี ้
หมายเหตุ:

ในการพิจารณาอนุมัติวาระที่ 5 ถึง วาระที่ 8 หากวาระใดวาระหนึง่ ไม่ได้ รับการอนุมตั ิจะถือว่า
วาระอื่น ๆ ที่ได้ รับการอนุมตั ิแล้ วเป็ นอันยกเลิกและจะไม่มีการพิจารณาในวาระที่ 9

วาระที่ 10

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ ามี)

จึงขอเรี ยนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมตามกําหนด วัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าวข้ างต้ น โดยบริษัทฯ จะเปิ ด
ให้ เริ่มลงทะเบียนได้ ตั ้งแต่เวลา 8:30 น.
หากผู้ถือหุ้นท่ านใดประสงค์ จะแต่งตัง้ บุค คลอื่ นเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุม ครัง้ นี ้ โปรด
กรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉับทะ แบบ ก หรือ แบบ ข แบบใดแบบหนึง่ ให้ ครบถ้ วนสมบูรณ์ พร้ อม
ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท และยื่นต่อเจ้ าหน้ าที่ของบริษัทฯ ก่อนเข้ าร่วมประชุม
อ นึ่ งบ ริ ษั ท ฯ ได้ กํ า ห น ด รา ย ชื่ อ ผู้ ถื อ หุ้ น ที่ มี สิ ท ธิ เข้ า ร่ ว ม ป ระ ชุ ม วิ ส า มั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ค รั ง้ ที่ 1/2561
ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561
ทั ้งนี ้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามข้ อมูลเพิ่มเติม หรือต้ องการให้ ชี ้แจงในประเด็นใด ในระเบียบวาระที่นําเสนอ
ในครั ้งนี ้ กรุณาติดต่อนางสาวพัฒน์สรณ์ วิสทุ ธิพงษ์ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-286-2946
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
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สิ่งที่ส่งมาด้ วยลําดับที่ 1
สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561

บริษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 35 ซอยสาทร 9 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุ งเทพมหานคร 10120

สิ่งที่ส่งมาด้ วยลําดับที่ 1

รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2561
ของ
บริ ษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”)
วัน เวลา และสถานที่ประชุม
ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14:00 น. ณ ห้ องสาทร 2 ชั ้น 4 โรงแรมแอสคอทท์ สาทร บางกอก เลขที่ 7 ถนน
สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
กรรมการที่เข้ าร่ วมประชุม
1. นายเกรี ยงไกร ศิระวณิชการ

ประธานกรรมการบริษัท

2. นายมนต์ ชยั อรวงศ์ไพศาล

กรรมการบริษัท

3. นายฐิ ติวฒ
ั น์ คูวิจิตรสุวรรณ

กรรมการบริษัท

4. พลเอกทิวะพร ชะนะพะเนาว์

กรรมการอิสระ

5. นายธวัช จิตตรานนท์

กรรมการอิสระ

กรรมการที่ไม่ ได้ เข้ าร่ วมประชุม
1. นายสราวุฒิ ภูมิถาวร

กรรมการอิสระ

ผู้สอบบัญชีจากบริ ษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชั่นแนล จํากัด
1. นางสาวสิรินารถ คําบุตรดี

ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด

2. คุณศุภฤทธิ์ สันทรัชต์ ไชย

ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด

ก่อนเริ่ มระเบียบวาระการประชุม ผู้ดําเนินการประชุมได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบถึงข้ อมูลเกี่ยวกับระเบียบการประชุม
วิธีการลงคะแนนเสียง การเก็บบัตรลงคะแนน วิธีการนับคะแนน
เริ่ มการประชุม
ผู้ดําเนินการประชุมได้ รายงานให้ ที่ประชุมทราบว่า ในวันนี ้มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง จํานวน 24 ราย และ
โดยการมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุม จํานวน 3 ราย รวมเป็ นจํานวน 27 ราย นับรวมจํานวนหุ้นได้ 338,840,354 หุ้น หรือคิด
เป็ นร้ อยละ 91.54 ของหุ้นที่จําหน่ายได้ ทั ้งหมดของบริษัท ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้ อบังคับของบริษัท
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หลัง จากนั น้ นายเกรี ย งไกร ศิ ร ะวณิ ช การ ประธานกรรมการบริ ษั ท ซึ่ ง ทํ า หน้ าที่ เ ป็ นประธานในที่ ป ระชุ ม
(“ประธานฯ”) ได้ เปิ ดประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ตามที่กําหนดไว้ ในหนังสือเชิญประชุมต่อไป
วาระที่ 1 พิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถอื หุ้น ประจําปี 2560
ประธานฯ ได้ แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบว่าบริษัทได้ จดั ทํารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560 ซึง่ ได้ จัด
ขึ ้นเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 โดยคณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2560 ดังกล่าว ได้ จดั ทําอย่างถูกต้ อง ตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุม ผู้ถือ
หุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560 ดังกล่าว
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดมีข้อซักถามในวาระนี ้ ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว มีมติเป็ นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560
ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้

มติท่ ลี ง

จํานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

เห็นด้ วย
ไม่ เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

338,840,354
0
0
0

ร้ อยละของจํานวนเสียง
ทัง้ หมดผู้ถือหุ้นซึ่งเข้ าร่ วม
ประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
100.00
0.00
0.00
0.00

หมายเหตุ มติในวาระนี ้ จะต้ องได้ รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่ง มาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน
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วาระที่ 2 พิ จารณารั บ ทราบผลการดํ าเนิ น งานของบริ ษั ท สํ าหรั บ รอบระยะเวลาบั ญชี สิ น้ สุ ด วั น ที่ 31
ธันวาคม 2560
ประธานฯ ได้ แ จ้ ง ให้ ผ้ ู ถ ือ หุ้ น ทราบว่า บริ ษั ท ได้ จ ัด ทํ า รายงานผลการดํ า เนิน งานของบริ ษั ท สํา หรับ รอบ
ระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่ปรากฏในรายงานประจําปี 2560 (ในรู ปแบบ CD-ROM) ที่
ได้ จ ัด ส่ง ให้ แ ก่ผ้ ู ถ ือ หุ้ น แล้ ว และขอให้ น างสาวพัฒ น์ สร วิ สุท ธิ พ งษ์ ผู้อํ า นวยการฝ่ ายบัญชี ก ารเงิ น เป็ นผู้ชี แ้ จง
รายละเอียดเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ
นางสาวพัฒน์สร วิสทุ ธิพงษ์ ผู้อํานวยการฝ่ ายบัญชีการเงิน ได้ ชี ้แจงผลประกอบการของปี 2560 ว่า รายได้ รวม
ของบริษัทในปี 2560 มีมลู ค่าเท่ากับ 36.36 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับรายได้ รวมในปี 2559 จํานวน 1,207.09 ล้ านบาท
รายได้ ลดลง คิดเป็ นร้ อยละ 97.08 ซึ่งเกิดจากในปี 2559 ได้ มีการจําหน่ายเงินลงทุนของ บริ ษัท กีธา พร็ อพเพอร์ ตี ้
จํากัด สําหรับรายได้ ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ปี 2560 เท่ากับ 35.77 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับปี 2559 รายได้ 3.55 ล้ าน
บาท ซึง่ สูงขึ ้นคิดเป็ นร้ อยละ 908
สําหรับผลประกอบการในปี 2560 มีผลขาดทุนจากการดําเนินงาน จํานวน 120.57 ล้ านบาท ขณะที่ปี 2559
บริษัทฯ มีกําไรสุทธิ จํานวน 1,153.65 ล้ านบาท เนื่องจากปี 2559 มีกําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุน ของ บริษัท กีธา
พร็ อพเพอร์ ตี ้ จํากัด จํานวน 1,185.65 ล้ านบาท สําหรับปี 2560 ผลประกอบการขาดทุน เกิดจากการด้ อยค่าที่ดิน
เปล่าหน้ าโครงการสิทธารมย์ อุดรธานี รวมทั ้งค่าใช้ จ่ายในการขายและบริหารที่สงู ขึ ้น จากการบริหารโครงการสิทธา
รมย์ พาร์ คไลฟ์ ประกอบกับการโอนกรรมสิทธิ์ ในปี 2560 มีเพียงร้ อยละ 21 ของโครงการทั ้งหมด จึงส่งผลให้ เกิ ด ผล
ขาดทุนขึ ้นในปี 2560
นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดมีข้อซักถามในวาระนี ้ ประธานฯ จึงแจ้ งว่าวาระนี ้เป็ นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการออกเสียง
ลงคะแนน
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริ ษัท สําหรั บรอบระยะเวลาบัญชีสนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ประธานฯ ได้ แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบว่าบริษัทได้ จัดทํางบการเงินของบริษัทสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุด วันที่
31 ธันวาคม 2560 ตามที่ปรากฏในรายงานประจําปี 2560 (ในรูปแบบ CD-ROM) ที่ได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นแล้ วพร้ อ ม
หนังสือเชิญประชุมแล้ ว โดยงบการเงินของบริษัท สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังกล่าว
ได้ ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและได้ รับ
การเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทแล้ ว จึงขอให้ นางสาวพัฒน์ สร วิสทุ ธิ พงษ์ ผู้อํานวยการฝ่ ายบัญ ชี
การเงินเป็ นผู้ชี ้แจงรายละเอียดในวาระนี ้
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นางสาวพัฒน์ สร วิสทุ ธิ พงษ์ ผู้อํานวยการฝ่ ายบัญชีการเงิน ได้ ชี ้แจงรายละเอียดในงบการเงินสําหรับปี 2560
ว่า บริ ษัทมีสินทรัพย์ รวมเป็ นจํานวนเท่ ากับ 242.74 ล้ านบาท ลดลงในอัตราร้ อ ยละ 54.32 เมื่อเทียบกับปี 2559
ในขณะที่หนี ้สินรวมปรับลดลง ในอัตราร้ อยละ 27.92 เนื่องจากบริษัทฯ ได้ ชําระหนี ้เงินกู้ยืมบางส่วน และสําหรับผล
การดําเนินงานที่มียอดขายสูงขึ ้นและมีรายจ่ายรวมสูงขึ ้นเช่นกัน ในปี 2560 เกิดผลขาดทุนสะสม จํานวน 406.36
ล้ านบาท โดยส่วนของผู้ถือหุ้นคงเหลือ จํานวน 27.71 ล้ านบาท
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมในวาระนี ้ ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิงบการเงินของ
บริษัท สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิงบการเงินของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี
สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
มติท่ ลี ง

จํานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

เห็นด้ วย
ไม่ เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

339,503,354
0
0
0

ร้ อยละของจํานวนเสียง
ทัง้ หมดผู้ถือหุ้นซึ่งเข้ าร่ วม
ประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
100.00
0.00
0.00
0.00

หมายเหตุ มติในวาระนี ้ จะต้ องได้ รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดจ่ ายเงินปั นผล
ประธานฯ ได้ แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั ้งที่มีการแก้ ไข
เพิ่มเติม) และข้ อบังคับของบริ ษัท กําหนดให้ บริ ษัทต้ องจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําปี ส่วนหนึ่งไว้ เป็ นเป็ นทุนสํารอง ไม่
น้ อยกว่าร้ อยละห้ าของกําไรสุทธิประจําปี หักด้ วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสํารองนี ้จะมีไม่น้อ ย
กว่าร้ อยละสิบของทุนจดทะเบียน และห้ ามบริษัทแบ่งเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากกําไร ในกรณีที่บริษัทยังมี
ยอดขาดทุนสะสมอยูห่ ้ ามมิให้ แบ่งเงินปั นผล
ในปี 2560 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ บริ ษัทมีผลขาดทุนสะสม อยู่ประมาณ 433.42 ล้ านบาท จึงทําให้ ไม่
สามารถจ่ายเงินปั นผลให้ กบั ผู้ถือหุ้นได้
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ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดมีข้อซักถามในวาระนี ้ ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปั นผล
โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว และมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการงดจ่ายเงินปั นผล ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้

มติท่ ลี ง

จํานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

เห็นด้ วย
ไม่ เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

339,503,354
0
0
0

ร้ อยละของจํานวนเสียง
ทัง้ หมดผู้ถือหุ้นซึ่งเข้ าร่ วม
ประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
100.00
0.00
0.00
0.00

หมายเหตุ มติในวาระนี ้ จะต้ องได้ รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่ งตัง้ กรรมการใหม่ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ประธานฯ ได้ แจ้ งให้ ผ้ ูถื อหุ้นทราบว่ า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญั ติ บ ริ ษัท มหาชนจํ า กัด พ.ศ. 2535
(รวมทั ้งที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) และข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 17 กําหนดว่า ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครัง้ ให้
กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 เป็ นอัตรา ถ้ าจํานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดย
จํานวนที่ใกล้ ที่สดุ กับ 1 ใน 3 กรรมการที่จะออกจากตําแหน่งตามวาระนั ้น อาจได้ รับเลือกตั ้งเข้ ามาดํารงตําแหน่งเป็ น
กรรมการใหม่ได้
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 ของบริษัท มีกรรมการที่ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 2
ท่าน คือ
(1) พลเอกทิวะพร ชะนะพะเนาว์ กรรมการอิสระ
(2) นางสาวพัทธนันท์ อภิรโยธิน กรรมการบริษัท
ทั ้งนี ้ เนื่องจากมีกรรมการที่ออกตามวาระ 2 ท่าน จึงเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุม ผู้ถือ หุ้นฯ พิจารณาอนุมัติ
แต่งตั ้งกรรมการใหม่ จํานวน 2 ท่าน แทนกรรมการที่ออกจากตําแหน่งตามวาระ ดังนี ้คือ
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นายวัลลภ ศรีไพศาล เข้ าดํารงตําแหน่ง กรรมการอิสระ แทน พลเอกทิวะพร ชะนะพะเนาว์
นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ เข้ าดํารงตําแหน่ง กรรมการบริษัท แทน นางสาวพัทธนันท์ อภิรโยธิน
เนื่องจากกรรมการทั ้ง 2 ท่านเป็ นผู้มีความรู้ ค วามสามารถ และมีประสบการณ์ อันจะเป็ นประโยชน์ ต่ อ การ
ดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท ที่ ป ระชุม คณะกรรมการจึง เห็ น สมควรเสนอให้ ที่ ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น พิ จ ารณาอนุมัติ แ ต่ ง ตัง้
กรรมการทั ้ง 2 ท่าน
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
นายสมยศ ศักดิ์ศรีคณ
ุ ากร ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ขอให้ กรรมการ
บริษัทที่จะได้ รับการพิจารณาแต่งตั ้งใหม่แสดงวิสยั ทัศน์ ต่อที่ประชุมก่อนการพิจารณาอนุมตั ิแต่งตั ้ง
นายวัลลภ ศรี ไพศาล แถลงต่อที่ประชุม โดยเชื่อมั่นว่าจะนําความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ด้านที่
ปรึกษากฎหมายกว่า 10 ปี มาช่วยบริ ษัทฯ ในฐานะกรรมการอิสระ เพื่อตรวจสอบการทํางานของบริ ษัท และช่วย
ปกป้องผลประโยชน์ของผู้ลงทุนได้
นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ แถลงต่อที่ประชุม โดยเชื่อมั่นว่าจะนําความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ด้าน
อสังหาริ มทรัพย์ ที่สงั่ สมมากว่า 10 ปี จากการพัฒนาธุรกิจของครอบครัว ปั ญจทรัพย์ เพื่อดํารงตําแหน่ง กรรมการ
บริ ษัท อีกทั ้งนายศุภโชค ยังเห็นช่องว่างของตลาดอสังหาริ มทรัพย์ ในประเทศไทยที่ราคายังไม่สงู มากเมื่อเทียบกับ
ฮ่องกง และ สิงคโปร์ ซึง่ เห็นว่ายังมีช่องว่างในการเติบโตอีกมาก
หลังจากนั ้น ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามข้ อมูลเพิ่มเติม
เมื่อไม่มีผ้ ถู ื อหุ้น รายใดมี ข้อ ซักถามเพิ่ มเติ ม ในวาระนี ้ ประธานฯ จึงขอให้ ที่ป ระชุม พิ จารณาอนุมัติ แ ต่ ง ตัง้
กรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ
วาระที่ 5.1 พิจารณาอนุมัติแต่ งตัง้ นายวัลลภ ศรี ไพศาล เข้ าดํารงตําแหน่ ง กรรมการอิสระ แทน พลเอกทิ
วะพร ชะนะพะเนาว์
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว และมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิแต่งตั ้ง นายวัลลภ ศรีไพศาล เข้ าดํารงตําแหน่ง
กรรมการอิสระ แทน พลเอกทิวะพร ชะนะพะเนาว์ ที่ออกจากตําแหน่งตามวาระ ด้ วยคะแนนเสียง
ดังนี ้
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มติท่ ลี ง

จํานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

เห็นด้ วย
ไม่ เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

339,503,354
0
0
0

ร้ อยละของจํานวนเสียง
ทัง้ หมดผู้ถือหุ้นซึ่งเข้ าร่ วม
ประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
100.00
0.00
0.00
0.00

หมายเหตุ มติในวาระนี ้ จะต้ องได้ รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน
วาระที่ 5.2 พิ จารณาอนุ มัติ แต่ งตั ง้ นายศุ ภ โชค ปั ญจทรั พ ย์ เข้ าดํ ารงตํ าแหน่ ง กรรมการบริ ษั ท แทน
นางสาวพัทธนันท์ อภิรโยธิน
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมได้ พิ จารณาแล้ ว และมีมติเป็ นเอกฉันท์ อนุมัติแ ต่ ง ตั ้ง นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ เข้ าดํ า รง
ตําแหน่ง กรรมการบริษัท แทน นางสาวพัทธนันท์ อภิรโยธิน ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้

มติท่ ลี ง

จํานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

เห็นด้ วย
ไม่ เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

339,503,354
0
0
0

ร้ อยละของจํานวนเสียง
ทัง้ หมดผู้ถือหุ้นซึ่งเข้ าร่ วม
ประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
100.00
0.00
0.00
0.00

หมายเหตุ มติในวาระนี ้ จะต้ องได้ รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่ง มาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน
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วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกําหนดค่ าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2561
ประธานฯ ได้ เสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกําหนดค่าตอบแทนกรรมการให้ แก่กรรมการของบริ ษัท
สําหรับปี 2561 ดังนี ้คือ
(1) ค่าตอบแทนรายเดือน
- ประธานกรรมการบริษัท ค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท (หนึง่ หมื่นห้ าพันบาทถ้ วน)
- กรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนเดือนละ

10,000 บาท (หนึง่ หมืน่ บาทถ้ วน)

(2) เบี ้ยประชุมคณะกรรมการ
- ประธานกรรมการบริษัท 15,000 บาท (หนึง่ หมื่นห้ าพันบาทถ้ วน)
- กรรมการบริษัท

10,000 บาท (หนึง่ หมื่นบาทถ้ วน)

(3) เบี ้ยประชุมคณะอนุกรรมการ เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานคณะอนุกรรมการ 10,000 บาท (หนึง่ หมื่นบาทถ้ วน)
- อนุกรรมการ

7,000 บาท (เจ็ดพันบาทถ้ วน)

โดยกรรมการที่ได้ รับเงินเดือนประจําในฐานะผู้บริ หาร จะไม่ได้ รับค่าตอบแทนดังกล่าวในฐานะกรรมการ
บริษัท
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
เมื่อไม่มีผ้ ูถือหุ้นรายใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมในวาระนี ้ ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกําหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2561 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว และมีมติเป็ นเอกฉันท์ อนุมัติการกํ าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี
2561 ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้

มติท่ ลี ง

จํานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

เห็นด้ วย
ไม่ เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

339,503,354
0
0
0

ร้ อยละของจํานวนเสียง
ทัง้ หมดผู้ถือหุ้นซึ่งเข้ าร่ วม
ประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
100.00
0.00
0.00
0.00

หมายเหตุ มติ ใ นวาระนี ้ จะต้ อ งได้ รับ การอนุมัติ ด้ ว ยคะแนนเสีย งไม่ น้อ ยกว่ าสองในสามของจํ า นวนเสียง
ทั ้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
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วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าสอบบัญชี ประจําปี 2561
ประธานฯ ได้ เสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั ้งผู้สอบบัญชี ได้ แก่ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญ
รัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 และ/หรือ นายจุมพฏ ไพรรัตนาการ ผู้สอบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 7645 และ/
หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มัง่ จิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125 แห่งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล
จํากัด ให้ เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัท เพื่อตรวจสอบงบการเงินของบริษัท สําหรับรอบบัญชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561 โดยมีค่าตอบแทนจํานวน 800,000 บาท (แปดแสนบาทถ้ วน)
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดมีข้อซักถามในวาระนี ้ ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั ้งผู้สอบบัญชี
และกําหนดค่าสอบบัญชี ประจําปี 2561 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว และมีมติอนุมัติเป็ นเอกฉันท์ แต่งตั ้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชี
ประจําปี 2561 ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้

มติท่ ลี ง

จํานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

เห็นด้ วย
ไม่ เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

339,503,354
0
0
0

ร้ อยละของจํานวนเสียง
ทัง้ หมดผู้ถือหุ้นซึ่งเข้ าร่ วม
ประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
100.00
0.00
0.00
0.00

หมายเหตุ มติในวาระนี ้ จะต้ องได้ รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแก้ ไขข้ อบังคับของบริ ษัท
ประธานฯ ได้ เสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิแก้ ไขข้ อบังคับของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี ้
วาระที่ 8.1 พิจารณาอนุมัติแก้ ไขข้ อบังคับข้ อ 16
จากเดิม
“ข้ อ 16. ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั ้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี ้
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(1)

ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ (1) หุ้นต่อหนึง่ (1) เสียง

(2)

ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้ คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั ้งหมดตาม (1) เลือกตั ้งบุคคลเดียวหรื อหลายคนเป็ น
กรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั ้งบุคคลหลายคนเป็ นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ูใ ดมาก
น้ อยเพียงใดไม่ได้

(3)

บุคคลที่ได้ รับ คะแนนเสีย งสูง สุด ตามลํา ดับ ลงมาเป็ นผู้ได้ รับเลือ กตัง้ เป็ นกรรมการเท่า จํ า นวน
กรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั ้งในครัง้ นั ้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้ รับการเลือกตั ้งในลําดับถัด
ลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั ้งในครัง้ นั ้น ให้ ประธาน
ที่ประชุมเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขาด”

เป็ น
“ข้ อ 16. ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั ้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี ้
(1)

ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ (1) หุ้นต่อหนึง่ (1) เสียง

(2)

ในการเลือกตั ้งกรรมการอาจใช้ วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็ นรายบุคคลคราวละคน
หรื อคราวละหลาย ๆ คน ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครัง้ ผู้ถือ
หุ้นต้ องออกเสียงด้ วยคะแนนเสียงที่มีตามข้ อ (1) ทั ้งหมดจะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมากน้ อย
เพียงใดไม่ได้ ดังนั ้น ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงของตนในการเลือกตั ้งกรรมการ เพื่อให้
ผู้ใดมากน้ อยตาม มาตรา 70 วรรคหนึง่ แห่ง พรบ. บริษัทมหาชนฯ ได้

(3)

ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั ้งกรรมการให้ ใช้ เสียงข้ างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ผ้ ู
เป็ นประธานที่ประชุมเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขาด

ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดมีข้อซักถามในวาระนี ้ ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิแก้ ไขข้ อบังคับข้ อ 16
โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว และมีมติอนุมตั ิแก้ ไขข้ อบังคับข้ อ 16 ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้

มติท่ ลี ง

จํานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

เห็นด้ วย
ไม่ เห็นด้ วย

339,503,355
0
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ร้ อยละของจํานวนเสียง
ทัง้ หมดผู้ถือหุ้นซึ่งเข้ าร่ วม
ประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
100.00
0.00

มติท่ ลี ง

จํานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

งดออกเสียง
บัตรเสีย

0
0

ร้ อยละของจํานวนเสียง
ทัง้ หมดผู้ถือหุ้นซึ่งเข้ าร่ วม
ประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
0.00
0.00

หมายเหตุ มติในวาระนี ้ จะต้ องได้ รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั ้งหมดของ
ผู้ที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 8.2 พิจารณาอนุมัติแก้ ไขข้ อบังคับข้ อ 30
จากเดิม
“ข้ อ 30. กรรมการผู้มีอํ านาจลงนามผูกพันบริ ษัท คือ กรรมการสอง (2) คน ลงลายมือชื่อ ร่ ว มกัน และ
ประทับตราสําคัญของบริษัท
ทั ้งนี ้ คณะกรรมการมีอํานาจพิจารณากําหนดและแก้ ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอํานาจลง
นามผูกพันบริษัทได้ ”
เป็ น
“ข้ อ 30. กรรมการผู้มีอํ านาจลงนามผูกพันบริ ษัท คือ กรรมการสอง (2) คน ลงลายมือชื่อ ร่ ว มกัน และ
ประทับตราสําคัญของบริษัท
ทั ้งนี ้ คณะกรรมการมีอํานาจพิจารณากําหนดและแก้ ไขเปลีย่ นแปลงจํานวนกรรมการและ/หรื อชื่อ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทได้ ”
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดมีข้อซักถามในวาระนี ้ ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิแก้ ไขข้ อบังคับข้ อ 30
โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว และมีมติอนุมตั ิแก้ ไขข้ อบังคับข้ อ 30 ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้

มติท่ ลี ง

จํานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

เห็นด้ วย
ไม่ เห็นด้ วย

339,503,355
0
11

ร้ อยละของจํานวนเสียง
ทัง้ หมดผู้ถือหุ้นซึ่งเข้ าร่ วม
ประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
100.00
0.00

มติท่ ลี ง

จํานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

งดออกเสียง
บัตรเสีย

0
0

ร้ อยละของจํานวนเสียง
ทัง้ หมดผู้ถือหุ้นซึ่งเข้ าร่ วม
ประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
0.00
0.00

หมายเหตุ มติในวาระนี ้ จะต้ องได้ รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั ้งหมดของ
ผู้ที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 8.3 พิจารณาอนุมัติแก้ ไขข้ อบังคับข้ อ 31
จากเดิม
“ข้ อ 31. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายในสี่ (4) เดือน
นับแต่วนั สิ ้นสุดของรอบปี บัญชีบริษัท
การประชุมผู้ถอื หุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้ เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการ
จะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สดุ แต่จะเห็นสมควร
ผู้ถือหุ้นซึง่ มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึง่ ในห้ า (1/5) ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทั ้งหมด หรือ
ผู้ถื อ หุ้น จํ า นวนไม่ น้ อ ยกว่ า ยี่ สิบ ห้ า (25) คน ซึ่ง มี ห้ ุน นับ รวมกัน ได้ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า หนึ่ง ในสิบ (1/10) ของ
จํานวนหุ้นที่จํ า หน่ า ยได้ ทั ้งหมดจะเข้ า ชื่อ กันทํ าหนัง สือ ขอให้ ค ณะกรรมการเรี ย กประชุม ผู้ถื อหุ้น เป็ น
ประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้ เรี ยกประชุมไว้ ให้ ชัดเจนในหนังสือดังกล่าว
ด้ วย ในกรณีเช่นนี ้ คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วนั ที่ไ ด้ รับ
หนังสือนั ้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว”
เป็ น
“ข้ อ 31. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายในสี่ (4) เดือน
นับแต่วนั สิ ้นสุดของรอบปี บัญชีของบริษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ ว ให้ เรียกว่าการประชุมวิสามัญ
คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร
ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรื อหลายคนซึ่งมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า ร้ อยละสิบ (10) ของจํานวนหุ้นที่
จําหน่ายได้ ทั ้งหมด จะเข้ าชื่อกัน ทํา หนัง สือขอให้ ค ณะกรรมการเรี ย กประชุมเป็ นการประชุม วิ สามั ญ
เมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้ เรี ยกประชุมไว้ ให้ ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้ วย ใน
กรณีเช่นนี ้ คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สบิ ห้ า (45) วัน นับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือ
จากผู้ถือหุ้น
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ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการไม่ จัด ให้ มี ก ารประชุม ภายในกํ า หนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ผู้ถื อ หุ้น
ทั ้งหลาย ซึง่ เข้ าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้ จํานวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั ้น จะเรียกประชุมเองก็ได้
ภายในสีส่ บิ ห้ า (45) วัน นับแต่วนั ครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ในกรณีเช่นนี ้ให้ ถือว่าเป็ นการประชุม
ผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรี ยกประชุม โดยบริษัทต้ องรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายอันจําเป็ นที่เกิดจากการจัด ให้ มี
การประชุมและอํานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคห้ าครั ง้ ใด
จํานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่ วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ ประชุมตามที่กําหนดไว้ ในข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 33 ผู้
ถือหุ้นตามวรรคห้ าต้ องร่ วมกันรับผิดชอบชดใช้ ค่าใช้ จ่ายที่เกิดจากการจัดให้ มีการประชุมในครั ้งนั ้นให้ แ ก่
บริษัท”
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดมีข้อซักถามในวาระนี ้ ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิแก้ ไขข้ อบังคับข้ อ 31
โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว และมีมติอนุมตั ิแก้ ไขข้ อบังคับข้ อ 31 ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้

มติท่ ลี ง

จํานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

เห็นด้ วย
ไม่ เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

339,503,355
0
0
0

ร้ อยละของจํานวนเสียง
ทัง้ หมดผู้ถือหุ้นซึ่งเข้ าร่ วม
ประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
100.00
0.00
0.00
0.00

หมายเหตุ มติในวาระนี ้ จะต้ องได้ รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั ้งหมดของ
ผู้ที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 9 พิจารณาเรื่ องอื่นๆ
ประธานฯ ได้ แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบว่า วาระนี ้เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ กับผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระ
ที่กําหนดไว้ ในหนังสือเชิญประชุม โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนั ้นให้ อยู่ภายใต้ หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกําหนด
ซึ่งในหลักเกณฑ์ ตามพระราชบัญญั ติบ ริ ษัทมหาชนจํ ากัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติ ม) มาตรา 105
วรรค 2 ได้ กําหนดไว้ ว่า เมื่อที่ประชุมพิ จ ารณาระเบี ยบวาระการประชุม ตามลํา ดับ ระเบียบวาระที่ กํา หนดไว้ ใน
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สิ่งที่ส่งมาด้ วยลําดับที่ 2
สารสนเทศรายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์
และรายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการรับโอนกิจการทังหมด
้
ของ
บริ ษัท แอสเซท ไฟว์ โฮลดิ ้ง จํากัด

บริษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 35 ซอยสาทร 9 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุ งเทพมหานคร 10120

สิ่งที่ส่งมาด้ วยลําดับที่ 2
สารสนเทศรายการได้ มาซึ่ งสิ น ทรั พย์ และรายการที่ เกี่ ยวโยงกั น รายการรั บโอนกิ จ การทั ้ง หมดของ
บริษัท แอสเซท ไฟว์ โฮลดิง้ จํากัด โดยชําระค่ าตอบแทนด้ วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้ แก่ บุคคลในวงจํากัด
ด้ วยที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ” หรื อ “ADAM”) ครัง้ ที่ 11/2561
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 ได้ มีมติอนุมตั ิให้ บริ ษัทฯ เข้ าทํารายการซื ้อและรับโอนกิจการทังหมด
้
(Entire Business Transfer EBT) ของบริ ษัท แอสเซท ไฟว์ โฮลดิ ้ง จํากัด (“AFH”) รวมทังการลงนามในสั
้
ญญาที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้บริ ษัทฯ จะรับโอนมาซึ่ง
สินทรัพย์ และหนี ้สินทังหมดของ
้
AFH รวมถึงสิทธิหน้ าที่ ภาระผูกพัน ความรับผิดชอบที่ AFH มี หรื อพึงมี ณ วันโอนกิจการ
โดยจะชํ าระค่าตอบแทนเป็ นมูลค่าทัง้ สิน้ 752,836,413 บาท ด้ วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ ออกใหม่ของบริ ษัทฯ จํ านวนไม่เกิน
752,836,413 หุ้น ในราคาเสนอขายที่ไม่ต่ํากว่าราคาตลาด ณ วันที่เสนอขาย ซึ่งราคาตลาดจะถูกกําหนดจากราคาประเมิน
โดยที่ปรึกษาการเงิน และไม่ตํ่ากว่าหุ้นละ 1.00 บาท ทังนี
้ ้ AFH จะดําเนินการเลิกบริ ษัทภายหลังการโอนกิจการ เพื่อให้ การรับ
โอนกิจการทังหมดเป็
้
นไปตามเงื่อนไขการยกเว้ นภาษี อากรของประมวลรัษฎากร และชําระบัญชีเพื่อคืนทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของ
AFH
การเข้ า ทํ า รายการข้ า งต้ น เข้ า ลักษณะเป็ นรายการได้ ม าซึ่ง สิน ทรั พ ย์ ตามประกาศคณะกรรมการกํ า กับ ตลาดทุน ที่
ทจ.20/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทํารายการที่มีนยั สําคัญที่เข้ าข่ายเป็ นการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (และที่แก้ ไข
เพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจด
ทะเบียนในการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ พ.ศ.2547 (และที่แก้ ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่ องการได้ มาหรื อจําหน่ ายไป
ซึ่ ง สิ น ท รั พ ย์ ” ) แ ล ะ เ ป็ น ร า ย ก า ร เ กี่ ย ว โ ย ง ต า ม ป ร ะ ก า ศ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร กํ า กั บ ต ล า ด ทุ น ที่ ท จ . 21/ 2551
เรื่ อง หลักเกณฑ์ ในการทํารายการที่เกี่ ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย เรื่ อง การ
เปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (“ประกาศรายการเกี่ยวโยง”)
โดยมีรายละเอียดสาระสําคัญของการเข้ าทํารายการดังต่อไปนี ้
1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ
เดือนธันวาคม 2561
2. บุคคลที่เกี่ยวข้ องและความสัมพันธ์ กับบริษัทจดทะเบียน
ผู้รับโอนกิจการ/ผู้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน : บริ ษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
ผู้โอนกิจการ/ผู้ได้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน :
บริ ษัท แอสเซท ไฟว์ โฮลดิ ้ง จํากัด
ความสัมพันธ์กบั บริ ษัทจดทะเบียน :
นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ นายยงเกียรติ ศิริวจั นางกูร และนาย
จตุรงค์ ธนะปุระ ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นของ AFH ในสัดส่วนการถือหุ้น
ร้ อยละ 62.17 ร้ อยละ 6.23 และร้ อยละ 6.23 ของทุ น จด
ทะเบี ย นชํ า ระแล้ ว ตามลํ า ดับ จะได้ รั บ การเสนอชื่ อ ให้ เ ป็ น
ผู้บริหารของบริ ษัทฯ และ/หรื อบริษัทย่อย (รายละเอียดเกี่ยวกับ
1

สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นของ AFH ตามที่แสดงในข้ อ 4.
รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้ มา)
3. ลักษณะโดยทั่วไป ประเภท และขนาดของรายการ
3.1 ลักษณะโดยทัว่ ไปของรายการ
บริ ษั ท ฯ จะเข้ าทํ า ธุ ร กรรมการรั บ โอนกิ จ การทั ง้ หมดของ AFH โดยจะชํ า ระค่ า ตอบแทนเป็ นมู ล ค่ า ทั ง้ สิ น้
752,836,413 บาท ด้ วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริ ษัทฯ จํานวนไม่เกิน 752,836,413 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1
บาท ในราคาเสนอขายที่ไม่ตํ่ากว่าราคาตลาด ณ วันที่เสนอขาย ซึ่งราคาตลาดจะถูกกําหนดจากราคาประเมินโดยที่
ปรึกษาการเงิน และไม่ตํ่ากว่าหุ้นละ 1.00 บาท ด้ วยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกําหนดวัตถุประสงค์ เพื่อเสนอขาย
ให้ แก่บุคคลในวงจํากัด แก่ AFH เพื่อเป็ นการชําระค่าตอบแทนให้ กับ AFH ในการโอนกิจการทังหมดของ
้
AFH ให้ กับ
บริษัทฯ แทนการชําระด้ วยเงินสด
โดยภายหลังการทํารายการซื ้อและรับโอนกิจการทังหมดของ
้
AFH แล้ ว AFH จะดําเนินการเลิกบริษัทภายหลังการ
โอนกิจการ เพื่อให้ การรับโอนกิจการทังหมดเป็
้
นไปตามเงื่อนไขการยกเว้ นภาษี อากรของประมวลรัษฎากร และชําระบัญชี
เพื่อคืนทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของ AFH ดังนัน้ นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 นายยงเกียรติ ศิริวจั นาง
กูร และนายจตุรงค์ ธนะปุระ จะถื อหุ้นของบริ ษัทฯ ในจํานวนไม่เกิน 610,776,183 หุ้น คิดเป็ นสัดส่วนไม่เกินร้ อยละ
54.39 ของหุ้นที่ออกจํ าหน่ายแล้ วทัง้ หมดของบริ ษัทฯ ภายหลังการเพิ่มทุนครั ง้ นี ้ ทัง้ นี ้ ผู้ถือหุ้นของ AFH ไม่เข้ าข่าย
ลักษณะความสัมพันธ์ หรื อพฤติกรรมที่เข้ าลักษณะเป็ นการกระทําร่ วมกัน (Acting in Concert) โดยภายหลังจากการ
ชํ า ระบัญ ชี เ พื่ อ คื น ทุ น ให้ แ ก่ ผ้ ู ถื อ หุ้ น ของ AFH แล้ ว นายศุภ โชค ปั ญ จทรั พ ย์ จะได้ ม าซึ่ ง หุ้น ของบริ ษั ท ฯ จํ า นวน
516,972,765 หรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 46.04 ของสิทธิ ออกเสียงทัง้ หมด ซึ่งมีหน้ าที่ ต้องทํ าคํ าเสนอซือ้ หลักทรั พ ย์
ทังหมดของบริ
้
ษัทฯ (รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างผู้ถือหุ้นตามที่ปรากฏใน ข้ อ 4. ตารางแสดงโครงสร้ างผู้ถือ
หุ้นของบริ ษัทฯ ก่อนและหลังการทํารายการ)
3.2 ประเภทของรายการ
การรับโอนกิจการทังหมดเข้
้
าลักษณะเป็ นการซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทเอกชนมาเป็ นของบริ ษัท ตามนัยแห่ง
มาตรา 107 (2) (ข) แห่ง พ.ร.บ. บริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม (“พ.ร.บ. บริ ษัทมหาชนฯ”) และ
เข้ าข่ายเป็ นรายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศเรื่ องการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ มีมลู ค่ารวมสูงสุดเท่ากับ
ร้ อยละ 4,676.32 ซึง่ เมื่อคํานวณขนาดของรายการตามเกณฑ์มลู ค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ อ้ างอิงจากงบการเงินรวม ณ
วันที่ 30 มิถนุ ายน 2561 เข้ าข่ายเป็ นรายการประเภทที่ 4 หรื อการเข้ าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้ อม บริ ษัทฯ มี
หน้ าที่ต้องขออนุมตั ิการเข้ าทํารายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรั พย์ ฯ”) โดยยื่นคําขอให้
พิจารณารับหลักทรัพย์ใหม่กับตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้ วยการรับหุ้นสามัญหรื อหุ้น

2

บุริมสิทธิ เป็ นหลักทรั พ ย์ จดทะเบี ยน ทัง้ นี บ้ ริ ษั ทฯ อยู่ระหว่า งการดํ า เนิ น การให้ มีคุณ สมบัติค รบถ้ ว นตามเกณฑ์ รั บ
หลักทรัพย์ใหม่ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 เพื่อให้ กลับมาซื ้อขายได้
นอกจากนัน้ เนื่องด้ วย นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ นายยงเกียรติ ศิริวจั นางกูร และนายจตุรงค์ ธนะปุระ ผู้ถือหุ้นของ
AFH จะได้ รับการเสนอชื่อให้ เป็ นผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรื อบริษัทย่อย การรับโอนกิจการทังหมดของ
้
AFH จึงเข้ าข่าย
เป็ นการเข้ าทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศรายการเกี่ยวโยง โดยมีขนาดรายการสูงสุดสูงกว่า 20,000,000 บาท
ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงมีหน้ าที่จดั ทํารายงานและเปิ ดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศเรื่ องการได้ มา
หรื อจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และประกาศรายการเกี่ยวโยง และบริ ษัทฯ ต้ องขออนุมตั ิการเข้ าทํารายการซื ้อหรื อรับโอน
กิจการของบริ ษัทเอกชนมาเป็ นของบริ ษัท และการเข้ าทํารายการเกี่ยวโยงกันจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้ วยคะแนนเสียง
ไม่ตํ่ากว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นบั คะแนนเสียง
ในส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสีย
3.3 ขนาดของรายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์
ตารางคํานวณสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ
หน่วย : ล้ านบาท

ข้ อมูลทางการเงิน
สินทรัพย์รวม
หัก สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
หัก หนี ้สินรวม
หัก ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม
สินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ (NTA)

บริษัทฯ
240.57
2.12
228.02
10.43

1

AFH
1,500.59
0.06
1,321.74
10.06
168.79

2

AFH 3
1,500.59
0.06
1,002.74
10.06
487.22

หมายเหตุ: 1 งบการเงินรวมของบริ ษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2561
2

งบการเงินรวมของ AFH ซึง่ จัดทําโดยฝ่ ายบริ หาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

3

งบการเงินรวมของ AFH ซึง่ จัดทําโดยฝ่ ายบริ หาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ปรับปรุงด้ วยการเพิ่มทุนชําระแล้ ว
ของ AFH จาก 182.25 ล้ านบาท เป็ น 501.25 ล้ านบาท

รายละเอียดการคํานวณขนาดรายการ เป็ นดังนี ้
1. เกณฑ์มลู ค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ
=
ร้ อยละของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของ AFH ตามสัดส่วนที่จะได้ มา
มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริษัทฯ
=
487.22 / 10.43 x 100
=
ร้ อยละ 4,676.32
2. เกณฑ์มลู ค่ารวมของสิง่ ตอบแทน
=
มูลค่ารวมสิง่ ตอบแทนที่จ่าย
มูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ
3

=
=

752.84 / 240.57 x 100
ร้ อยละ 312.94

3. เกณฑ์มลู ค่าหุ้นทุนที่ออกเพื่อชําระค่าสินทรัพย์
=
จํานวนหุ้นที่ออกเพื่อชําระค่าสินทรัพย์ของ AFH
จํานวนหุ้นที่ออกและชําระแล้ วของบริ ษัทฯ
=
752.84 / 370.16 x 100 (สมมุติฐานราคาขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ 1.00 บาท)
=
ร้ อยละ 203.38
4. เกณฑ์กําไรสุทธิจากการดําเนินงาน
=
ร้ อยละของกําไรสุทธิของ AFH ตามสัดส่วนที่จะได้ มา
กําไรสุทธิของบริ ษัท
=
ไม่สามารถคํานวณได้ เนื่องจากบริ ษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน
ตารางสรุปการคํานวณขนาดรายการ
หน่วย : ร้ อยละ

1.
2.
3.
4.

เกณฑ์ การคํานวณ
เกณฑ์มลู ค่าของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ
เกณฑ์มลู ค่ารวมของสิง่ ตอบแทน
เกณฑ์มลู ค่าหุ้นทุน
เกณฑ์กําไรสุทธิจากการดําเนินงาน
ขนาดรายการสูงสุด

ขนาดรายการ
4,676.32
312.94
203.38
ไม่สามารถคํานวณได้
4,676.32

4. รายละเอียดของสินทรั พย์ ท่ ีได้ มา
บริ ษัทฯ เข้ าทํารายการดังกล่าวข้ างต้ นเนื่องจากบริ ษัทฯ มีความประสงค์ที่จะได้ มาซึง่ โครงการอสังหาริ มทรัพย์ภายใต้ การ
บริ หารงานของ บริ ษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (“AFD”) และบริ ษัท รชยาเรี ยลเอสเตท จํากัด (“Rachaya”)
รายละเอียดโครงการและสินทรัพย์โดยสรุปมีดงั นี ้
บริษัท

AFD

รายการที่
1

โครงการ
อาคารชุด
ไวโอ แคราย

2

อาคารชุด
ไวโอ แคราย 2

ที่ตงั ้ และจํานวนหน่ วย
ซอยรั ต นาธิ เ บศร์ 10 ถนนรั ต นาธิ เ บศร์ ตํ า บลบางกระสอ อํ า เภอเมื อ งนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี สร้ างเสร็ จ 100%
พิกดั Lat 13.861153, Lon 100.511901
ราคาขายเริ่ มต้ น 1.99 ล้ านบาท จํานวนหน่วยขาย 125 หน่วย คงเหลือ 29 หน่วย
(มียอดจองรอโอน 20 หน่วย) (ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2561)
ซอยรัตนาธิเบศร์ 3 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัด
นนทบุรี สร้ างเสร็ จ 100%
พิกดั Lat 13.856731, Lon 100.512197

4

บริษัท

Rachaya

รายการที่

โครงการ

3

โครงการหมู่บ้าน
วนา เรสซิเดนซ์

4

ที่ดินเปล่า

5

โครงการหมู่บ้าน
รชยา บ้ านช้ าง 2

ที่ตงั ้ และจํานวนหน่ วย
ราคาขายเริ่ มต้ น 1.39 ล้ านบาท จํานวนหน่วยขาย 122 หน่วย คงเหลือ 54 หน่วย
(มียอดจองรอโอน 7 หน่วย) (ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2561)
ถนนศรี นคริ นทร์ – ร่ มเกล้ า แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุ งเทพมหานคร พื ้น
ที่ดิน 19-3-53.30 ไร่ อยู่ระหว่างการพัฒนา
พิกดั Lat 13.750253, Lon 100.669292
ราคาขายเริ่ มต้ น 19.90 ล้ านบาท จํานวนหน่วยขาย 69 หน่วย ก่อสร้ างยังไม่แล้ ว
เสร็ จ (มียอดจองรอโอน 30 หน่วย) (ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2561)
ถนนศรี นคริ นทร์ – ร่ มเกล้ า แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุ งเทพมหานคร พื ้น
ที่ดิน 16-0-30.3 ไร่
พิกดั Lat 13.751391, Lon 100.685082
ถนนบ้ านช้ าง ตําบลหมากแข้ ง อําเภออุดรธานี จังหวัดอุดรธานี พืน้ ที่ดิน 134-090.10 ไร่ อยู่ระหว่างการพัฒนา
พิกดั Lat 17.382034, Lon 102.770353
ราคาขายเริ่ มต้ น 2.50 ล้ านบาท จํานวนหน่วยขาย 161 หน่วย (เฟส1) คงเหลือ 140
หน่วย (มียอดจองรอโอน 68 หน่วย) (ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2561)

ข้ อมูลโดยสรุ ปของ AFH AFD และ Rachaya มีดงั นี ้
1) บริ ษัท แอสเซท ไฟว์ โฮลดิ ้ง จํากัด
วันจดทะเบียน: 6 กุมภาพันธ์ 2561
ที่ตัง้ : 349 อาคารเอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชัน้ 19 ยูนิต 1901 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร
กรรมการบริษัท: นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์
รายชื่อผู้ถือหุ้นล่ าสุด
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
รวม

รายชื่อผู้ถือหุ้น
นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์
นางไกวซัน ปั ญจทรัพย์ *
นายจตุรงค์ ธนะปุระ
นายยงเกียรติ ศิริวจั นางกูร
นายกิติพงศ์ ปุรานิธี
นายพุฒินนั ทน์ ภัทรไพบูลย์กิจ
นายเสรี โอจรัสพร
นายสาโรจน์ อัศวพรชัย
นายเทอดศักดิ์ เชิดชูอําไพ

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

หมายเหตุ: * บุคคลตามมาตรา 258 ของ นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์
5

สัดส่ วนการถือหุ้น
62.17%
6.50%
6.23%
6.23%
4.20%
4.20%
4.20%
4.20%
2.07%
100.00%

มูลค่ าที่ตราไว้ : หุ้นละ 100 บาท
ทุนจดทะเบียน: 726,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ 7,260,000 หุ้น
ทุ น จดทะเบี ย นชํ า ระแล้ ว : 182,250,000 บาท แบ่ ง เป็ นหุ้น สามัญ 10,000 หุ้น เรี ย กชํ า ระเต็ ม จํ า นวน และ
7,250,000 หุ้น เรี ยกชําระหุ้นละ 25 บาท โดยก่อนการเข้ าทํารายการจะเรี ยกชําระหุ้นเพิ่มเป็ นหุ้นละ 69 บาท ทําให้
ทุนจดทะเบียนที่เรี ยกชําระแล้ วจะเพิ่มเป็ น 501,250,000 บาท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ: ลงทุนในกิจการที่ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
งบการเงิน : งบการเงิ นรวมของ AFH ซึ่งจัดทํ าโดยฝ่ ายบริ หารยังไม่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี สิน้ สุด
วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 มีรายละเอียด ดังนี ้
งบแสดงฐานะการเงิน
หน่วย : บาท

รายการ

งบการเงินรวม

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่
้ บคุ คลที่เกี่ยวข้ องกัน
ต้ นทุนโครงการอสังหาริ มทรัพย์
รวมสินทรั พย์ หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ที่ดินรอการพัฒนา
เงินลงทุนในบริ ษัทย่อย
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะยาวแก่บคุ คลที่เกี่ยวข้ องกัน
ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรั พย์
หนี ้สินหมุนเวียน
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น
หนี ส้ ิ น ตามสัญ ญาเช่ า การเงิ น ระยะยาวที่ ถึ ง กํ า หนดชํ า ระ
ภายในหนึง่ ปี
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกําหนดชําระภายใน
หนึง่ ปี
6

งบเฉพาะกิจการ

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

-

หน่วย : บาท

รายการ
เงินกู้ยืมระยะสันจากบุ
้
คคลและกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
หนี ้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ นิ หมุนเวียน
หนี ้สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี ้สินตามสัญญาเช่าการเงินระยะยาว
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้ อง
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนีส้ นิ ไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ นิ
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ้น
ทุน จดทะเบี ย น หุ้น สามัญ 7,260,000 หุ้น มูล ค่า หุ้น ละ 100
บาท
ทุนที่ออกและเรี ยกชําระแล้ ว หุ้นสามัญ 10,000 หุ้น เรี ยกชําระ
แล้ วเต็มจํานวน และ 7,250,000 หุ้น เรี ยกชําระหุ้นละ 25 บาท
กําไรสะสม
ยังไม่ได้ จดั สรร
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่
ส่วนของผู้มีสว่ นได้ เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมของบริษัทย่อย
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ นิ และส่ วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินรวม งบเฉพาะกิจการ
213,352,034
21,550
21,550
496,180,103
21,550
762,910,890
923,020
61,316,552
405,807
825,556,269
1,321,736,372

36,161,923
36,161,932
36,183,482

726,000,000

726,000,000

182,250,000

182,250,000

(3,397,207)
178,852,793
10,060,004
168,792,789
1,500,589,165

(27,810)
182,222,190
182,222,190
218,405,672

บริ ษัทไม่ได้ จดั ทํางบกําไรขาดทุนระหว่างงวดเนื่องจากบริ ษัทยังไม่มีรายได้ จากการดําเนินธุรกิจ และมีค่าใช้ จ่าย
เพียงเล็กน้ อยเท่านัน้
2) บริ ษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด
วันจดทะเบียน: 5 กันยายน 2556
ที่ตัง้ : 349 อาคารเอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชัน้ 19 ยูนิต 1901 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร
กรรมการบริษัท: นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์
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รายชื่อผู้ถือหุ้นล่ าสุด
รายชื่อผู้ถือหุ้น
1. บริ ษัท แอสเซท ไฟว์ โฮลดิ ้ง จํากัด
2. นางสาวธันยพร อนันตศิลป
3. นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์
รวม

จํานวนหุ้น
28,999,999
1,000,000
1
30,000,000

สัดส่ วนการถือหุ้น
96.67%
3.33%
0.00%
100.00%

มูลค่ าที่ตราไว้ : หุ้นละ 10 บาท
ทุนจดทะเบียน: 300,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ 30,000,000 หุ้น
ทุนจดทะเบียนชําระแล้ ว: 112,500,000 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ 5,000,000 หุ้น เรี ยกชําระเต็มจํานวน และ
25,000,000 หุ้น เรี ยกชําระหุ้นละ 2.50 บาท โดยก่อนการเข้ าทํารายการจะเรี ยกชําระหุ้นให้ เต็มจํานวน จะทําให้ ทนุ
จดทะเบียนที่เรี ยกชําระแล้ วจะเพิ่มเป็ น 300,000,000 บาท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ: พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
งบการเงิน: ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของ AFD มีรายละเอียด ดังนี ้
งบแสดงฐานะการเงิน
หน่วย : บาท
รายการ

ก่ อนตรวจสอบ
31 พฤษภาคม 61

ตรวจสอบแล้ ว
31 ธันวาคม 60 31 ธันวาคม 59

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

1,346,663

3,626,860

393,892

11,660,382

310,850

308,365

ต้ นทุนโครงการอสังหาริ มทรัพย์

739,172,303

1,103,033,281

566,195,850

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรั พย์ หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

752,179,348

9,750,955
1,116,721,946

1,768,902
568,667,008

ที่ดินรอการพัฒนา

386,018,000

-

-

เงินลงทุนในบริ ษัทย่อย

2,999,700

1,530,000

-

ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์

5,289,705

4,004,208

2,926,112

33,460

55,128

62,936

274,212
394,615,077
1,146,794,426

597,813
6,187,149
1,122,909,095

290,600
3,279,648
571,946,657

ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น

สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรั พย์
หนี ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี ้สินหมุนเวียน
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หน่วย : บาท
รายการ

ก่ อนตรวจสอบ
31 พฤษภาคม 61

เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน

-

เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น

ตรวจสอบแล้ ว
31 ธันวาคม 60 31 ธันวาคม 59
299,000,000

113,618,114

8,792,186

2,056,191

-

97,572,000

-

846,454

833,384

490,579

เงินกู้ยืมระยะสันจากบุ
้
คคลที่เกี่ยวข้ องกัน

213,352,034

241,279,354

82,147,322

หนี ้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนี ้สินไม่หมุนเวียน

327,816,601

8,610,356
357,087,279

6,719,705
390,413,797

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถานบันการเงิน

631,573,283

629,939,300

25,226,815

71,996,800

70,527,100

74,967,100

923,020

1,209,574

968,406

184,611
704,677,713
1,032,494,314

701,675,974
1,058,763,253

101,162,321
491,576,117

ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ 5,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ
10 บาท

-

50,000,000

50,000,000

ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ 30,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ
10 บาท

300,000,000

-

-

ทุนที่ออกและเรี ยกชําระแล้ ว หุ้นสามัญ 5,000,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

-

50,000,000

50,000,000

ทุนที่ออกและเรี ยกชําระแล้ ว หุ้นสามัญ 5,000,000 หุ้น
เรี ยกชํ าระแล้ วเต็ม จํ านวน และ 25,000,000 หุ้น เรี ยก
ชําระหุ้นละ 2.50 บาท

112,500,000

-

-

1,800,111
114,300,111
1,146,794,426

14,145,842
64,145,842
1,122,909,095

30,370,539
80,370,539
571,946,657

เจ้ าหนี ้ค่าที่ดิน
หนี ้สินตามสัญญาเช่าซื ้อที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึง่ ปี

เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้ อง
หนี ้สินตามสัญญาเช่าซื ้อ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ้น

กําไรสะสม
ยังไม่ได้ จดั สรร
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
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งบกําไรขาดทุน
หน่วย : บาท
ตรวจสอบแล้ ว
ปี 2560
ปี 2559

รายการ

ก่ อนตรวจสอบ
5 เดือนแรก ปี 2561

รายได้ จากการขายอสังหาริ มทรัพย์

21,706,808

31,378,591

40,938,120

ดอกเบี ้ยรับ

4,122,382

6,311

11,852

รายได้ อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้ จ่าย

89,852
25,919,042

507,339
31,892,242

339,452
41,289,424

ต้ นทุนขายอสังหาริ มทรัพย์

15,742,969

20,478,182

29,103,602

2,456,708

5,633,854

3,332,270

4,999,275
23,198,952
2,720,090
8,913,305
(6,193,215)
(6,193,215)

14,524,449
40,636,485
(8,744,244)
7,480,454
(16,224,698)
(16,224,698)

5,807,088
38,242,960
3,046,464
861,871
2,184,592
678,777
1,505,815

รายได้

ค่าใช้ จ่ายในการขาย
ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร
รวมค่ าใช้ จ่าย
กําไร (ขาดทุน) ก่ อนต้ นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
ต้ นทุนทางการเงิน
กําไร (ขาดทุน) ก่ อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี

3) บริ ษัท รชยาเรี ยลเอสเตท จํากัด
จดทะเบียนจัดตัง้ : 23 กันยายน 2558
ที่ตงั ้ : 99/99 ถนนพรหมประกาย ตําบลหมากแข้ ง อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
คณะกรรมการบริษัท:
1. นายจตุรงค์ ธนะปุระ
2. นายยงเกียรติ ศิริวจั นางกูร
3. นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์
รายชื่อผู้ถือหุ้นล่ าสุด
รายชื่อผู้ถือหุ้น
1. บริ ษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด
2. นายจตุรงค์ ธนะปุระ
3. นายยงเกียรติ ศิริวจั นางกูร
4. นายเทอดศักดิ์ เชิดชูอําไพ
รวม

จํานวนหุ้น
29,997
1
1
1
30,000

10

สัดส่ วนการถือหุ้น
100.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%

มูลค่ าที่ตราไว้ : หุ้นละ 100 บาท
ทุนจดทะเบียน: 3,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ 30,000 หุ้น
ทุนจดทะเบียนชําระแล้ ว: 3,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ 30,000 หุ้น
ลักษณะการประกอบธุรกิจ: พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
งบการเงิน: ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของ Rachaya มีรายละเอียด ดังนี ้
งบแสดงฐานะการเงิน

หน่วย : บาท
รายการ

ก่ อนตรวจสอบ
31 พฤษภาคม 61

ตรวจสอบแล้ ว
31 ธันวาคม 60
31 ธันวาคม 59

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

18,753,073

56,561,928

294,074

6,432,655

6,253,945

1,090,833

19,000,000

14,500,000

7,500,000

ต้ นทุนโครงการอสังหาริ มทรัพย์
รวมสินทรั พย์ หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

119,552,465
163,738,193

519,964,314
597,280,187

95,559,939
104,444,846

ที่ดินรอการพัฒนา

191,308,204

-

-

1,660,161

450,877

85,033

23,392

24,631

27,627

62,490
193,054,246
356,792,439

488,447
963,955
598,244,142

92,078
204,738
104,649,584

-

-

71,299

167,621,463

12,432,912

4,929,820

720,488

703,871

437,953

หนี ้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนี ้สินไม่หมุนเวียน

168,341,952

244,029
13,380,812

301,933
5,741,005

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

131,337,607

259,251,707

30,925,126

เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้ อง

69,067,762

313,826,137

65,067,762

221,197
200,626,566

573,077,844

95,992,888

ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่
้ บคุ คลที่เกี่ยวข้ องกัน

อุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรั พย์
หนี ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี ้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกํ าหนดชํ าระ
ภายในหนึง่ ปี

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
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หน่วย : บาท
รายการ

ก่ อนตรวจสอบ
31 พฤษภาคม 61
368,968,517

รวมหนีส้ ิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น

ตรวจสอบแล้ ว
31 ธันวาคม 60
31 ธันวาคม 59
586,458,656
101,733,893

ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ 30,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100
บาท

3,000,000

3,000,000

3,000,000

ทุ น ที่ อ อกและเรี ย กชํ า ระแล้ ว หุ้ นสามั ญ 30,000 หุ้ น
มูลค่าหุ้นละ 100 บาท

3,000,000

3,000,000

3,000,000

(15,176,078)
(12,176,078)
368,969,517

8,785,486
11,785,486
598,244,142

(84,309)
2,915,691
104,649,584

กําไรสะสม
ยังไม่ได้ จดั สรร
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

งบกําไรขาดทุน
หน่วย : บาท
ตรวจสอบแล้ ว
ปี 2560
ปี 2559

รายการ

ก่ อนตรวจสอบ
5 เดือนแรก
ปี 2561

รายได้ จากการขายอสังหาริ มทรัพย์

2,599,000

215,567,200

21,231,000

ดอกเบี ้ยรับ

199,014

1,163,837

312,548

รายได้ อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้ จ่าย

47,386
2,845,399

594,967
217,326,004

98,181
21,641,729

ต้ นทุนขายอสังหาริ มทรัพย์

1,740,892

185,352,984

14,957,625

ค่าใช้ จ่ายในการขาย

2,247,577

12,368,529

1,978,162

3,955,798
7,944,267
(5,098,868)

7,141,103
204,862,617
12,463,387

4,128,139
21,063,926
577,803

(261,650)
(5,360,518)
(5,360,518)

(996,393)
11,466,994
(2,597,199)
8,869,795

(158,987)
418,816
(180,739)
238,077

รายได้

ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร
รวมค่ าใช้ จ่าย
กําไร (ขาดทุน) ก่ อนหักต้ นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
นิตบิ ุคคล
ต้ นทุนทางการเงิน
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ ก่ อนหักภาษีเงินได้ นิตบิ ุคคล
ภาษีเงินได้ นิติบคุ คล
กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี
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โครงสร้ างการถือหุ้นใน AFD และ Rachaya ก่อนการโอนกิจการทังหมด
้
นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ และบุคคลตามมาตรา 258

ผู้ถือหุ้นรายอื่น

67.04%

32.96%

บริ ษัท แอสเซท ไฟว์ โฮลดิ ้ง จํากัด
96.67%
บริ ษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด
100.00%
บริ ษัท รชยาเรี ยลเอสเตท จํากัด

โครงสร้ างของการถือหุ้นใน ADAM AFD และ Rachaya ภายหลังการโอนกิจการทังหมด
้
นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์

ผู้ถือหุ้นเดิมของ ADAM

และบุคคลตามมาตรา 258

32.96%

46.04%

ผู้ถือหุ้นรายย่อยของ AFH
21.00%

บริ ษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
96.67%
บริ ษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด
100.00%
บริ ษัท รชยา เรี ยลเอสเตท จํากัด

* หมายเหตุ: โดยผู้ถือหุ้น AFD ส่วนที่เหลือร้ อยละ 3.33% นันเป็
้ นบุคคลภายนอก บริ ษัทฯ มีแผนจะเจรจาของซื ้อ
หุ้นในส่วนดังกล่าวเข้ ามาเพิ่มเติมในอนาคต
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โครงสร้ างการถือหุ้นในบริษัทฯ หลังทํารายการจะเป็ นดังนี ้
เมื่อ AFH ดําเนินการจดทะเบียนเลิกกิจการเพื่อให้ การรับโอนกิจการทังหมดเป็
้
นไปตามเงื่อนไขการยกเว้ นภาษี
อากรของประมวลรัษฎากร และชําระบัญชีเพื่อคืนทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของ AFH จะทําให้ ห้ นุ สามัญเพิ่มทุนจํานวนไม่
เกิน 752,836,413 หุ้น ดังกล่าวจะถูกโอนไปยังผู้ถือหุ้นของ AFH โดยโครงสร้ างผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ก่อนและหลัง
การทํารายการ สรุปได้ ดงั นี ้
ลําดับ

รายชื่อผู้ถือหุ้น

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์
นายเกรี ยงไกร ศิระวณิชการ
นางไกวซัน ปั ญจทรัพย์*
นายจตุรงค์ ธนะปุระ
นายยงเกียรติ ศิริวจั นางกูร
นายกิติพงศ์ ปุรานิธี
นายพุฒินนั ทน์ ภัทรไพบูลย์กิจ
นายเสรี โอจรัสพร
นายสาโรจน์ อัศวพรชัย
นายเทอดศักดิ์ เชิดชูอําไพ
นายธัญญวัฒน์ เตวชิระ
นางสาวบงกช อัศวบริรักษ์
นายสมพล ฤกษ์ สมถวิล
นายไพบูลย์ สุเมธกชกร
นางปาริ ชาต ลีวงศ์เจริญ
ผู้ถือหุ้นรายอื่น
รวม

จํานวนหุ้น
ณ วันที่ 9 เมษายน 2561
จํานวน
ร้ อยละ
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

หมายเหตุ: * บุคคลตามมาตรา 258 ของ นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์

ชื่อและข้ อมูลของผู้ลงทุนที่จะได้ รับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
1. ชื่อ – นามสกุล: นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์
สัญชาติ: ไทย
อายุ: 37 ปี
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จํานวนหุ้น
ภายหลังการทํารายการ
จํานวน
ร้ อยละ
468,038,398
41.68
325,065,150
28.95
48,934,367
4.36
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

อาชีพ/สถานที่ทํางานปั จจุบนั :
ตําแหน่ ง
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการผู้จดั การ
กรรมการที่ปรึกษาฝ่ ายเศรษฐกิจ
อุปนายกและกรรมการสมาคม
กรรมการบริหารสมาคม

บริษัท
บริ ษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท รชยาเรี ยลเอสเตท จํากัด
บริ ษัท ต้ นสน ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด
บริ ษัท ทริ ลเลี่ยนแนร์ โฮลดิ ้ง จํากัด
บริ ษัท แอสเซท ไฟว์ โฮลดิ ้ง จํากัด
บริ ษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด
มูลนิธิสงเคราะห์เด็กพัทยา (Pattaya Orphanage)
สมาคมอสังหาริ มทรัพย์ จ.นนทบุรี (NREA)
สมาคมอสังหาริ มทรัพย์แห่งประเทศไทย (TREA)

ประวัติการศึกษา: ปริ ญญาโท คณะพาณิ ช ยศาสตร์ และการบั ญ ชี สาขาธุ ร กิ จ อสั ง หาริ มทรั พ ย์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (MRE 6) จบการศึกษาปี 2550
ปริ ญญาตรี คณะบริ หารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จบการศึกษาปี
2545
ประสบการณ์การทํางาน:
ตําแหน่ ง

บริษัท
บริ ษัท พารากอนแลนด์ จํากัด
บริ ษัท รื่ นฤดี ดีเวลล็อปเม้ นท์ จํากัด
บริ ษัท บ้ านรื่ นฤดี จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จํากัด

กรรมการบริษัท
ผู้จดั การทัว่ ไป
ผู้จดั การโครงการบ้ านรื่ นฤดี รังสิตคลอง 4
เจ้ าหน้ าที่การตลาดอาวุโส
2. ชื่อ – นามสกุล: นางไกวซัน ปั ญจทรัพย์
สัญชาติ: ไทย
อายุ: 39 ปี

อาชีพ/สถานที่ทํางานปั จจุบนั : กรรมการผู้จดั การ บริ ษัท ไกวซัน แอ็คเซสซอรี ้ จํากัด
ประวัติการศึกษา: ปริ ญญาตรี สาขาศิลปศาสตร์ เอก อังกฤษ-จีน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
3. ชื่อ – นามสกุล: นายจตุรงค์ ธนะปุระ
สัญชาติ: ไทย
อายุ: 37 ปี
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อาชีพ/สถานที่ทํางานปั จจุบนั :
ตําแหน่ ง
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
ประวัติการศึกษา:

บริษัท
บริ ษัท รชยาเรี ยลเอสเตท จํากัด
บริ ษัท ธนะชัยกุล จํากัด
บริ ษัท พิบลู ย์ทรัพย์เทรดดิ ้ง จํากัด
บริ ษัท รชยาพร็ อพเพอร์ ตี ้ จํากัด
บริ ษัท อุดรธานีพฒ
ั นาเมือง จํากัด
ปริ ญญาโท คณะพาณิ ช ยศาสตร์ และการบั ญ ชี สาขาธุ ร กิ จ อสั ง หาริ มทรั พ ย์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (MRE 6) จบการศึกษาปี 2550

ประสบการณ์การทํางาน: กรรมการบริ ษัท รุ่งเรื องดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด
4. ชื่อ – นามสกุล: นายยงเกียรติ ศิริวจั นางกูร
สัญชาติ: ไทย
อายุ: 37 ปี
อาชีพ/สถานที่ทํางานปั จจุบนั :
ตําแหน่ ง
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท

บริษัท
บริ ษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท รชยาเรี ยลเอสเตท จํากัด
บริ ษัท 998 โฮลดิ ้งส์ จํากัด
ห้ างหุ้นส่วนจํากัด อินเตอร์ วสั ดุ

ประวัติการศึกษา: ปริ ญญาโท คณะพานิ ช ยศาสตร์ และการบั ญ ชี สาขา ธุ ร กิ จ อสั ง หาริ มทรั พ ย์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (MRE 6) จบการศึกษาปี 2550
ปริญญาตรี วิศวกรรมโทรคมนาคม (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประสบการณ์การทํางาน:
ตําแหน่ ง
บริษัท
กรรมการบริษัท บริษัท เพชรสโตร์ ไทยแลนด์ จํากัด
กรรมการบริษัท บริ ษัท ดีพี สตูดิโอ จํากัด
5. ชื่อ – นามสกุล: นายกิติพงศ์ ปุรานิธี
สัญชาติ: ไทย
อายุ: 39 ปี
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อาชีพ/สถานที่ทํางานปั จจุบนั : นักธุรกิจ
ประวัติการศึกษา: Master Degree in Management, New York Institute of Technology
ประสบการณ์การทํางาน:
ตําแหน่ ง
บริษัท
กรรมการบริ หาร บริ ษัท สุนทรเมทัลอินดัสทรี ส้ ์ จํากัด
กรรมการบริหาร บริษัท สุนทรเมทัลแคน จํากัด
กรรมการบริหาร บริ ษัท สุนทรเมทัลแพค จํากัด
6. ชื่อ – นามสกุล: นายพุฒินนั ทน์ ภัทรไพบูลย์กิจ
สัญชาติ: ไทย
อายุ: 39 ปี
อาชีพ/สถานที่ทํางานปั จจุบนั : ผู้จดั การทัว่ ไป บริ ษัท เอส.เอ็ม.ซี. โปรดักส์ จํากัด
ประวัติการศึกษา: ปริ ญญาตรี สาขาธุรกิจคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
7. ชื่อ – นามสกุล: นายเสรี โอจรัสพร
สัญชาติ: ไทย
อายุ: 64 ปี
อาชีพ/สถานที่ทํางานปั จจุบนั : กรรมการผู้จดั การ บริ ษัท บายแฮนส์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด
ประวัติการศึกษา: ปริ ญญาตรี สาขาแพทยศาสตร์ บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8. ชื่อ – นามสกุล: นายสาโรจน์ อัศวพรชัย
สัญชาติ: ไทย
อายุ: 38 ปี
อาชีพ/สถานที่ทํางานปั จจุบนั : กรรมการผู้จดั การ บริษัท ซุปเปอร์ เฟรช อิมพอร์ ต เอ็กซ์พอร์ ต จํากัด
ประวัติการศึกษา: ปริ ญญาโท สาขาลอจิสติกส์ มหาวิทยาลัยวูลลองกอง ประเทศออสเตรเลีย
ปริญญาตรี สาขาบริ หารธุรกิจการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
9. ชื่อ – นามสกุล: นายเทอดศักดิ์ เชิดชูอําไพ
สัญชาติ: ไทย
อายุ: 37 ปี
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อาชีพ/สถานที่ทํางานปั จจุบนั : นักธุรกิจ
ประวัติการศึกษา: ปริ ญญาโท คณะพาณิ ช ยศาสตร์ และการบั ญ ชี สาขาธุ ร กิ จ อสั ง หาริ มทรั พ ย์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (MRE 6) จบการศึกษาปี 2550
ประสบการณ์การทํางาน:
ตําแหน่ ง
บริษัท
กรรมการบริษัท บริ ษัท วีแกดซ์ คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด
กรรมการบริษัท บริ ษัท ซุปเปอร์ สแนป จํากัด
ผู้ถือหุ้นของ AFH ตามรายชื่อดังกล่าวข้ างต้ นไม่เข้ าข่ายบุคคลที่ มีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ตามประกาศ
คณะกรรมการกํ ากับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่ อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
(และที่แก้ ไขเพิ่มเติม) เว้ นแต่นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ ที่เป็ นกรรมการและผู้ถือหุ้นในบริ ษัทต้ นสน ดีเวลลอปเม้ นท์
จํากัด ร้ อยละ 47.50 ซึง่ เป็ นบริ ษัทพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ที่มีสินทรัพย์เป็ นที่ดินเปล่ารอการพัฒนา โดยยังไม่เคยมี
การประกอบธุรกิจใด ๆ อย่างไรก็ตามบริ ษัทฯ อยู่ระหว่างดําเนินการขจัดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์โดยให้ นาย
ศุภโชค จําหน่ายเงินลงทุนดังกล่าวออกไปให้ แก่บคุ คลภายนอก หรื อจําหน่ายให้ แก่บริ ษัทฯ ซึง่ คาดว่าจะดําเนินการ
ให้ แล้ วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2562
โดยนายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ ได้ มีหนังสือยืนยันว่าจะดําเนินการขจัดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ตามแนวทาง
ดังกล่าว หากไม่สามารถดําเนินการตามระยะเวลาที่กําหนดข้ างต้ นได้ จะไม่ดําเนินการพัฒนาโครงการใด ๆ บน
ที่ดินดังกล่าว
ในส่วนของเงินให้ ก้ ยู ืมแก่นายจตุรงค์ ธนะปุระ โดยบริ ษัท รชยา เรี ยลเอสเตท จํากัด นัน้ จะกําหนดให้ ชําระคืนร้ อย
ละ 50 ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562 และส่วนที่เหลือภายในวันที่ 30 มิถนุ ายน 2562
5. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นจากการเสนอขายหุ้น
5.1 ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น (Control dilution) ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price dilution) ผลกระทบต่อ
ส่วนแบ่งกําไรของผู้ถือหุ้น (EPS dilution)
(รายละเอียดเกี่ยวกับผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นและราคาหุ้นตามที่แสดงใน แบบรายงานการเพิ่มทุน
(F53-4) สิ่งที่ส่งมาด้ วยลําดับที่ 4)
5.2 ความคุ้มค่าที่ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับเปรี ยบเทียบกับผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น
แม้ ว่าการเสนอขายหุ้นครัง้ นี จ้ ะทําให้ สดั ส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นลดลงร้ อยละ 67.04 แต่จะทําให้ บริ ษัทฯ ได้
สินทรั พย์ ที่ก่อให้ เกิดรายได้ เข้ ามาจํ านวนมาก ผลประกอบการของบริ ษัทฯ จะปรั บตัวดีขึน้ จากปั จจุบันที่มีผล
ขาดทุนจากการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง จะกลับเป็ นกําไร คาดว่ามากกว่า 30 ล้ านบาท ในปี 2562 และส่วนของผู้
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ถื อ หุ้น จากปั จ จุบัน มี แ นวโน้ ม ที่ จ ะลดตํ่ า กว่ า ศูน ย์ จะเพิ่ ม เป็ นไม่ตํ่ า กว่า 300 ล้ า นบาท เป็ นไปตามเกณฑ์ รั บ
หลักทรัพย์ใหม่ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี ้
1) มีสว่ นของผู้ถือหุ้นไม่ตํ่ากว่า 50 ล้ านบาท สําหรับการจดทะเบียนซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
หรื อไม่ตํ่ากว่า 300 ล้ านบาทสําหรับการจดทะเบียนซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
2) มีกําไรสุทธิจากธุรกิจหลักเป็ นระยะเวลา 1 ปี หรื อติดต่อกัน 4 ไตรมาส ไม่ตํ่ากว่า 10 ล้ านบาท สําหรับการจด
ทะเบียนซื ้อขายใน mai หรื อไม่ตํ่ากว่า 30 ล้ านบาท สําหรับการจดทะเบียนซื ้อขายใน SET
6. มูลค่ ารวมของสิ่งตอบแทน
บริ ษัทฯ จะชําระค่าตอบแทนสําหรับมูลค่าการรับโอนกิจการทังหมดของ
้
AFH เป็ นมูลค่าทังสิ
้ ้น 752,836,413 บาท ด้ วย
หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริ ษัทฯ จํานวนไม่เกิน 752,836,413 หุ้น ในราคาเสนอขายที่ไม่ตํ่ากว่าราคาตลาด ณ
วันที่เสนอขาย ซึง่ ราคาตลาดจะถูกกําหนดจากราคาประเมินโดยที่ปรึกษาการเงิน และไม่ตํ่ากว่าหุ้นละ 1.00 บาท
7. มูลค่ าของสินทรั พย์ ท่ ไี ด้ มา
มูลค่าของกิจการทังหมดที
้
่ได้ รับโอนจาก AFH มีมลู ค่า 752,836,413 บาท ซึ่งคณะกรรมการบริ ษัทฯ อ้ างอิงจากราคา
ตลาดของทรัพย์สนิ และมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดที่เกิดขึ ้นจากการดําเนินโครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
-

อาคารชุด ไวโอ แคราย และอาคารชุด ไวโอ แคราย 2 ใช้ เกณฑ์การกําหนดราคาจากราคาตลาดของสินทรัพย์อ้างอิง
จาก รายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สิน เลขที่ VR067/2018 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2561 และ เลขที่ VR068/2018 ลง
วันที่ 4 มิถนุ ายน 2561 ตามลําดับ โดย บริ ษัท เอ็ดมันด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จํากัด

-

ที่ดินเปล่า ถนนศรี นคริ นทร์ – ร่ มเกล้ า แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุ งเทพมหานคร พื ้นที่ดิน 16-0-30.3 ไร่ ใช้
เกณฑ์ ก ารกํ า หนดราคาจากราคาตลาดของสิ น ทรั พ ย์ อ้ า งอิ ง จาก รายงานประเมิ น มูล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น เลขที่
VR071/2018 ลงวันที่ 1 มิถนุ ายน 2561 โดย บริ ษัท เอ็ดมันด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จํากัด

-

โครงการหมู่บ้าน วนา เรสซิเดนซ์ และโครงการหมู่บ้าน รชยา บ้ านช้ าง 2 ใช้ เกณฑ์ การกํ าหนดราคาจากมูลค่า
ปั จจุบนั ของกระแสเงินสดที่เกิดขึ ้นจากการดําเนินโครงการ โดยในส่วนของมูลค่าที่ดินที่ยงั ไม่ได้ พฒ
ั นาในโครงการ
ดังกล่าว อ้ างอิงจากรายงานประเมินมูลค่าทรั พย์ สิน เลขที่ VR070/2018 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2561 และ เลขที่
VR069/2018 ลงวันที่ 5 มิถนุ ายน 2561 ตามลําดับ โดย บริ ษัท เอ็ดมันด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จํากัด

อนึ่ง บริ ษัท เอ็ดมันด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย)เป็ นบริ ษัทประเมินมูลค่าทรัพย์ สินที่ได้ รับความเห็นชอบจาก
สํานักงาน ก.ล.ต.
เมื่อพิจารณาจากงบการเงินรวมของ AFH ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 (งบการเงินล่าสุด) ปรับปรุงด้ วยเงินเพิ่มทุนที่จะ
เข้ ามาก่อนทํารายการแล้ วส่วนของผู้ถือหุ้นจะมีมลู ค่า 487,792,789 บาท
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8. เกณฑ์ ท่ ีใช้ ในการกําหนดมูลค่ าสิ่งตอบแทน
สิ่งตอบแทนในการรั บโอนกิจการทัง้ หมดของ AFH คือ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ซึ่งกํ าหนดโดยมูลค่ายุติธรรมที่
ประเมินโดยที่ปรึกษาการเงิน และไม่ตํ่ากว่าหุ้นละ 1.00 บาท
ในส่วนของการกําหนดราคาซื ้อกิจการ AFH อ้ างอิงจากราคาตลาดของทรัพย์สิน ซึง่ ประเมินด้ วย วิธีเปรี ยบเทียบราคา
ตลาด (Market Comparison Approach) และมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดที่เกิดขึ ้นจากการดําเนินโครงการ
9. ผลประโยชน์ ท่ ีคาดว่ าบริษัทจะได้ รับ
ภายหลังรายการรับโอนกิจการทังหมดจาก
้
AFH เสร็จสิ ้น บริษัทฯ คาดว่าจะได้ รับผลประโยชน์ ดังนี ้
(1) กําไรจากการขายห้ องชุด และบ้ าน ในโครงการทัง้ 4 ได้ แก่ 1) อาคารชุด ไวโอ แคราย 1 จํานวน 29 ยูนิต 2) อาคาร
ชุด ไวโอ แคราย 2 จํานวน 54 ยูนิต 3) บ้ านเดี่ยว โครงการวนา เรสซิเดนซ์ 4) บ้ านเดี่ยว บ้ านแฝดโครงการหมูบ่ ้ านร
ชยา บ้ านช้ าง 2
(2) บริ ษัทฯ จะได้ บคุ ลากรที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการพัฒนาโครงการบ้ านจัดสรรและอาคารชุดแนว
สูงเข้ ามาร่วมงาน
(3) บริ ษัทฯ จะมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามเกณฑ์การรับหลักทรัพย์ใหม่ เพื่อให้ ห้ นุ สามารถกลับมาซื ้อขายได้ โดยภายหลัง
จากการรับโอนกิจการ บริ ษัท แอสเซท ไฟว์ โฮลดิ ้ง จํากัด และจําหน่ายเงินลงทุนใน บริ ษัท สิทธารมย์ ดีเวลลอป
เมนท์ จํากัด แล้ ว ณ สิ ้นปี 2561 บริ ษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) จะมีส่วนของผู้ถือหุ้นมากกว่า
300 ล้ านบาท แต่มีผลขาดทุนสุทธิ ซึง่ ถือว่าบริ ษัทฯ มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามเกณฑ์การขอขยายระยะเวลาสําหรับ
ช่วงดําเนินการให้ มีคณ
ุ สมบัติเพื่อกลับมาซื ้อขาย (Resume Stage) โดยบริ ษัทฯ จะต้ องยื่นคําขอขยายระยะเวลา
ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2562
อย่างไรก็ตาม ตามประมาณการทางการเงิน ปี 2562 บริ ษัทฯ จะมีผลกํ าไรสุทธิ มากกว่า 30 ล้ านบาท จากการ
จําหน่ายห้ องชุด และบ้ านในโครงการทัง้ 4 ซึ่งทําให้ บริ ษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้ วนในการขอกลับมาซือ้ ขาย โดย
บริ ษัทฯ จะต้ องยื่นคําขอเพื่อกลับมาซื ้อขาย ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 ซึ่งคุณสมบัติหลักในการดําเนินการขอ
กลับมาซื ้อขายอีกครัง้ ตามเกณฑ์รบั หลักทรัพย์ใหม่ของตลาดหลักทรัพย์ฯ มี ดังนี ้
1) มีสว่ นของผู้ถือหุ้นไม่ตํ่ากว่า 50 ล้ านบาท สําหรับการจดทะเบียนซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
หรื อไม่ตํ่ากว่า 300 ล้ านบาทสําหรับการจดทะเบียนซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
2) มีกําไรสุทธิจากธุรกิจหลักเป็ นระยะเวลา 1 ปี หรื อติดต่อกัน 4 ไตรมาส ไม่ตํ่ากว่า 10 ล้ านบาท สําหรับการจด
ทะเบียนซื ้อขายใน mai หรื อไม่ตํ่ากว่า 30 ล้ านบาท สําหรับการจดทะเบียนซื ้อขายใน SET
เนื่องจากการทํารายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ครัง้ นี ้ เข้ าข่ายเป็ นการเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทางอ้ อม ดังนัน้
บริ ษั ทฯ จะต้ อ งยื่ นคํ า ขอรั บ หลัก ทรั พ ย์ ใ หม่ ต่อ ตลาดหลักทรั พ ย์ แ ห่ง ประเทศไทยด้ ว ย บริ ษั ทฯ จึงอยู่ระหว่า ง
ดําเนินการแก้ ไขความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ จัดระบบควบคุมภายใน รวมทัง้ การดําเนินการที่จําเป็ น เพื่อให้
เป็ นไปตามเกณฑ์รับหลักทรัพย์ใหม่ คาดว่าจะดําเนินการแล้ วเสร็จในปี 2562
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10. แหล่ งเงินทุนที่ใช้ ในการได้ มาซึ่งสินทรั พย์
บริ ษัทฯ จะชําระค่าตอบแทนสําหรับการรับโอนกิจการทังหมดของ
้
AFH ด้ วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ แทนการชําระ
ด้ วยเงินสดทังจํ
้ านวน
11. รายละเอียดของหลักทรั พย์ ท่ อี อกเป็ นการตอบแทนการทํารายการได้ มาซึ่งสินทรั พย์
หุ้นสามัญเพิ่มทุน จํานวนไม่เกิน 752,836,413 หุ้น ในราคาเสนอขายที่ไม่ตํ่ากว่าราคาตลาด ณ วันที่เสนอขาย ซึ่งราคา
ตลาดจะถูกกําหนดจากราคาประเมินโดยที่ปรึกษาการเงิน และไม่ต่ํากว่าหุ้นละ 1.00 บาท
12. เงื่อนไขในการเข้ าทํารายการ
(1) การเข้ าทํารายการดังกล่าวต้ องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้ วยคะแนนเสียงไม่ตํ่ากว่า 3 ใน 4 ของ
จํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสีย
(2) AFH เพิ่มทุนชําระแล้ วเป็ น 501.25 ล้ านบาท
(3) AFD เพิ่มทุนชําระแล้ วเป็ น 300.00 ล้ านบาท
13. รายชื่อกรรมการที่มีส่วนได้ เสียและไม่ มีสทิ ธิออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
ชื่อ
นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์
นายยงเกียรติ ศิริวจั นางกูร

ตําแหน่ ง
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท

ทังนี
้ ้ การประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 ในวาระการพิจารณาเรื่ องการรับโอน
กิจการดังกล่าว และวาระที่เกี่ยวข้ อง นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ และนายยงเกียรติ ศิริวจั นางกูร ถือเป็ นผู้ที่มีสว่ นได้ เสีย จึง
ไม่ได้ เข้ าร่วมประชุม และไม่มีสทิ ธิออกเสียงในที่ประชุม
14. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเข้ าทํารายการ
คณะกรรมการบริ ษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้ เสียกับการเข้ าทํารายการ) มีความเห็นว่าเนื่องจาก บริ ษัทฯ มีแผนจะ
ดําเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยในบริ เวณกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล รวมถึงจังหวัดหัวเมือง
หลักที่ มีกําลังซื อ้ สูง การเข้ าทํารายการซื อ้ และรั บโอนกิจการทัง้ หมดของบริ ษัท แอสเซท ไฟว์ โฮลดิง้ จํ ากัด มีความ
สอดคล้ องกับแผนธุรกิจของบริ ษัทฯ และเหตุผลอื่น ๆ ดังนี ้
(1) ได้ สินทรัพย์มาด้ วยราคาที่เหมาะสม เนื่องจากการกําหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนการโอนกิจการทังหมดของ
้
AFH
อ้ างอิงตามราคาตลาดของทรัพย์สินที่จะได้ มา ซึง่ ประเมินด้ วยวิธีเปรี ยบเทียบราคาตลาด (Market Comparison
Approach) และมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดที่เกิดขึ ้นจากการดําเนินโครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
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-

อาคารชุด ไวโอ แคราย และอาคารชุด ไวโอ แคราย 2 ใช้ เกณฑ์การกําหนดราคาจากวิธีเปรี ยบเทียบราคา
ตลาด (Market Comparison Approach) ของสินทรัพย์

-

ที่ดินเปล่า ถนนศรี นคริ นทร์ – ร่มเกล้ า แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร พื ้นที่ดิน 16-0-30.3
ไร่ ใช้ เ กณฑ์ ก ารกํ า หนดราคาจากวิ ธี เ ปรี ย บเที ย บราคาตลาด (Market Comparison Approach) ของ
สินทรัพย์

-

โครงการหมู่บ้าน วนา เรสซิเดนซ์ และโครงการหมู่บ้าน รชยา บ้ านช้ าง 2 ใช้ เกณฑ์การกําหนดราคาจาก
มูลค่าปั จจุบันของกระแสเงิ นสดที่เกิดขึน้ จากการดํ าเนินโครงการ โดยในส่วนของมูลค่าที่ ดินที่ยังไม่ได้
พัฒนาในโครงการดังกล่าว อ้ างอิงจากรายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ที่ใช้ เกณฑ์การกําหนดราคาจากวิธี
เปรี ยบเทียบราคาตลาด (Market Comparison Approach) ของสินทรัพย์

(2) บริ ษัทฯ จะมีรายได้ และกําไรจากการขายห้ องชุดและบ้ านในโครงการที่ได้ มา โดยตามประมาณการทางการเงิน ปี
2562 บริ ษัทฯ จะมีผลกําไรสุทธิมากกว่า 30 ล้ านบาท ซึง่ เป็ นไปตามเกณฑ์กําไรสุทธิ ของการขอกลับเข้ ามาซื ้อขาย
อีกครัง้
(3) การจ่ายค่าตอบแทนการได้ มาด้ วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ แทนการจ่ายด้ วยเงินสด ทําให้ บริ ษัทฯ ไม่มีภาระ
ในการจัดหาแหล่งเงินทุนและไม่เกิดภาระต้ นทุนทางการเงิน
(4) ราคาขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนมีความเหมาะสม เป็ นไปตามราคาตลาดที่ประเมินโดยที่ปรึ กษาทางการเงิน และไม่ตํ่า
กว่าหุ้นละ 1.00 บาท
(5) บริ ษัทฯ จะได้ บคุ ลากรที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการพัฒนาโครงการบ้ านจัดสรรและอาคารชุดแนว
สูงเข้ ามาร่วมงาน
(6) บริ ษัทฯ จะมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามเกณฑ์การรับหลักทรัพย์ใหม่ เพื่อให้ ห้ นุ สามารถกลับมาซื ้อขายได้ ภายในปี
2563
15. คํารั บรองของกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน
คณะกรรมการบริ ษัทฯ ขอรับรองว่า คณะกรรมการบริ ษัทฯ ใช้ ความระมัดระวังและตรวจสอบข้ อมูลในเข้ าทํารายการรับ
โอนกิจการทังหมด
้
ของ AFH โดยออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้ แก่บคุ คลในวงจํากัด แก่ AFH ซึง่ เป็ นผู้มี
ศักยภาพในการลงทุน และสามารถลงทุนในบริ ษัทฯ ได้ จริง
16. สิทธิในการเรี ยกร้ องค่ าเสียหายหรื อเรี ยกคืนประโยชน์ จากกรรมการ ในกรณีท่ กี รรมการไม่ ปฏิบัตติ ามการ
ดําเนินการตามหลักความไว้ วางใจ (Fiduciary Duties)
ในกรณีที่กรรมการของบริ ษัทฯ ไม่ปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ตลอดจน
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริ ษัทฯ ในเรื่ องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุน
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โดยกระทําการหรื อละเว้ นการกระทําการใดอันเป็ นการไม่ปฏิบตั ิหน้ าที่ดงั กล่าวและก่อให้ เกิดความเสียหายแก่บริ ษัทฯ
บริ ษัทฯ สามารถเรี ยกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนดังกล่าวได้ แต่หากบริ ษัทฯ ไม่เรี ยกร้ องค่าสินไหมทดแทน
ดังกล่าว ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดจะแจ้
้
งให้ บริ ษัทฯ ดําเนินการ
เรี ยกร้ องได้ และหากบริ ษัทฯ ไม่ดํา เนิ นการตามที่ผ้ ูถือ หุ้นแจ้ ง ผู้ถือ หุ้นนัน้ ๆ สามารถฟ้ องเรี ยกร้ องค่า เสี ยหายจาก
กรรมการคนดั ง กล่ า วแทนบริ ษั ท ฯ ได้ ตามมาตรา 85 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหาชนจํ า กั ด พ.ศ. 2535
(รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) นอกจากนี ้ หากการกระทําการหรื อละเว้ นกระทําการใดของกรรมการ อันเป็ นการไม่ปฏิบตั ิ
หน้ าที่ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยความซื่อสัตย์
สุจริ ตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริ ษัทฯ ในเรื่ องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนนันเป็
้ นเหตุให้ กรรมการ ผู้บริ หาร หรื อ
บุคคลทีมีความเกี่ยวข้ องได้ ประโยชน์ไปโดยมิชอบ บริ ษัทฯ อาจฟ้องเรี ยกให้ กรรมการรับผิดชอบในการส่งคืนประโยชน์
ดังกล่าวแก่บริ ษัทฯ ได้ หรื อผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของจํานวนสิทธิออกเสียง
ทังหมดของบริ
้
ษัทฯ จะแจ้ งให้ บริ ษัทฯ ดําเนินการดังกล่าวได้ ซึ่งหากบริ ษัทฯ ไม่ดําเนินการตามที่ผ้ ถู ือหุ้นแจ้ งภายใน 1
เดือน นับแต่วนั ที่ได้ รับแจ้ ง ผู้ถือหุ้นดังกล่าวสามารถใช้ สิทธิฟ้องเรี ยกคืนประโยชน์จากกรรมการนันแทนบริ
้
ษัทฯ ได้ ตาม
มาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม)
17. ความเห็ น ของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรื อ กรรมการของบริ ษั ท ที่ แ ตกต่ า งจากความเห็ น ของ
คณะกรรมการบริษัทตามข้ อ 14. ข้ างต้ น
ไม่มี
บริ ษัทฯ รับรองว่าข้ อมูลสารสนเทศในแบบรายงานนี ้มีความถูกต้ องและครบถ้ วนทุกประการ
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สิ่งที่ส่งมาด้ วยลําดับที่ 3
รายงานความเห็นของที่ปรึกษาการเงินอิสระเกี่ยวกับ
รายการได้ มาและจําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์
และรายการที่เกี่ยวโยงกัน

บริษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 35 ซอยสาทร 9 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุ งเทพมหานคร 10120

สิ�งที�ส่งมาด้ วยลําดับที� 3

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)

เรื่อง

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการ
เกีย่ วโยงกัน

ตามทีท่ ป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 ได้มมี ติเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื
หุน้ เพื่อพิจารณารายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการเกีย่ วโยงกัน ดังต่อไปนี้
1. พิจารณาอนุ มตั กิ ารเข้าทารายการซือ้ และรับโอนกิจการทัง้ หมดของ AFH ซึง่ มีผถู้ อื หุน้ ใหญ่ คือ นายศุภโชค
ปั ญจทรัพย์ และนางไกวซัน ปั ญจทรัพย์ (บุคคคลตามมาตรา 258 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ของนายศุภโชค ปั ญจทรัพย์)
ถือหุน้ รวมกันร้อยละ 68.67 ของจานวนหุน้ ทีอ่ อกและจาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของ AFH
โดยบริษัท ฯ จะรับ โอนมาซึ่ง สิน ทรัพ ย์และหนี้ สิน 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 ในราคาเสนอขายทีไ่ ม่ต่ ากว่าราคาตลาด ณ วันทีเ่ สนอขาย
ซึง่ ราคาตลาดจะถูกกาหนดจากราคาประเมินโดยบริษทั เจวีเอส ทีป่ รึกษาทางการเงิน จากัด ซึง่ เป็ นทีป่ รึกษาทางการเงิน
ของบริษทั ฯ และเป็ นทีป่ รึกษาทางการเงินทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. อย่างไรก็ตาม ราคาเสนอขายหุน้
สามัญเพิม่ ทุนจะไม่ต่ ากว่าหุน้ ละ 1.00 บาท โดยบริษทั ฯ จะจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนแบบกาหนดวัตถุประสงค์ เพื่อเสนอ
ขายให้แก่บุคคลในวงจากัด ซึง่ ได้แก่ AFH เพื่อเป็ นการชาระค่าตอบแทนให้แก่ AFH ในการโอนกิจการทัง้ หมดของ AFH
ให้แก่บริษทั ฯ แทนการชาระด้วยเงินสด
2. พิจารณาอนุมตั ใิ ห้บริษทั ฯ เข้าทารายการจาหน่ายไปซึง่ หุน้ สามัญทัง้ หมดของ STR จานวน 39,998 หุน้ หรือ
คิดเป็ นร้อยละ 99.99 ของจานวนหุน้ ทีอ่ อกและจาหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของ STR ให้แก่นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ ใน
มูลค่ารวม 129.00 ล้านบาท โดยนายเกรียงไกร ศิระวณิชการ จะชาระค่าตอบแทนเป็ นเงินสดจานวน 49.00 ล้านบาท
ส่วนทีเ่ หลืออีก 80.00 ล้านบาท จะเป็ นการหักลบกลบหนี้กบั หนี้ท่นี ายเกรียงไกร ศิระวณิชการ เป็ นเจ้าหนี้ของบริษัทฯ
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. การซือ้ หรือรับโอนกิจการของบริษทั อื่นหรือบริษทั เอกชนมาเป็ นของบริษทั ตามมาตรา 107 (2) (ข) แห่ง
พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจากัดฯ ซึ่งจะต้องได้รบั การอนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมผู้ถอื หุน้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ อง
จานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
2. รายการได้มาซึง่ สินทรัพย์ตามประกาศได้มาหรือจาหน่ ายไปฯ โดยมีขนาดรายการสูงสุดร้อยละ 4,676.32
ตามเกณฑ์มลู ค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิ ซึง่ เข้าข่ายรายการประเภท 4 ตามประกาศได้มาหรือจาหน่ายไปฯ
ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงมีหน้าทีต่ อ้ งเปิ ดเผยสารสนเทศการเข้าทารายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที แต่งตัง้ ทีป่ รึกษาทางการ
เงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทารายการ และดาเนินการให้มกี ารประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุ มตั ิการเข้าทา
รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
รายการ โดยจะต้องได้รบั การอนุ มตั จิ ากที่ประชุมผู้ถอื 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 ปั ญจทรัพย์ 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 กีย่ วโยงกัน
ของบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ เนื่องจาก (1) นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ ดารงตาแหน่ งกรรมการของ
บริษทั ฯ และถือหุน้ ใน AFH ร้อยละ 62.17 ของจานวนหุน้ ทีอ่ อกและจาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของ AFH (นายศุภโชค ปั ญจ
ทรัพย์ และบุคคลตามมาตรา 258 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ของนายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ ถือหุน้ ใน AFH รวมกันร้อยละ
68.67 ของจานวนหุน้ ทีอ่ อกและจาหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของ AFH) และ (2) นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ 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 จึงมีหน้าทีต่ อ้ งเปิ ดเผยสารสนเทศการเข้าทารายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที แต่งตัง้ ที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกีย่ วกับการเข้าทารายการ และดาเนินการให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อขออนุมตั ิ
การเข้าทารายการ โดยจะต้องได้รบั การอนุมตั 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. การขายกิจการของบริษัทบางส่วนทีส่ าคัญให้แก่บุคคลอื่น ตามมาตรา 107 (2) (ข) แห่ง พ.ร.บ. บริษัท
มหาชนจากัดฯ ซึ่งจะต้องได้รบั การอนุ มตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนเสียง
ทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
2. รายการจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศได้มาหรือจาหน่ ายไปฯ โดยมีขนาดรายการสูงสุดร้อยละ
399.91 ตามเกณฑ์มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิ ตามประกาศได้มาหรือจาหน่ ายไปฯ ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงมี
หน้าที่ต้องเปิ ดเผยสารสนเทศการเข้าทารายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั นที แต่งตัง้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้
ความเห็นเกีย่ วกับการเข้าทารายการ และดาเนินการให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อขออนุมตั กิ ารเข้าทารายการ โดยจะต้อง
ได้รบั การอนุ มตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้ นที่มา
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 หมดของบริษัทฯ 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 รึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกีย่ วกับการเข้าทารายการ
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 าประชุมและมีสทิ 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 เพื่อเป็ นข้อมูลประกอบการพิจารณาลงมติ
ทัง้ นี้ การคานวณตัวเลขต่างๆ ในรายงานฉบับนี้ ตัวเลขทศนิยมที่แสดงนัน้ อาจเกิดจากการปั ดเศษทศนิยม
ตาแหน่ งที่ 2 หรือตาแหน่ งที่ 3 (แล้วแต่กรณี) ทาให้ผลลัพธ์ทค่ี านวณได้จริงนัน้ อาจไม่ตรงกับตัวเลขทีแ่ สดงในรายงาน
ฉบับนี้

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
สารบัญ

ส่วนที่ 1

บทสรุปของผูบ้ ริหาร

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
คู่สญ
ั ญาทีเ่ กีย่ วข้องและความสัมพันธ์ระหว่างคู่สญ
ั ญา
3.4
การคานวณขนาดรายการ
3.5
รายละเอียดของสินทรัพย์ทจ่ี ะได้มา
3.6
แหล่งเงินทุนทีใ่ ช้ในการเข้าทารายการ
3.7
เงื่อนไขการเข้าทารายการ
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

ส่วนที่ 4

ความสมเหตุสมผลของรายการได้มาซึ่งสิ นทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ
4.1
วัตถุประสงค์และความจาเป็ นในการเข้าทารายการ
4.2
ข้อดีของการเข้าทารายการ
4.3
ข้อเสียของการเข้าทารายการ
4.4
ข้อดีของการไม่เข้าทารายการ
4.5
ข้อเสียของการไม่เข้าทารายการ
4.6
ข้อดีของการทารายการกับบุคคลเกีย่ วโยงกันเมือ่ เทียบกับบุคคลภายนอก
4.7
ข้อเสียของการทารายการกับบุคคลเกีย่ วโยงกันเมื่อเทียบกับบุคคลภายนอก
4.8
ความเสีย่ งจากการเข้าทารายการ
4.9
สรุปความเห็นต่อความสมเหตุสมผลของรายการ

ส่วนที่ 4 หน้ า 1
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 5

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

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

สารบัญ

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 วโยงกันเมื่อเทียบกับบุคคลภายนอก
6.8
ความเสีย่ งจากการเข้าทารายการ
6.9
สรุปความเห็นต่อความสมเหตุสมผลของรายการ

ส่วนที่ 7

การประเมิ นมูลค่า
7.1
บริษทั 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 ค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสดจากโครงการและนาไปปรับปรุง
มูลค่าทางบัญชี
7.1.5 สรุปผลการประเมินมูลค่า
7.2
บริษทั 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 ค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสดจากโครงการและนาไปปรับปรุง
มูลค่าทางบัญชี
7.2.6 สรุปผลการประเมินมูลค่า
7.3
บริษทั แอสเซท ไฟว์ โฮวดิ้ง 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
P/E
P/BV
วิธี Sum of the parts

:
:
:
:
:

หมายถึง
บริษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
บริษทั สิทธารมย์ ดีเวลลอปเมนท์ จากัด
บริษทั แอสเซท ไฟว์ โฮวดิง้ จากัด
บริษทั แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
บริษทั รชยาเรียลเอสเตท จากัด
บริษทั สีลม แอ๊ดไวเซอรี่ จากัด หรือ ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ
รายงานความเห็น ของที่ป รึก ษาทางการเงิน อิสระเกี่ย วกับรายการได้มาและ
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
ทารายการทีม่ นี ัยสาคัญที่เข้าข่ายเป็ นการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ ลง
วั น ที่ 31 สิ ง หาคม 2551 (รวมทั ง้ ที่ มี ก ารแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ) และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการ
ปฏิบตั กิ ารของบริษทั จดทะเบียนในการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.
2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม)
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการ
ทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2551 (รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้ไข
เพิม่ เติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การ
เปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั กิ ารของบริษทั จดทะเบียนในรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 (รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม)
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธกี ารในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม
พ.ศ. 2554 (รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม)
พระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม)
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม)
อัตราส่วนราคาต่อกาไร
อัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชี
วิธผี ลรวมมูลค่าของแต่ละธุรกิจ
คานิยาม

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
ส่วนที่ 1 : บทสรุปของผูบ้ ริหาร
รายการได้มาและจาหน่ ายไปซึ่งสิ นทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ
รายการได้มาซึ่งสิ นทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ ที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 ได้มมี ติเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
เพื่อพิจารณาอนุ มตั กิ ารเข้าทารายการซื้อและรับโอนกิจการทัง้ หมดของ AFH ซึ่งมีผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ นายศุภโชค ปั ญจ
ทรัพย์ และนางไกวซัน ปั ญจทรัพย์ (บุค คคลตามมาตรา 258 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ของนายศุภโชค ปั ญจทรัพย์) ถือ
หุน้ รวมกันร้อยละ 68.67 ของจานวนหุน้ ทีอ่ อกและจาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของ AFH
โดยบริษัท ฯ จะรับ โอนมาซึ่ง สิน ทรัพ ย์และหนี้ สิน 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 ในราคาเสนอขายทีไ่ ม่ต่ ากว่าราคาตลาด ณ วันทีเ่ สนอขาย
ซึง่ ราคาตลาดจะถูกกาหนดจากราคาประเมินโดยบริษทั เจวีเอส ทีป่ รึกษาทางการเงิน จากัด ซึง่ เป็ นทีป่ รึกษาทางการเงิน
ของบริษทั ฯ และเป็ นทีป่ รึกษาทางการเงินทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. อย่างไรก็ตาม ราคาเสนอขายหุน้
สามัญเพิม่ ทุนจะไม่ต่ ากว่าหุน้ ละ 1.00 บาท โดยบริษทั ฯ จะจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนแบบกาหนดวัตถุประสงค์ เพื่อเสนอ
ขายให้แก่บุคคลในวงจากัด ซึง่ ได้แก่ AFH เพื่อเป็ นการชาระค่าตอบแทนให้แก่ AFH ในการโอนกิจการทัง้ หมดของ AFH
ให้แก่บริษทั ฯ แทนการชาระด้วยเงินสด
ภายหลังการเข้าทารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการทีเ่ กี่ยวโยงกันฯ AFH จะดาเนินการจดทะเบียนเลิก
บริษทั เพื่อให้การรับโอนกิจการทัง้ หมดเป็ นไปตามเงื่อนไขการยกเว้นภาษีอากรของประมวลรัษฎากร และชาระบัญชีเพื่อ
คืนทุนให้แก่ผถู้ ือหุ้นของ AFH ดังนัน้ นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ
ของนายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ นายยงเกียรติ ศิรวิ จั นางกูร และนายจตุรงค์ ธนะปุระ จะถือหุ้น ในบริษัทฯ 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 ปั ญจทรัพย์ รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ของนาย
ศุภโชค ปั ญจทรัพย์ จะได้มาซึ่งหุน้ ของบริษทั ฯ จานวนไม่เกิน 516,972,765 หุ้น หรือคิดเป็ นไม่เกินร้อยละ 46.04 ของ
สิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั ฯ ดังนัน้ นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ อาจมีหน้าทีต่ ้องทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทงั ้ หมดของ
บริษทั ฯ ตามประกาศเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการฯ หากนายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258
แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ของนายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ ได้มาซึง่ หุน้ 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 นไปตามเงื่อนไขการยกเว้นภาษีอากรของประมวลรัษฎากร และชาระบัญชีเพื่อคืนทุน
ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ของ AFH ซึง่ จะทาให้หนุ้ 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
กลุ่มนายศุภโชค ปั ญจทรัพย์
516,972,765
46.03
นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์
468,038,398
41.68
ส่วนที่ 1 - หน้า 1

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
ลาดับ
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

รายชื่อผูถ้ ือหุ้น
นางไกวซัน ปั ญจทรัพย์2
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 ปั ญจทรัพย์

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
เปลีย่ นแปลงบริษทั เป้ าหมายทีบ่ ริษทั ฯ จะเข้าซือ้ กิจการ ซึง่ แต่เดิมบริษทั ฯ มีแผนจะเข้าซือ้ กิจการของกลุ่มบุคคลที่เข้า
ข่ายกระทาการร่วม (Concert Party) กับนายเกรียงไกร ศิระวณิชการ ซึ่งทรัพย์สนิ ส่วนใหญ่เป็ นที่ดนิ เปล่า เพื่อนามา
พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ และบริษทั ฯ มีแผนทีจ่ ะเร่งยอดขายบ้านในโครงการสิทธารมย์ พาร์คไลฟ์ ให้หมดภายใน
ปี น้ี ซึง่ จะทาให้ปีน้บี ริษทั 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 ี มีศ ักยภาพในการเติบโต และ
มีรายได้จากการประกอบกิจการ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์การขอพ้นเหตุแห่งการเพิกถอนหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตามบริษทั
ดังกล่าวไม่เป็ นกิจการของกลุ่มบุคคลทีเ่ ข้าข่ายกระทาการร่วม (Concert Party) กับนายเกรียงไกร ศิระวณิชการ ซึง่ ถือ
เป็ นการดาเนินการในส่วนทีเ่ ป็ นสาระสาคัญแตกต่างไปจากทีไ่ ด้เคยระบุไว้ในคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของ 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 หุ้น ลงเหลือ 20% 51% ขึน้ อยู่กบั ขนาดของสินทรัพย์ใหม่ท่จี ะซื้อเข้ามา ซึ่งปั จจุบนั ยังไม่ได้
ข้อสรุปเกี่ยวกับขนาดของสินทรัพย์จงึ ไม่สามารถแจ้งสัดส่วนการถือหุน้ ที่
แน่ นอนได้ ผู้ท่เี ข้ามาซื้อหุ้นเพิม่ ทุนจะเป็ นบุคคลที่กระทาการร่วมกั นกับ
ผูท้ าคาเสนอซือ้ (concert party)
อย่างไรก็ตาม สัดส่วนการถือหุน้ ของผูท้ าคาเสนอซือ้ และบุคคลทีก่ ระทาการ
ร่วมกัน จะอยู่ในระดับทีม่ อี านาจควบคุมกิจการได้ คือ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75
ของสิทธิออกเสียงของกิจการ ทัง้ นี้ สัดส่วนการถือหุน้ ในกิจการของผูท้ าคา
เสนอซื้อและบุคคลที่ระทาการร่วมกันภายหลังการแลกหุน้ (share swap)
อาจมีผลให้ต้องทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์อีกครัง้ ซึ่งผู้ทาคาเสนอซื้อและ
ผูก้ ระทาการร่วมกันจะต้องปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้องต่อไป

การดาเนิ นการในครังนี
้ ้
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

โครงสร้างกลุ่มบริษทั ฯ และ AFH ก่อนการเข้าทารายการได้มาซึ่งสิ นทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ

ส่วนที่ 1 - หน้า 3

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
โครงสร้างกลุ่มบริษทั 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

โครงสร้างกลุ่มบริษทั 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
โครงสร้างกลุ่มบริษทั 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. การซือ้ หรือรับโอนกิจการของบริษทั อื่นหรือบริษทั เอกชนมาเป็ นของบริษทั ตามมาตรา 107 (2) (ข) แห่ง
พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจากัดฯ ซึ่งจะต้องได้รบั การอนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมผู้ถอื 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 ตามเกณฑ์มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิ ซึ่งเข้าข่ายรายการประเภท 4 ตามประกาศได้มาหรือ
จาหน่ ายไปฯ ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิ ดเผยสารสนเทศการเข้าทารายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที แต่งตัง้ ที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกีย่ วกับการเข้าทารายการ และดาเนินการให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อขออนุมตั ิ
การเข้าทารายการ โดยจะต้องได้รบั การอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนเสียง
ทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ่วนได้เสีย และบริษทั ฯ มี
หน้ า ที่ต้อ งขออนุ มตั ิก ารเข้า ทารายการต่ อ ตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ โดยยื่น ค าขอให้พิจารณารับ หลัก ทรัพ ย์ใหม่ต่ อ ตลาด
หลักทรัพย์ฯ ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุน้ สามัญหรือหุน้ บุรมิ สิทธิเ ป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียน พ.ศ. 2558
3. รายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ เนื่องจากนายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ 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 กีย่ วโยงกัน
ของบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ เนื่องจาก (1) นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ ดารงตาแหน่ งกรรมการของ
บริษทั ฯ และถือหุน้ ใน AFH ร้อยละ 62.17 ของจานวนหุน้ ทีอ่ อกและจาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของ AFH (นายศุภโชค ปั ญจ
ทรัพย์ และบุคคลตามมาตรา 258 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ของนายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ ถือหุน้ ใน AFH รวมกันร้อยละ
ส่วนที่ 1 - หน้า 5

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
68.67 ของจานวนหุน้ ทีอ่ อกและจาหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของ AFH) และ (2) นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ 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 จึงมีหน้าทีต่ อ้ งเปิ ดเผยสารสนเทศการเข้าทารายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที แต่งตัง้ ที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกีย่ วกับการเข้าทารายการ และดาเนินการให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อขออนุมตั ิ
การเข้าทารายการ โดยจะต้องได้รบั การอนุมตั 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 เพื่อให้ความเห็นเกีย่ วกับการเข้าทารายการได้มาซึง่
สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันฯ ต่อผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ เพื่อเป็ นข้อมูลประกอบการพิจารณาลงมติ
ความสมเหตุสมผลของรายการได้มาซึ่งสิ นทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ข้อดีของการเข้าทารายการ
1
ความคุม้ ค่าในการเข้าทารายการ
เนื่องจากบริษทั ฯ จะชาระค่าตอบแทนให้แก่ AFH สาหรับการโอนกิจการให้แก่บริษทั ฯ ด้วยหุน้ สามัญเพิม่ ทุน
ของบริษทั ฯ จานวนไม่เกิน 752,836,413 หุน้ ซึง่ จากการประเมินมูลค่า 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 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ประเมินโดยที่ปรึกษาฯ ซึ่งเท่ากับ
0.01 บาทต่อหุน้ จะพบว่าราคาเสนอขายหุน้ สามัญของบริษทั ฯ สูงกว่ามูลค่ายุตธิ รรมอย่างมีนยั สาคัญ นอกจากนี้ ในกรณี
ที่บริษัทฯ มีการออกหุ้นสามัญน้ อยกว่า 752,836,413 หุ้น บริษัทฯ ก็จะได้รบั ประโยชน์ เพิ่มขึ้นจากผลต่ างที่ เ พิ่ม ขึ้น
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
ภายหลังการเข้าทารายการได้มาซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันฯ 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 โอกาสในการสร้างรายได้และกาไรของบริษัทฯ เนื่องจากการเพิม่ ความหลากหลายของประเภท
อสังหาริมทรัพย์ของบริษทั ฯ ทัง้ แนวราบและแนวสูง การขยายกลุ่มฐานลูกค้าให้กว้างขึน้ ตัง้ แต่ระดับราคา 2 ล้านบาท ไป
จนระดับราคา 30 ล้านบาท รวมถึงการขยายขอบเขตการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในกรุงเทพมหานครซึง่ ผูบ้ ริโภคมีกาลัง
ซื้อมากกว่าในจังหวัดอุดรธานี ซ่งึ ตามประมาณการของที่ปรึกษาฯ 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 บริษัทฯ จะรับโอนกิจการทัง้ หมดของ AFH
รวมถึงบุคลากรต่างๆ ซึง่ จะช่วยให้บริษทั ฯ มีบุคลากรทีม่ คี วามเชีย่ วชาญและประสบการณ์ในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เพิม่ ขึน้ และมีประสบการณ์ในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แนวสูง ซึง่ บริษทั ฯ ยังไม่เคยพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในลักษณะ
ดังกล่าว
5

เพิม่ โอกาสในการทีห่ นุ้ สามัญของบริษทั ฯ จะกลับเข้าซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ปั จจุบนั บริษทั ฯ อยู่ระหว่างการดาเนินการแก้ไขคุณสมบัตติ ามเกณฑ์รบั หลักทรัพย์ใหม่ภายในวันที่ 31 มีนาคม
2562 เพื่อให้หุ้นสามัญของบริษัทฯ กลับเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยที่บริษัทฯ สามารถขอขยายระยะเวลา
สาหรับช่วงดาเนินการให้มคี ุ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 สาหรับการจดทะเบียนซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ
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 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น 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 หุ้นของ AFH ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ภายหลังปรับปรุงทุนชาระแล้วจานวน
319.00 ล้านบาท ซึง่ เท่ากับ 501.22 ล้านบาท และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์สาหรับการกลับเข้าซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ
แต่ ค าดว่ า บริษัท ฯ ยัง คงมีผ ลการดาเนิ น งานขาดทุ น สาหรับ งวดปี ส้นิ สุด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2561 ซึ่ง ไม่ เ ป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์สาหรับการกลับเข้าซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ เนื่องจากโครงการวนา เรสซิเดนซ์ และโครงการบ้านรชยา
บ้านช้าง 2 จะเริม่ รับรูร้ ายได้ในงวดปี 2562
ดังนัน้ การที่บริษัทฯ เข้าทารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการทีเ่ กี่ยวโยงกันฯ โดยการรับโอนกิจการของ
AFH จะทาให้ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ปรับตัวเพิม่ ขึน้ อย่างมีนยั สาคัญ และมีโอกาสในการสร้างกาไรจากโครงการที่
รับโอนมา ดังนัน้ จึงมีโอกาสทีห่ นุ้ สามัญของบริษทั ฯ จะสามารถกลับเข้าซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ
6

โอกาสในการจาหน่ายหุน้ สามัญของบริษทั ฯ
ในกรณีทน่ี ายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ของนายศุภโชค ปั ญจ
ทรัพย์ ได้มาซึ่งหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตัง้ แต่ร้อยละ 25.00 ของสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัทฯ ภายหลังการเข้าทา
รายการได้มาซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันฯ นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ จะมีหน้าทีต่ ้องทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
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 ซึง่ การจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าว จะส่งผลกระทบต่อ
สัดส่วนการถือหุน้ และส่วนแบ่งกาไรของผูถ้ อื หุน้ ปั จจุบนั ของบริษทั ฯ โดยผูถ้ อื หุน้ จะมีสดั ส่วนการถือหุน้ และส่วนแบ่งกาไร
ลดลงไม่เกินร้อยละ 67.04 โดยผลกระทบทีแ่ ท้จริงจะขึน้ อยู่กบั จานวนหุน้ ทีบ่ ริษทั ฯ มีการจัดสรรให้แก่ AFH จริง
ข้อดีของการทารายการกับบุคคลเกี่ยวโยงกันเมื่อเทียบกับบุคคลภายนอก
1
ความรวดเร็วในการเจรจาและการดาเนินงาน
เนื่องจากปั จจุบนั นายศุภ โชค ปั ญจทรัพย์ ดารงตาแหน่ งกรรมการของบริษทั ฯ และ AFH อีกทัง้ นายศุภโชค
ปั ญจทรัพย์ ถือหุน้ ใน AFH ร้อยละ 62.17 ของจานวนหุน้ ทีอ่ อกและจาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของ AFH (นายศุภโชค ปั ญจ
ทรัพย์ และบุคคลตามมาตรา 258 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ของนายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ ถือหุน้ ใน AFH รวมกันร้อยละ
68.67 ของจานวนหุ้นที่ออกและจาหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของ AFH) ดังนัน้ การเจรจาระหว่างบริษัทฯ และนายศุภโชค
ปั ญจทรัพย์ ในการเข้าทารายการได้มาซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันฯ จึงอาจเป็ นไปด้วยความรวดเร็วเมื่อเทียบ
กับการเจรจากับบุคคลภายนอก
ข้อเสียของการทารายการกับบุคคลเกี่ยวโยงกันเมื่อเทียบกับบุคคลภายนอก
1
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
การทารายการกับ นายศุภ โชค ปั ญจทรัพย์ ซึ่งเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน โดยนายศุภ โชค ปั ญจทรัพย์ ดารง
ตาแหน่ งกรรมการของบริษทั ฯ และ AFH อีกทัง้ นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ ถือหุน้ ใน AFH ร้อยละ 62.17 ของจานวนหุน้ ที่
ออกและจาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของ AFH (นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ และบุคคลตามมาตรา 258 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ
ของนายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ ถือหุน้ ใน AFH รวมกันร้อยละ 68.67 ของจานวนหุน้ ทีอ่ อกและจาหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของ
AFH) อาจส่งผลกระทบต่อการเจรจาต่อรองเงื่อนไขต่างๆ โดยบริษัทฯ อาจเจรจาต่อรองได้ไม่เต็มที่เหมือนกับการทา
รายการกับบุคคลภายนอก และอาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ รายย่อยของบริษทั ฯ อย่างไรก็ตาม ในการ
ประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2561 เพื่ออนุมตั ริ ายการได้มาซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันฯ นายศุภโชค ปั ญจ
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 ปั ญจทรัพย์ 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 ปั ญจ
ทรัพย์ จะทาการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ซึง่ อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
อย่างไรก็ตาม บริษัท ต้นสน ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด มี เพียงทรัพย์สนิ ที่ดินเปล่ารอการพัฒนา และยังไม่เคย
ประกอบธุรกิจใดๆ และบริษทั ฯ อยู่ระหว่างการดาเนินการขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยให้ นายศุภโชค ปั ญจ
ทรัพย์ จาหน่ ายหุน้ ของบริษทั ต้นสน ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด ให้แก่บุคคลภายนอก หรือจาหน่ ายให้แก่บริษทั ฯ ซึง่ คาดว่า
จะดาเนินการแล้วเสร็จภายในไตรมาส 1 ของปี 2562
3

ความเสีย่ งจากการยื่นคาขอให้พจิ ารณารับหลักทรัพย์ใหม่ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
เนื่องจากการเข้าทารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ เข้าข่าย รายการประเภท 4 ตาม
ประกาศได้มาหรือจาหน่ ายไปฯ โดยมีขนาดรายการสูงสุดร้อยละ 4,676.32 ตามเกณฑ์มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทม่ี ี
ตัว ตนสุทธิ ซึ่ง บริษัท ฯ มีห น้ า ที่ต้อ งขออนุ มตั ิก ารเข้าท ารายการต่ อตลาดหลักทรัพ ย์ฯ โดยยื่น ค าขอให้พิจารณารับ
หลักทรัพย์ใหม่ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุน้ สามัญหรือหุน้
บุ ริม สิท ธิเ ป็ น หลัก ทรัพ ย์จ ดทะเบีย น พ.ศ. 2558 ดัง นัน้ หากบริษัท ฯ ไม่ สามารถปฏิบ ัติต ามหลัก เกณฑ์ข องตลาด
หลักทรัพย์ฯ ได้ หุน้ สามัญของบริษทั ฯ ก็จะไม่สามารถเข้าซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึง่ อาจเกิดจากความเสีย่ งต่ างๆ
เช่น ผลการดาเนินงานไม่เป็ นไปตามทีค่ าดหวังทาให้ไม่สามารถสร้างกาไรสุทธิให้เป็ นไปตามเกณฑ์ การมีระบบควบคุม
ภายในที่ไม่มปี ระสิทธิผลและเพียงพอซึ่งจากรายงานการตรวจสอบสถานะทางการเงินสามารถสังเกตได้ว่า AFH AFD
และ RR ยังขาดระบบควบคุมภายใน ทาให้ไม่สามารถเรียกเอกสารเพื่อตรวจสอบได้ครบถ้วน เป็ นต้น
นอกจากนี้ ขณะนี้ บริษทั ฯ ก็อยู่ระหว่างการดาเนินการแก้ไขคุณสมบัตติ ามเกณฑ์รบั หลักทรัพย์ใหม่ ภายในวันที่
31 มีนาคม 2562 เนื่องจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ประกาศให้บริษทั ฯ เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน ซึง่ ยังไม่สามารถดาเนินการ
ให้มธี ุรกิจทีม่ คี ุณสมบัตทิ จ่ี ะจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ ฯ ได้ เพื่อให้หุน้ สามัญของบริษทั ฯ กลับเข้าซือ้ ขายในตลาด
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 สาหรับการจดทะเบียนซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ
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 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น 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 หุ้นของ AFH ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ภายหลังปรับปรุงทุนชาระแล้วจานวน
319.00 ล้านบาท ซึง่ เท่ากับ 501.22 ล้านบาท และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์สาหรับการกลับเข้าซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ
แต่ ค าดว่ า บริษัท ฯ ยัง คงมีผ ลการดาเนิ น งานขาดทุ น สาหรับ งวดปี ส้นิ สุด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2561 ซึ่ง ไม่ เ ป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์สาหรับการกลับเข้าซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ 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 งื่อนไขบังคับก่อนให้นายจตุรงค์ ธนะปุระ ต้องชาระเงิน
กู้ยมื ทัง้ หมดก่อนเข้าทารายการ ดังนัน้ บริษัทฯ อาจมีความเสีย่ งหากนายจตุรงค์ ธนะปุระ ไม่ทาการชาระคืนเงินกูย้ มื
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 ค่าปั จจุบนั 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 ารทีเ่ หมาะสมในการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุ้น
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 รรมของโครงการและสินทรัพย์ของ AFH และบริษทั ย่อยของ AFH ได้
ดีกว่าวิธอี ่นื และสะท้อนมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ AFH ได้อย่างเหมาะสม ดังนัน้ จากตารางข้างต้น ที่ป รึกษาฯ
เห็นว่ามูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ AFH หลังปรับปรุงทุนชาระแล้ว อยู่ทร่ี ะหว่าง 491.87 ล้านบาท และ 560.70 ล้าน
บาท
เมื่อพิจารณาจากจานวนหุน้ สามัญทีบ่ ริษทั ฯ จะออกและเสนอขายให้แก่ AFH จานวนไม่เกิน 752,836,413 หุน้
เพื่อเป็ นการชาระค่าตอบแทนให้แก่ AFH ในการโอนกิจการทัง้ หมดของ AFH ให้แก่บริษทั ฯ แทนการชาระด้วยเงินสด จะ
เห็นว่าการเสนอขายดังกล่าวเทียบเท่ากับการเสนอขายหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ทีร่ าคาเสนอขายไม่น้อยกว่าระหว่าง 0.65
บาทต่ อหุ้น และ 0.74 บาทต่ อหุ้น 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 เห็นว่าการเข้าทารายการได้มาซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันฯ มีความสมเหตุสมผลและเป็ น
ประโยชน์ต่อผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ อย่างไรก็ตาม ทีป่ รึกษาฯ เห็นว่าควรมีการกาหนดเงื่อนไขบังคับก่อนให้เรียกชาระเงิน
ให้กู้ยมื แก่บุคคลต่างๆ ถึงแม้ว่าเงินให้กู้ยมื ดังกล่าวจะมีกาหนดการชาระคืนที่ชดั เจน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ก็ยงั คงมี
ความเสีย่ งจากการทีจ่ ะไม่ชาระคืนเงินกูย้ มื
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
รายการจาหน่ ายไปซึ่งสิ นทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ ที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 ได้มมี ติเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
เพื่อพิจารณาอนุมตั ใิ ห้บริษทั ฯ เข้าทารายการจาหน่ ายไปซึง่ หุน้ 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 จากฝ่ ายบริหารของบริษทั ฯ นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ จะเป็ นผูร้ บั
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานซึ่งเกี่ยวข้องกับรายการจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ แทนบริษัทฯ
จานวน 0.50 ล้านบาท และจะไม่คิดดอกเบี้ยที่เกิดขึน้ จากการที่นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ เป็ นเจ้าหนี้ เงินกู้ยมื ของ
บริษทั ฯ จานวน 1.61 ล้านบาท
ทัง้ นี้ การเข้าทารายการดังกล่าว มีเงื่อนไขว่าก่อนวันที่ 25 ธันวาคม 2561 หากมีบุคคลอื่นใดทีป่ ระสงค์จะซือ้ หุน้
สามัญของ STR ด้วยการติดต่อเข้ามาผ่านทางบริษัทฯ และเสนอราคาที่ดกี ว่าหรือเท่ ากับที่นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ
เสนอ คณะกรรมการบริษทั ฯ จะขายหุน้ ให้แก่บุคคลดังกล่าว นอกจากนี้ ในการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ครัง้ ที่
1/2561 หากวาระเกีย่ วกับการอนุ มตั กิ ารเข้าทารายการได้มาซึง่ สินทรัพย์และรายการที่เกีย่ วโยงกันฯ ไม่ได้รบั การอนุ มตั ิ
วาระใดวาระหนึ่ง ก็จะไม่มกี ารพิจารณาวาระเกีย่ วกับการเข้าทารายการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันฯ
ทัง้ นี้ การเข้าทารายการดังกล่าวเข้าข่าย
1. การขายกิจการของบริษัทบางส่วนทีส่ าคัญให้แก่บุคคลอื่น ตามมาตรา 107 (2) (ข) แห่ง พ.ร.บ. บริษัท
มหาชนจากัดฯ ซึ่งจะต้องได้รบั การอนุ มตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนเสียง
ทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
2. รายการจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศได้มาหรือจาหน่ ายไปฯ โดยมีขนาดรายการสูงสุดร้อยละ
399.91 ตามเกณฑ์มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิ ตามประกาศได้มาหรือจาหน่ ายไปฯ ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงมี
หน้าที่ต้องเปิ ดเผยสารสนเทศการเข้าทารายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั นที แต่งตัง้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้
ความเห็นเกีย่ วกับการเข้าทารายการ และดาเนินการให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อขออนุมตั กิ ารเข้าทารายการ โดยจะต้อง
ได้รบั การอนุ มตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้ นที่มา
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 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 รึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกีย่ วกับการเข้าทารายการ
และดาเนินการให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อขออนุ มตั กิ ารเข้าทารายการ โดยจะต้องได้รบั การอนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสิ ทธิออกเสียงลงคะแนน โดย
ไม่นบั ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ว่ นได้เสีย
จากหลักเกณฑ์ในข้างต้น บริษทั ฯ จึงได้แต่งตัง้ ทีป่ รึกษาฯ เพื่อให้ความเห็นเกีย่ วกับการเข้าทารายการจาหน่าย
ไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันฯ ต่อผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ เพื่อเป็ นข้อมูลประกอบการพิจารณาลงมติ
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
ความสมเหตุสมผลของรายการจาหน่ ายไปซึ่งสิ นทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ
ข้อดีของการเข้าทารายการ
1
บริษทั ฯ จะหยุดรับรูผ้ ลการดาเนินงานของ STR
การเข้าทารายการจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน ฯ ในครัง้ นี้ บริษัทฯ จะไม่มเี งินลงทุนใน
STR อีกต่อไป และบริษทั ฯ จะไม่ตอ้ งรับรูผ้ ลการดาเนินงานของ STR ในอนาคต ซึง่ อาจมีผลการดาเนินงานทีข่ าดทุนอีก
ต่อไป
2

บริษทั ฯ จะได้รบั กระแสเงินสดจากการจาหน่ายหุน้ สามัญของ STR
การเข้าทารายการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน 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 ะซื้อหุน้ สามัญของ STR ด้วยการติดต่อเข้ามาผ่านทาง
บริษัทฯ และเสนอราคาที่ดกี ว่าหรือเท่ากับราคาที่นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ เสนอ ทัง้ นี้ ตามสารสนเทศที่บริษัทฯ
เปิ ดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษทั ฯ มีแผนทีจ่ ะนาเงินทีไ่ ด้รบั จากการจาหน่ายหุน้ สามัญของ STR ไปชาระหนี้สนิ ของ
บริษทั ฯ ซึง่ ช่วยลดต้นทุนทางการเงิน
3

ลดต้นทุนทางการเงินของบริษทั ฯ
การเข้าทารายการจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน ฯ ในครัง้ นี้ บริษัทฯ มีแผนที่จะนาเงินที่
ได้รบั จากการจาหน่ ายหุ้นสามัญของ STR ไปชาระหนี้สนิ ของบริษัทฯ และในกรณีท่มี กี ารจาหน่ ายหุน้ สามัญของ STR
ให้แก่นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ จะมีการหักลบกลบหนี้กบั หนี้ทน่ี ายเกรียงไกร ศิระวณิชการ เป็ นเจ้าหนี้ของบริษทั ฯ
จานวน 80.00 ล้านบาท ซึง่ ช่วยให้บริษทั ฯ มีต้นทุนทางการเงินทีต่ ่ าลง และลดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เนื่องจาก
นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ จะมิได้มสี ถานะเป็ นเจ้าหนี้เงินให้กยู้ มื แก่บริษทั ฯ
ข้อเสียของการเข้าทารายการ
1
บริษทั ฯ อาจสูญเสียความน่าเชื่อถือ
ในการประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัย ชื่อเสียงของผู้พฒ
ั นาเป็ นหนึ่งในปั จจัยที่สาคัญที่
ผูบ้ ริโภคพิจารณา โดยผูบ้ ริโภคย่อมคาดหวังทีผ่ พู้ ฒ
ั นาโครงการจะมีการดูแลโครงการอย่างต่อเนื่องจนกว่าโครงการจะมี
การขายและโอนแล้วเสร็จ และมีการจัดตัง้ นิตบิ ุคคลแล้ วเสร็จ อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่บี ริษัทฯ ดาเนินการจาหน่ ายหุน้
สามัญของ STR ก็อาจทาให้ผบู้ ริโภคสูญเสียความเชื่อมันต่
่ อบริษทั ฯ ทีไ่ ม่สามารถดาเนินการโครงการได้เสร็จสิน้ รวมทัง้
ผูบ้ ริโภคอาจเห็นว่าบริษทั ฯ อาจมีการจาหน่ายโครงการระหว่างการพัฒนาทีม่ ผี ลขาดทุนในอนาคตได้อีก
ข้อดีของการทารายการกับบุคคลเกี่ยวโยงกันเมื่อเทียบกับบุคคลภายนอก
1
ความรวดเร็วในการเจรจาและการดาเนินงาน
เนื่องจากปั จจุบนั นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ ซึง่ เป็ นผูเ้ สนอซือ้ หุน้ สามัญของ STR จากบริษทั ฯ เป็ นผูถ้ อื หุน้
ใหญ่ ประธานกรรมการ และผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ดังนัน้ การเจรจาระหว่างบริษทั ฯ และนายเกรียงไกร ศิระวณิชการ ใน
การเข้าทารายการจาหน่ ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการที่เกีย่ วโยงกันฯ 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 จากฝ่ ายบริหารของบริษทั ฯ นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ จะเป็ นผูร้ บั ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
ซึง่ เกีย่ วข้องกับรายการจาหน่ ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันฯ แทนบริษทั ฯ จานวน 0.50 ล้านบาท และจะ
ไม่คดิ ดอกเบี้ยทีเ่ กิดขึน้ จากการที่นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ เป็ นเจ้าหนี้ เงินกู้ยมื ของบริษทั ฯ จานวน 1.61 ล้านบาท
ดังนัน้ เมื่อพิจารณาผลรวมของราคาที่นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ เสนอซื้อที่ 129.00 ล้านบาท และค่าตอบแทนอื่น
จานวน 2.11 ล้านบาท จะพบว่ามูลค่าทีบ่ ริษทั ฯ จะได้รบั ตอบแทนมีมูลค่ารวมเท่ากับ 131.11 ล้านบาท ซึง่ สูงกว่ามูลค่า
ยุตธิ รรมทีป่ ระเมินโดยทีป่ รึกษาฯ ซึง่ เท่ากับ 130.51 ล้านบาท
นอกจากนี้ ในกรณีทภ่ี ายในวันที่ 25 ธันวาคม 2561 มีบุคคลอื่นใดประสงค์ทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญของ STR ด้วยการ
ติดต่อเข้ามาผ่านทางบริษทั ฯ และเสนอราคาทีด่ กี ว่าหรือเท่ากับราคาทีน่ ายเกรียงไกร 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 จึงตัดสินใจทีจ่ ะขายหุน้ สามัญของ STR ให้แก่นาย
เกรียงไกร ศิระวณิชการ ซึง่ ในกรณีทบ่ี ริษทั ฯ ขายหุน้ สามัญดังกล่าวให้แก่บุคคลภายนอกก็อาจจาหน่ ายได้ในราคาทีส่ ูง
กว่าเมื่อเทียบกับราคาทีจ่ าหน่ ายให้แก่นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ ก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลาที่
ยาวนานกว่าในการเจรจาและการดาเนินงาน ทัง้ นี้ ตามมติคณะกรรมการบริษทั ฯ ทีเ่ ปิ ดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ หาก
ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2561 มีบุคคลอื่นใดประสงค์ทจ่ี ะซือ้ หุน้ 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 กีย่ วโยงกัน 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 ายไปซึง่ สินทรัพย์และ
รายการทีเ่ กีย่ วโยงกันฯ นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ ซึง่ เป็ นบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน และเป็ นผูม้ สี ่วนได้ เสีย จะไม่มสี ทิ ธิใน
การออกเสียงลงคะแนน
ความเสี่ยงจากการเข้าทารายการ
1
เงื่อนไขการเข้าทารายการ
ตามสารสนเทศของบริษทั ฯ ทีเ่ ปิ ดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ มีการกาหนดเงื่อนไขทีส่ าคัญในการเข้าทารายการ
จาหน่ ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน คือ การรับโอนกิจการจาก AFH เป็ นผลสาเร็จ ดังนัน้ หากการรับโอน
กิจการของ AFH ไม่เป็ นผลสาเร็จ บริษทั ฯ ก็จะไม่สามารถเข้าทารายการจาหน่ ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยง
กันฯ ได้
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
ในเรื่องความเหมาะสมด้านราคาของรายการจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันฯ 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 ค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสดจากโครงการ
20.12 - 22.98
503.04 - 574.47
และนาไปปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี
ที่ปรึกษาฯ เห็นว่า ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของ STR ควรใช้วิธีปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี
เนื่องจากวิธปี รับปรุงมูลค่าทางบัญชี เป็ นการแสดงมูลค่าทางบัญชีของ STR หลังการปรับปรุงรายการทรัพย์สนิ ทีส่ าคัญ
ให้เป็ นมูลค่ายุตธิ รรมแล้ว ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ซึง่ สะท้อนถึงมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ STR ในกรณีท่ี STR
ดาเนินการจาหน่ ายทรัพย์สนิ ทันที และไม่ได้มีการพัฒนาต่ อ ไปในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับกรณีการเข้าทารายการ
จาหน่ ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันฯ ดังนัน้ จากตารางข้างต้น ทีป่ รึกษาฯ เห็นว่ามูลค่ายุตธิ รรมของหุ้น
สามัญของ STR เท่ากับ 130.51 ล้านบาท หรือคิดเป็ นมูลค่าต่อหุน้ เท่ากับ 3,262.84 บาทต่อหุน้
ทัง้ นี้ จากข้อ มูลที่ท่ปี รึก ษาฯ ได้ร ับ จากฝ่ ายบริห ารของบริษัท ฯ นายเกรีย งไกร ศิร ะวณิ ช การ จะเป็ น ผู้ร ับ
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานซึ่งเกี่ยวข้องกับรายการจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ แทนบริษัท ฯ
จานวน 0.50 ล้านบาท และจะไม่คิดดอกเบี้ยที่เกิดขึน้ จากการที่นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ เป็ นเจ้าหนี้ เงินกู้ยมื ของ
บริษทั ฯ จานวน 1.61 ล้านบาท
เมื่อพิจารณาผลรวมของราคาทีน่ ายเกรียงไกร ศิระวณิชการ เสนอซือ้ ที่ 129.00 ล้านบาท และค่าตอบแทนอื่น
จานวน 2.11 ล้านบาท จะพบว่ามูลค่าทีบ่ ริษทั ฯ จะได้รบั ตอบแทนมีมูลค่ารวมเท่ากับ 131.11 ล้านบาท ซึง่ สูงกว่ามูลค่า
ยุตธิ รรมทีป่ ระเมินโดยทีป่ รึกษาฯ อีกทัง้ มีเงื่อนไขการเข้าทารายการว่า หากมีบุคคลอื่นใดทีป่ ระสงค์จะซือ้ หุน้ สามัญของ
STR ด้วยการติดต่อเข้ามาผ่านทางบริษทั ฯ และเสนอราคาทีด่ กี ว่าหรือเท่ากับราคาทีน่ ายเกรียงไกร ศิระวณิชการ เสนอ
คณะกรรมการบริษทั ฯ จะขายหุน้ ให้แก่บุคคลดังกล่าว
จากการพิจารณาความสมเหตุสมผลของการเข้าทารายการ ประกอบกับมูลค่ายุตธิ รรมทีป่ ระเมินโดยทีป่ รึกษาฯ
ดังนัน้ ทีป่ รึกษาฯ เห็นว่าการเข้าทารายการจาหน่ ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันฯ มีความสมเหตุสมผลและ
เป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ
สรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงิ น
จากการพิจารณาความสมเหตุสมผลของการเข้าทารายการ ประกอบกับมูลค่ายุตธิ รรมทีป่ ระเมินโดยทีป่ รึกษาฯ
และความเหมาะสมทางด้านราคา ที่ปรึกษาฯ เห็นว่าการเข้าทารายการได้มาซึ่งสิ นทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ฯ และรายการจาหน่ ายไปซึ่งสิ นทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ มีความสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์ ต่อผู้
ถือหุ้นของบริษทั ฯ
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นควรพิจารณาความสมเหตุสมผลและความเห็นของที่ปรึกษาฯ ซึ่ง ตัง้ อยู่บนสมมติฐานว่า
ข้อมูล และ/หรือ เอกสาร ซึ่งที่ปรึกษาฯ ได้รบั ตลอดจนการสัมภาษณ์ผบู้ ริหารของบริษทั ฯ และบุคคลทีเ่ กี่ยวข้อง เป็ น
ข้อมูลทีถ่ ูกต้องและเป็ นความจริง และผูถ้ อื หุน้ ควรพิจารณาเงื่อนไขและข้อกาหนดของการเข้าทารายการดังกล่าว
ทัง้ นี้ ทีป่ รึกษาฯ เห็นว่าสมมติฐานทีใ่ ช้ในการจัดเตรียมประมาณการทางการเงินมีความสมเหตุสมผล อย่างไรก็
ตาม สมมติฐานดังกล่าวตัง้ ขึน้ โดยการพิจารณาภาวะเศรษฐกิจ และข้อมูลทีม่ อี ยู่ในช่วงเวลาที่ศกึ ษาเท่านัน้ ดังนัน้ การ
เปลีย่ นแปลงใดๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในอนาคตอาจจะส่งผลกระทบต่อความเห็นของทีป่ รึกษาฯ ทัง้ นี้ การตัดสินใจทีจ่ ะอนุมตั หิ รือไม่
อนุมตั กิ ารเข้าทารายการในครัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ดุลยพินิจของผูถ้ อื หุน้ เป็ นสาคัญ
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
ส่วนที่ 2 : แนวทางการปฏิ บตั ิ งานและข้อมูลที่ใช้ในการจัดทารายงาน
ที่ปรึกษาฯ ได้พจิ ารณาและศึกษาข้อมูลการเข้าทารายการได้มาซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน ฯ และ
รายการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันฯ จากข้อมูลทีไ่ ด้รบั จากบริษทั ฯ การสัมภาษณ์ฝ่ายบริหาร และ
ข้อมูลทีเ่ ผยแพร่ต่อสาธารณชนทัวไป
่ รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ รวมถึง แต่ไม่จากัดเพียง
1. มติท่ปี ระชุมคณะกรรมการของบริษทั ฯ และสารสนเทศที่เปิ ด เผยผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้องกับ
รายการได้มาซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันฯ และรายการจาหน่ ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการที่
เกีย่ วโยงกันฯ
2. เอกสารของบริษัทฯ STR AFH AFD และ RR เช่น หนังสือรับรอง หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และ
รายชื่อผูถ้ อื หุน้ เป็ นต้น
3. งบการเงินของบริษทั ฯ และ STR สาหรับงวดปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และงวดเก้าเดือนสิน้ สุดวันที่
30 กันยายน 2561
4. งบการเงินของ AFD และ RR สาหรับงวดปี สน้ิ 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. การสัมภาษณ์ผบู้ ริหารของบริษทั ฯ และบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่ คุณศุภโชค ปั ญจทรัพย์ และคุณจตุรงค์
ธนะปุระ เป็ นต้น
11. แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ของบริษทั ฯ
12. ข้อมูลสถิตจิ ากตลาดหลักทรัพย์ฯ และภาวะอุตสาหกรรม
ความเห็นของทีป่ รึกษาฯ ตัง้ อยู่บนสมมติฐานว่า ข้อมูล และ/หรือ เอกสาร ซึ่งที่ปรึกษาฯ ได้รบั ตลอดจนการ
สัมภาษณ์ผบู้ ริหารของบริษทั ฯ และบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง เป็ นข้อมูลทีถ่ ูกต้องและเป็ นความจริง โดยทีป่ รึกษาฯ ได้พจิ ารณา
และศึกษาข้อมูลดังกล่าวด้วยความรอบคอบและสมเหตุสมผลตามมาตรฐานของผูป้ ระกอบวิชาชีพ นอกจากนี้ ทีป่ รึกษาฯ
ถือว่า สัญญาและข้อตกลงทางธุรกิจต่างๆ มีผลบังคับใช้และผูกพันตามกฎหมาย และไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงเงื่อนไข เพิก
ถอน หรือ ยกเลิก รวมถึงไม่มเี หตุการณ์หรือเงื่อนไขใดๆ ที่อาจจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อการเข้าทา รายการ
ได้มาซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันฯ และรายการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันฯ ในครัง้ นี้
ดังนัน้ หากข้อมูล และ/หรือ เอกสาร ซึง่ ทีป่ รึกษาฯ ได้รบั ไม่ถูกต้อง และ/หรือ ไม่เป็ นความจริง หรือ สัญญาและ
ข้อตกลงทางธุรกิจต่างๆ ไม่มผี ลบังคับใช้ และ/หรือ ไม่ผกู พันตามกฎหมาย และ/หรือ มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข เพิกถอน
หรือ ยกเลิก และ/หรือ มีเหตุการณ์หรือเงื่อนไขใดๆ ทีอ่ าจจะส่งผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อการเข้าทารายการได้มาซึง่
สินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน ฯ และรายการจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน ฯ ก็อาจส่งผลต่อ
ความเห็นของทีป่ รึกษาฯ ซึง่ ทีป่ รึกษาฯ ไม่สามารถให้ความเห็นต่อผลกระทบดังกล่าวต่อบริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ
ได้
ความเห็นของที่ปรึกษาฯ จัดทาขึน้ ภายใต้ขอ้ มูลซึ่งที่ปรึกษาฯ ได้รบั รวมถึงภาวะอุตสาหกรรม เงื่อนไขทาง
เศรษฐกิจ และปั จจัยอื่นๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในระหว่างการจัดทา ซึง่ อาจมี การเปลีย่ นแปลงอย่างมีนัยสาคัญในภายหลัง และอาจ
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ส่งผลกระทบต่อความเห็นของทีป่ รึกษาฯ โดยทีป่ รึกษาฯ ไม่มภี าระผูกพันในการปรับปรุงความเห็นของรายงานความเห็น
ของทีป่ รึกษาฯ ฉบับนี้
รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาฯ ฉบับนี้ จัดทาขึน้ เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ใช้พจิ ารณาประกอบการตัดสินใจ
ลงมติการเข้าทารายการได้มาซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันฯ และรายการจาหน่ ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการที่
เกีย่ วโยงกันฯ ซึง่ การตัดสินใจอนุ มตั หิ รือไม่อนุ มตั กิ ารเข้าทารายการได้มาซึง่ สินทรัพย์และรายการที่เกีย่ วโยงกันฯ และ
รายการจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน ฯ ในครัง้ นี้ ขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของผู้ถอื หุน้ ของบริษทั ฯ เป็ น
สาคัญ ทัง้ นี้ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ควรศึกษาข้อมูลในเอกสารต่างๆ ที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุน้ ของ
บริษทั ฯ ในครัง้ นี้ ด้วยความรอบคอบและระมัดระวังก่อนทาการลงมติ เพื่อทีจ่ ะได้พจิ ารณาลงมติได้อย่างเหมาะสม ทัง้ นี้
รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาฯ มิได้เป็ นการรับรองผลสาเร็จของการเข้าทารายการต่างๆ รวมถึงผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้
และทีป่ รึกษาฯ ไม่สามารถรับผิดชอบต่อผลกระทบใดๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการเข้าทารายการดังกล่าว ไม่ว่าโดยทางตรง
หรือทางอ้อม
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ส่วนที่ 3 : ลักษณะและรายละเอียดของรายการได้มาซึ่งสิ นทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ
3.1

ลักษณะโดยทัวไปของรายการ
่
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ ที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 ได้มมี ติเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
เพื่อพิจารณาอนุ มตั กิ ารเข้าทารายการซื้อและรับโอนกิจการทัง้ หมดของ AFH ซึ่งมีผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ นายศุภโชค ปั ญจ
ทรัพย์ และนางไกวซัน ปั ญจทรัพย์ (บุค คคลตามมาตรา 258 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ของนายศุภโชค ปั ญจทรัพย์) ถือ
หุน้ รวมกันร้อยละ 68.67 ของจานวนหุน้ ทีอ่ อกและจาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของ AFH
โดยบริษัท ฯ จะรับ โอนมาซึ่ง สิน ทรัพ ย์และหนี้ สิน 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 ในราคาเสนอขายทีไ่ ม่ต่ ากว่าราคาตลาด ณ วันทีเ่ สนอขาย
ซึง่ ราคาตลาดจะถูกกาหนดจากราคาประเมินโดยบริษทั เจวีเอส ทีป่ รึกษาทางการเงิน จากัด ซึง่ เป็ นทีป่ รึกษาทางการเงิน
ของบริษทั ฯ และเป็ นทีป่ รึกษาทางการเงินทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. อย่างไรก็ตาม ราคาเสนอขายหุน้
สามัญเพิม่ ทุนจะไม่ต่ ากว่าหุน้ ละ 1.00 บาท โดยบริษทั ฯ จะจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนแบบกาหนดวัตถุประสงค์ เพื่อเสนอ
ขายให้แก่บุคคลในวงจากัด ซึง่ ได้แก่ AFH เพื่อเป็ นการชาระค่าตอบแทนให้แก่ AFH ในการโอนกิจการทัง้ หมดของ AFH
ให้แก่บริษทั ฯ แทนการชาระด้วยเงินสด
ภายหลังการเข้าทารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการทีเ่ กี่ยวโยงกันฯ AFH จะดาเนินการจดทะเบียนเลิก
บริษทั เพื่อให้การรับโอนกิจการทัง้ หมดเป็ นไปตามเงื่อนไขการยกเว้นภาษีอากรของประมวลรัษฎากร และชาระบัญชีเพื่อ
คืนทุนให้แก่ผถู้ ือหุ้นของ AFH ดังนัน้ นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ
ของนายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ นายยงเกียรติ ศิรวิ จั นางกูร และนายจตุรงค์ ธนะปุระ จะถือหุ้น ในบริษัทฯ 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 ปั ญจทรัพย์ รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ของนาย
ศุภโชค ปั ญจทรัพย์ จะได้มาซึ่งหุน้ ของบริษทั ฯ จานวนไม่เกิน 516,972,765 หุ้น หรือคิดเป็ นไม่เกินร้อยละ 46.04 ของ
สิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั ฯ ดังนัน้ นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ อาจมีหน้าทีต่ ้องทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทงั ้ หมดของ
บริษทั ฯ ตามประกาศเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการฯ หากนายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258
แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ของนายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ ได้มาซึง่ หุน้ 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 นไปตามเงื่อนไขการยกเว้นภาษีอากรของประมวลรัษฎากร และชาระบัญชีเพื่อคืนทุน
ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ของ AFH ซึง่ จะทาให้หนุ้ 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
กลุ่มนายศุภโชค ปั ญจทรัพย์
516,972,765
46.03
นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์
468,038,398
41.68
นางไกวซัน ปั ญจทรัพย์2
48,934,367
4.36
2
นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ
325,065,150
87.82
325,065,150
28.95
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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 ปั ญจทรัพย์

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
เปลีย่ นแปลงบริษทั เป้ าหมายทีบ่ ริษทั ฯ จะเข้าซือ้ กิจการ ซึง่ แต่เดิมบริษทั ฯ มีแผนจะเข้าซือ้ กิจการของกลุ่มบุคคลที่เข้า
ข่ายกระทาการร่วม (Concert Party) กับนายเกรียงไกร ศิระวณิชการ ซึ่งทรัพย์สนิ ส่วนใหญ่เป็ นที่ดนิ เปล่ า เพื่อนามา
พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ และบริษทั ฯ มีแผนทีจ่ ะเร่งยอดขายบ้านในโครงการสิทธารมย์ พาร์คไลฟ์ ให้หมดภายใน
ปี น้ี ซึง่ จะทาให้ปีน้บี ริษทั 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 นกิจการของกลุ่มบุคคลทีเ่ ข้าข่ายกระทาการร่วม (Concert Party) กับนายเกรียงไกร ศิระวณิชการ ซึง่ ถือ
เป็ นการดาเนินการในส่วนทีเ่ ป็ นสาระสาคัญแตกต่างไปจากทีไ่ ด้เคยระบุไว้ในคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของ 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 หุ้น ลงเหลือ 20% 51% ขึน้ อยู่กบั ขนาดของสินทรัพย์ใหม่ท่จี ะซื้อเข้ามา ซึ่งปั จจุบนั ยังไม่ได้
ข้อสรุปเกี่ยวกับขนาดของสินทรัพย์จงึ ไม่สามารถแจ้งสัดส่วนการถือหุน้ ที่
แน่ นอนได้ ผู้ท่เี ข้ามาซื้อหุ้นเพิม่ ทุนจะเป็ นบุคคลที่กระทาการร่วมกั นกับ
ผูท้ าคาเสนอซือ้ (concert party)
อย่างไรก็ตาม สัดส่วนการถือหุน้ ของผูท้ าคาเสนอซือ้ และบุคคลทีก่ ระทาการ
ร่วมกัน จะอยู่ในระดับทีม่ อี านาจควบคุมกิจการได้ คือ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75
ของสิทธิออกเสียงของกิจการ ทัง้ นี้ สัดส่วนการถือหุน้ ในกิจการของผูท้ าคา
เสนอซื้อและบุคคลที่ระทาการร่วมกันภายหลังการแลกหุน้ (share swap)
อาจมีผลให้ต้องทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์อีกครัง้ ซึ่งผู้ทาคาเสนอซื้อและ
ผูก้ ระทาการร่วมกันจะต้องปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้องต่อไป

การดาเนิ นการในครังนี
้ ้
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

โครงสร้างกลุ่มบริษทั ฯ และ AFH ก่อนการเข้าทารายการได้มาซึ่งสิ นทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ

ส่วนที่ 3 - หน้า 3

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
โครงสร้างกลุ่มบริษทั 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

โครงสร้างกลุ่มบริษทั 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
โครงสร้างกลุ่มบริษทั 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. การซือ้ หรือรับโอนกิจการของบริษทั อื่นหรือบริษทั เอกชนมาเป็ นของบริษทั ตามมาตรา 107 (2) (ข) แห่ง
พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจากัดฯ ซึ่งจะต้องได้รบั การอนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมผู้ถอื หุน้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ อง
จานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
2. รายการได้มาซึง่ สินทรัพย์ตามประกาศได้มาหรือจาหน่ ายไปฯ โดยมีขนาดรายการสูงสุดร้อยละ 4,676.32
ตามเกณฑ์มลู ค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิ ซึง่ เข้าข่ายรายการประเภท 4 ตามประกาศได้มาหรือจาหน่ายไปฯ
ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงมีหน้าทีต่ อ้ งเปิ ดเผยสารสนเทศการเข้าทารายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที แต่งตัง้ ทีป่ รึกษาทางการ
เงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทารายการ และดาเนินการให้มกี ารประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุ มตั ิการเข้าทา
รายการ โดยจะต้องได้รบั การอนุ มตั จิ ากที่ประชุมผู้ถอื 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 สิทธิ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ.
2558
3. รายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ เนื่องจากนายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ 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 กีย่ วโยงกัน
ของบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ เนื่องจาก (1) นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ ดารงตาแหน่ งกรรมการของ
บริษทั ฯ และถือหุน้ ใน AFH ร้อยละ 62.17 ของจานวนหุน้ ทีอ่ อกและจาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของ AFH (นายศุภโชค ปั ญจ
ทรัพย์ และบุคคลตามมาตรา 258 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ของนายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ ถือหุน้ ใน AFH รวมกันร้อยละ
ส่วนที่ 3 - หน้า 5

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
68.67 ของจานวนหุน้ ทีอ่ อกและจาหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของ AFH) และ (2) นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ 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 จึงมีหน้าทีต่ อ้ งเปิ ดเผยสารสนเทศการเข้าทารายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที แต่งตัง้ ที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกีย่ วกับการเข้าทารายการ และดาเนินการให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อขออนุมตั ิ
การเข้าทารายการ โดยจะต้องได้รบั การอนุมตั 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 เพื่อให้ความเห็นเกีย่ วกับการเข้าทารายการได้มาซึง่
สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันฯ ต่อผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ เพื่อเป็ 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
และคู่สญ
ั ญามีการปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขการเข้าทารายการตามข้อ 3.7 ครบถ้วน
3.3

คูส่ ญ
ั ญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์ระหว่างคู่สญ
ั ญา
ผูร้ บั โอนกิจการ / ผูอ้ อกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุน : บริษทั ฯ
ผูโ้ อนกิจการ / ผูไ้ ด้รบั การจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุน
: AFH
ความสัมพันธ์กบั บริษทั ฯ : นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ ซึ่งเป็ นกรรมการและผูถ้ ือหุน้ ของ AFH โดยถือหุน้ ใน
AFH ร้อยละ 62.17 ของจานวนหุน้ ทีอ่ อกและจาหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของ AFH
และนายยงเกียรติ ศิรวิ จั นางกู ร และนายจตุรงค์ ธนะปุระ ซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้นของ
AFH โดยถือหุ้นใน AFH ร้อยละ 6.23 และร้อยละ 6.23 ของจานวนหุ้นที่ออก
และจาหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของ AFH ตามลาดับ เข้าข่ายเป็ นบุคคลทีเ่ กีย่ วโยง
กันของบริษทั ฯ ตามประกาศรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันฯ เนื่องจาก (1) นายศุภโชค
ปั ญจทรัพย์ ดารงตาแหน่ งกรรมการของบริษัทฯ และถือหุ้นใน AFH ร้อยละ
62.17 ของจานวนหุน้ ทีอ่ อกและจาหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของ AFH (นายศุภโชค
ปั ญจทรัพย์ และบุคคลตามมาตรา 258 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ของนายศุภ
โชค ปั ญจทรัพย์ ถือหุน้ ใน AFH รวมกันร้อยละ 68.67 ของจานวนหุน้ ทีอ่ อกและ
จาหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของ AFH) และ (2) นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ 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 ปั ญจทรัพย์
ไทย
37 ปี
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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 างานปั จจุบนั
ช่วงเวลา
ตาแหน่ ง
2561 - ปั จจุบนั
กรรมการบริษทั
2558 - ปั จจุบนั
2561 - ปั จจุบนั
2559 - ปั จจุบนั
2561 - ปั จจุบนั
2556 - ปั จจุบนั
2554 - ปั จจุบนั

กรรมการบริษทั
กรรมการบริษทั
กรรมการบริษทั
กรรมการบริษทั
กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการทีป่ รึกษาฝ่ ายเศรษฐกิจ

2559 - ปั จจุบนั
2558 - ปั จจุบนั

อุปนายกและกรรมการสมาคม
กรรมการบริหารสมาคม

2551 – 2560
2551 – 2555
2548 - 2552

กรรมการบริษทั
ผูจ้ ดั การทัวไป
่
ผูจ้ ดั การโครงการบ้านรื่นฤดี
รังสิตคลอง 4
เจ้าหน้าทีก่ ารตลาดอาวุโส

2547- 2548

บริษทั
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 รื่นฤดี ดีเวลล็อปเม้นท์ จากัด
บริษทั บ้านรื่นฤดี จากัด
บริษทั หลักทรัพย์ โกลเบล็ก จากัด

3.4

การคานวณขนาดรายการ
ในการคานวณขนาดรายการได้มาซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันฯ ตามประกาศได้มาหรือจาหน่ ายไปฯ
และประกาศรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันฯ ทีป่ รึกษาฯ ได้อา้ งอิงข้อมูลจากงบการเงินรวมสาหรับงวดปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560 และงบการเงินรวมสาหรับ งวดหกเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ของบริษัทฯ งบการเงินรวมของ AFH ณ
วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ซึ่งจัดทาขึน้ โดยฝ่ ายบริหารของบริษัทฯ และสารสนเทศของบริษัทฯ 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
บริษทั จดทะเบียนออกให้
เพื่อเป็ นสิ่ งตอบแทนการ
ได้มาซึ่งสิ นทรัพย์

=
=
=
=
=
=
=
=

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

หมายเหตุ : 1 อ้างอิงข้อมูลจากสารสนเทศของบริษทั ฯ ทีเ่ ปิ ดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ
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 จึงมีหน้าทีต่ อ้ งเปิ ดเผยสารสนเทศการเข้าทารายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที แต่งตัง้ ทีป่ รึกษาทางการ
เงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทารายการ และดาเนินการให้มกี ารประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุ มตั ิการเข้าทา
รายการ โดยจะต้องได้รบั การอนุ มตั จิ ากที่ประชุมผู้ถอื หุน้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนเสียงทั ้งหมด
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 บริษัทฯ อยู่ระหว่างการดาเนินการแก้ไขคุณสมบัตติ ามเกณฑ์รบั หลักทรัพย์ใหม่ภายในวันที่ 31 มีนาคม
2562 เพื่อให้หนุ้ สามัญของบริษทั ฯ กลับเข้าซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยบริษทั ฯ จะต้องมีคุณสมบัตหิ ลัก ดังนี้
1. มีส่วนของผูถ้ อื หุน้ ไม่ต่ ากว่า 50.00 ล้านบาท สาหรับการจดทะเบียนซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ
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 ปิ ดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ
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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 เพื่อขออนุมตั กิ ารเข้าทารายการ โดยจะต้อง
ได้รบั การอนุ มตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ว่ นได้เสีย
3.5
3.5.1

รายละเอียดของสิ นทรัพย์ที่จะได้มา
บริษทั แอสเซท ไฟว์ โฮวดิ้ง 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 โดยปั จจุบนั AFH
ถือหุน้ โดยตรงใน AFD ร้อยละ 96.67 ของจานวนหุน้ ทีอ่ อกและจาหน่าย
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 ปั ญจทรัพย์
นางไกวซัน ปั ญจทรัพย์1
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 ปั ญจทรัพย์
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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. รายชื่อคณะกรรมการบริษทั ของ AFH ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2561
ลาดับ
รายชื่อกรรมการ
1. นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์
กรรมการ

ตาแหน่ ง

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

บริษทั 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 โดยปั จจุบนั 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 ปั ญจทรัพย์
รวม

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

3. รายชื่อคณะกรรมการบริษทั ของ AFH ณ วันที่ 13 มิ ถนุ ายน 2561
ลาดับ
รายชื่อกรรมการ
1. นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์
กรรมการ

ร้อยละของจานวน
หุ้นทัง้ หมด
96.67
3.33
0.01
100.00

ตาแหน่ ง

ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณารายละเอียดของบริษทั 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

บริษทั 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 โดยปั จจุบนั 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. รายชื่อคณะกรรมการบริษทั ของ RR ณ วันที่ 13 มิ ถนุ ายน 2561
ลาดับ
รายชื่อกรรมการ
1. นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์
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

ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณารายละเอียดของบริษทั 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 อนุมตั 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 การอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ให้บริษทั ฯ ดาเนินการในส่วนทีเ่ ป็ นสาระสาคัญแตกต่าง
ไปจากทีน่ ายเกรียงไกร ศิระวณิชการ ระบุไว้ในคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ เรื่อง แผนการขายหุน้ ของกิจการ

บุคคลที่ไม่มีสิทธิ ออกเสียง
ตามรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ณ วันที่ 9 เมษายน 2561 และข้อมูลทีไ่ ด้รบั จากฝ่ ายบริหารของบริษทั ฯ ไม่มี
บุคคลใดทีม่ สี ่วนได้เสียหรือไม่มสี ทิ ธิทจ่ี ะออกเสียงเพื่อลงมติการเข้าทารายการได้มาซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยง
กันฯ
อย่างไรก็ตาม รายชื่อบุคคลทีไ่ ม่มสี ทิ ธิออกเสียงอาจจะเปลีย่ นแปลงไปขึน้ อยู่กบั รายชื่อผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ที่
ปรากฎในวันที่กาหนดรายชื่อผู้ถอื หุน้ ที่มสี ทิ ธิเข้าประชุม ซึ่งบริษัทฯ จะกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ในวันที่ 19 พฤศจิกายน
2561
3.8

3.9

มาตรการขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ 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 ทีด่ นิ เปล่ารอการ
พัฒนา และยังไม่เคยประกอบธุรกิจใดๆ
โดยนายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ ได้ทาหนังสือถึงบริษทั ฯ โดยให้คามันว่
่ านายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ จะจาหน่ ายหุน้
ของบริษทั ต้นสน ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด ให้แก่บุคคลภายนอก หรือจาหน่ายให้แก่บริษทั ฯ ภายในไตรมาส 1 ของปี 2562
และหากไม่ได้ดาเนินการภายในระยะเวลาดังกล่าวก็จะไม่ดาเนินการพัฒนาโครงการใดๆ บนทีด่ นิ ดังกล่าว
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
ส่วนที่ 4 : ความสมเหตุสมผลของรายการได้มาซึ่งสิ นทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ
4.1

วัตถุประสงค์และความจาเป็ นในการเข้าทารายการ
สืบเนื่องจากบริษัทฯ อยู่ระหว่างการแก้ไขคุณสมบัติตามเกณฑ์รบั หลักทรัพย์ใหม่ และมีแผนจะดาเนินธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภททีอ่ ยู่อาศัยในบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงจังหวัดหัวเมืองหลักทีม่ กี าลัง
ซือ้ สูง คณะกรรมการบริษทั ฯ จึงพิจารณาการเข้าทารายการได้มาซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันฯ โดยบริษทั ฯ จะ
รับโอนโครงการต่างๆ ทีอ่ ยู่ระหว่างการพัฒนาจาก 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 ซึง่ จากการประเมินมูลค่า 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 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ประเมินโดยที่ปรึกษาฯ ซึ่ง เท่ากับ
0.01 บาทต่อหุน้ จะพบว่าราคาเสนอขายหุน้ สามัญของบริษทั ฯ สูงกว่ามูลค่ายุตธิ รรมอย่างมีนยั สาคัญ นอกจากนี้ ในกรณี
ที่บริษัทฯ มีการออกหุ้นสามัญน้ อยกว่า 752,836,413 หุ้น บริษัทฯ ก็จะได้รบั ประโยชน์ เพิ่มขึ้นจากผลต่ างที่เ พิ่ม ขึ้น
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 มโอกาสในการสร้างรายได้และกาไรของบริษทั ฯ
ภายหลังการเข้าทารายการได้มาซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันฯ 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 โอกาสในการสร้างรายได้และกาไรของบริษัทฯ เนื่องจากการเพิม่ ความหลากหลายของประเภท
อสังหาริมทรัพย์ของบริษทั ฯ ทัง้ แนวราบและแนวสูง การขยายกลุ่มฐานลูกค้าให้กว้างขึน้ ตัง้ แต่ระดับราคา 2 ล้านบาท ไป
จนระดับราคา 30 ล้านบาท รวมถึงการขยายขอบเขตการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในกรุงเทพมหานครซึง่ ผูบ้ ริโภคมีกาลัง
ซื้อมากกว่าในจังหวัด อุดรธานี ซึ่งตามประมาณการของที่ปรึกษาฯ บริษัทฯ 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
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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

บริษทั ฯ จะได้บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในธุรกิ จพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
การเข้าทารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ บริษัทฯ จะรับโอนกิจการทัง้ หมดของ AFH
รวมถึงบุคลากรต่างๆ ซึง่ จะช่วยให้บริษทั ฯ มีบุคลากรทีม่ คี วามเชีย่ วชาญและประสบการณ์ในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เพิม่ ขึน้ และมีประสบการณ์ในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แนวสูง ซึง่ บริษทั ฯ ยังไม่เคยพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในลักษณะ
ดังกล่าว
4.2.5 เพิ่ มโอกาสในการที่ห้นุ สามัญของบริษทั ฯ จะกลับเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ปั จจุบนั บริษทั ฯ อยู่ระหว่างการดาเนินการแก้ไขคุณสมบัตติ ามเกณฑ์รบั หลักทรัพย์ใหม่ภายในวันที่ 31 มีนาคม
2562 เพื่อให้หุ้นสามัญของบริษัทฯ กลับเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยที่บริษัทฯ สามารถขอขยายระยะเวลา
สาหรับช่วงดาเนินการให้มคี ุ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 สาหรับการจดทะเบียนซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ
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 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น 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 หุ้นของ AFH ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ภายหลังปรับปรุงทุนชาระแล้วจานวน
319.00 ล้านบาท ซึง่ เท่ากับ 501.22 ล้านบาท และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์สาหรับการกลับเข้าซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ
แต่ ค าดว่ า บริษัท ฯ ยัง คงมีผ ลการดาเนิ น งานขาดทุ น สาหรับ งวดปี ส้นิ สุด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2561 ซึ่ง ไม่ เ ป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์สาหรับการกลับเข้าซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ เนื่องจากโครงการวนา เรสซิเดนซ์ และโครงการบ้านรชยา
บ้านช้าง 2 จะเริม่ รับรูร้ ายได้ในงวดปี 2562
ดังนัน้ การที่บริษทั ฯ เข้าทารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการทีเ่ กี่ยวโยงกันฯ โดยการรับโอนกิจการของ
AFH จะทาให้ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ปรับตัวเพิม่ ขึน้ อย่างมีนยั สาคัญ และมีโอกาสในการสร้างกาไรจากโครงการที่
รับโอนมา ดังนัน้ จึงมีโอกาสทีห่ นุ้ สามัญของบริษทั ฯ จะสามารถกลับเข้าซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ
4.2.6

โอกาสในการจาหน่ ายหุ้นสามัญของบริษทั ฯ
ในกรณีทน่ี ายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ของนายศุภโชค ปั ญจ
ทรัพย์ ได้มาซึ่งหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตัง้ แต่ร้อยละ 25.00 ของสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัทฯ ภายหลังการเข้าทา
รายการได้มาซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันฯ นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ จะมีหน้าทีต่ ้องทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
ทัง้ หมดของบริษทั ฯ ตามประกาศเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการฯ ดังนัน้ ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ จะมีโอกาสในการ
จาหน่ายหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ผ่านการทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
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4.3
4.3.1

ข้อเสียของการเข้าทารายการ
มีผลกระทบต่อผูถ้ ือหุ้น (Dilution Effect) จากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ มทุนของบริษทั ฯ
การเข้าทารายการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันฯ ในครัง้ นี้ บริษทั ฯ จะดาเนินการจัดสรรหุน้
สามัญเพิม่ ทุนจานวนไม่เกิน 752,836,413 หุน้ ให้แก่ AFH ซึง่ การจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าว จะส่งผลกระทบต่อ
สัดส่วนการถือหุน้ และส่วนแบ่งกาไรของผูถ้ อื หุน้ ปั จจุบนั ของบริษทั ฯ โดยผูถ้ อื หุน้ จะมีสดั ส่วนการถือหุน้ และส่วนแบ่งกาไร
ลดลงไม่เกินร้อยละ 67.04 โดยผลกระทบทีแ่ ท้จริงจะขึน้ อยู่กบั จานวนหุน้ ทีบ่ ริษทั ฯ มีการจัดสรรให้แก่ AFH จริง
4.4
4.4.1

ข้อดีของการไม่เข้าทารายการ
ไม่มีผลกระทบต่อผูถ้ ือหุ้น (Dilution Effect) จากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ มทุนของบริษทั ฯ
การเข้าทารายการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันฯ ในครัง้ นี้ บริษทั ฯ จะดาเนินการจัดสรรหุน้
สามัญเพิม่ ทุนจานวนไม่เกิน 752,836,413 หุน้ ให้แก่ AFH ซึง่ การจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าว จะส่งผลกระทบต่อ
สัดส่วนการถือหุน้ และส่วนแบ่งกาไรของผูถ้ อื หุน้ ปั จจุบนั 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
เสียโอกาสในการสร้างรายได้และกาไรของบริษทั 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 ายหุ้นสามัญของบริษทั ฯ
ในกรณีทน่ี ายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ของนายศุภโชค ปั ญจ
ทรัพย์ ได้มาซึ่งหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตัง้ แต่ร้อยละ 25.00 ของสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัทฯ ภายหลังการเข้าทา
รายการได้มาซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันฯ นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ จะมีหน้าทีต่ ้องทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
ทัง้ หมดของบริษทั ฯ ตามประกาศเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการฯ ดังนัน้ ในกรณีทบ่ี ริษทั ฯ ไม่เข้าทารายการได้มา
ซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันฯ ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ จะเสียโอกาสในการจาหน่ายหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ผ่านการ
ทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
4.6
4.6.1

ข้อดีของการทารายการกับบุคคลเกี่ยวโยงกันเมื่อเทียบกับบุคคลภายนอก
ความรวดเร็วในการเจรจาและการดาเนิ นงาน
เนื่องจากปั จจุบนั นายศุภ โชค ปั ญจทรัพย์ ดารงตาแหน่ งกรรมการของบริษทั ฯ และ AFH อีกทัง้ นายศุภโชค
ปั ญจทรัพย์ ถือหุน้ ใน AFH ร้อยละ 62.17 ของจานวนหุน้ ทีอ่ อกและจาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของ AFH (นายศุภโชค ปั ญจ
ทรัพย์ และบุคคลตามมาตรา 258 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ของนายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ ถือหุน้ ใน AFH รวมกันร้อยละ
68.67 ของจานวนหุ้นที่ออกและจาหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของ AFH) ดังนัน้ การเจรจาระหว่างบริษัทฯ และนายศุภโชค
ปั ญจทรัพย์ ในการเข้าทารายการได้มาซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันฯ จึงอาจเป็ นไปด้วยความรวดเร็วเมื่อเทียบ
กับการเจรจากับบุคคลภายนอก
ส่วนที่ 4 - หน้า 3

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
4.7
4.7.1

ข้อเสียของการทารายการกับบุคคลเกี่ยวโยงกันเมื่อเทียบกับบุคคลภายนอก
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
การทารายการกับ นายศุภ โชค ปั ญจทรัพย์ ซึ่งเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน โดยนายศุภ โชค ปั ญจทรัพย์ ดารง
ตาแหน่ งกรรมการและเป็ นกรรมการผูม้ อี านาจลงนามของบริษทั ฯ และ AFH อีกทัง้ นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ ถือหุน้ ใน
AFH ร้อยละ 62.17 ของจานวนหุน้ ทีอ่ อกและจาหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของ AFH (นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ และบุคคลตาม
มาตรา 258 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ของนายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ 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 เพื่ออนุมตั ริ ายการได้มาซึง่ สินทรัพย์และรายการ
ทีเ่ กีย่ วโยงกันฯ นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ ซึง่ เป็ นบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน และเป็ นผูม้ สี ่วนได้เสีย 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 ปั ญจทรัพย์ 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 ปั ญจ
ทรัพย์ จะทาการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ซึง่ อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
อย่างไรก็ตาม บริษัท ต้นสน ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด มีเพียงทรัพย์สนิ ที่ดินเปล่ารอการพัฒนา และยังไม่เคย
ประกอบธุรกิจใดๆ และบริษทั ฯ อยู่ระหว่างการดาเนินการขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยให้ นายศุภโชค ปั ญจ
ทรัพย์ จาหน่ ายหุน้ ของบริษทั ต้นสน ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด ให้แก่บุคคลภายนอก หรือจาหน่ ายให้แก่บริษทั 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 เข้าข่าย รายการประเภท 4 ตาม
ประกาศได้มาหรือจาหน่ ายไปฯ โดยมีขนาดรายการสูงสุดร้อยละ 4,676.32 ตามเกณฑ์มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทม่ี ี
ตัว ตนสุทธิ ซึ่ง บริษัท ฯ มีห น้ า ที่ต้อ งขออนุ มตั ิก ารเข้าท ารายการต่ อตลาดหลักทรัพ ย์ฯ โดยยื่น ค าขอให้พิจารณารับ
หลักทรัพย์ใหม่ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุน้ สามัญหรือหุน้
บุ ริม สิท ธิเ ป็ น หลัก ทรัพ ย์จ ดทะเบีย น พ.ศ. 2558 ดัง นัน้ หากบริษัท ฯ ไม่ สามารถปฏิบ ัติต ามหลัก เกณฑ์ข องตลาด
หลักทรัพย์ฯ ได้ หุน้ สามัญของบริษทั ฯ ก็จะไม่สามารถเข้าซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึง่ อาจเกิดจากความเสีย่ งต่างๆ
เช่น ผลการดาเนินงานไม่เป็ นไปตามทีค่ าดหวัง ทาให้ไม่สามารถสร้างกาไรสุทธิให้เป็ นไปตามเกณฑ์ การมีระบบควบคุม
ภายในที่ไม่มปี ระสิทธิผลและเพียงพอซึ่งจากรายงานการตรวจสอบสถานะทางการเงินสามารถสังเกตได้ว่า AFH AFD
และ RR ยังขาดระบบควบคุมภายใน ทาให้ไม่สามารถเรียกเอกสารเพื่อตรวจสอบได้ครบถ้วน เป็ นต้น
4.8.3
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
นอกจากนี้ ขณะนี้ บริษทั ฯ ก็อยู่ระหว่างการดาเนินการแก้ไขคุณสมบัตติ ามเกณฑ์รบั หลักทรัพย์ใหม่ ภายในวันที่
31 มีนาคม 2562 เนื่องจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ประกาศให้บริษทั ฯ เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน ซึง่ ยังไม่สามารถดาเนินการ
ให้มธี ุรกิจทีม่ คี ุณสมบัตทิ จ่ี ะจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ เพื่อให้หุน้ สามัญของบริษทั ฯ กลับเข้าซือ้ ขายในตลาด
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 สาหรับการจดทะเบียนซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ
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 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น 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 หุ้นของ AFH ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ภายหลังปรับปรุงทุนชาระแล้วจานวน
319.00 ล้านบาท ซึง่ เท่ากับ 501.22 ล้านบาท และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์สาหรับการกลับเข้าซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ
แต่ ค าดว่ า บริษัท ฯ ยัง คงมีผ ลการดาเนิ น งานขาดทุ น สาหรับ งวดปี ส้นิ สุด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2561 ซึ่ง ไม่ เ ป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์สาหรับการกลับเข้าซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ 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
เงินกู้ร้อยละ 50 ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562 และส่วนที่เหลือจะชาระภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562 โดย อย่างไรก็
ตาม เนื่องจากการเข้าทารายการได้มาซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันฯ ไม่มเี งื่อนไขบังคับก่อนให้นายจตุรงค์ ธนะ
ปุระ ต้องชาระเงินกูย้ มื ทัง้ หมดก่อนเข้าทารายการ ดังนัน้ บริษทั ฯ อาจมีความเสีย่ งหากนายจตุรงค์ ธนะปุระ ไม่ทาการ
ชาระคืนเงินกูย้ มื ดังกล่าว และอาจถูกพิจารณาตัง้ ด้อยค่าโดยผูส้ อบบัญชี
4.9

สรุปความเห็นต่อความสมเหตุสมผลของรายการ
จากการพิจารณาข้อดีและข้อเสียของการเข้าทารายการ ข้อดีและข้อเสียของการไม่เข้าทารายการ ข้อดีและ
ข้อเสียของการทารายการกับบุคคลเกี่ยวโยงกันเมื่อเทียบกับบุคคลภายนอก และความเสีย่ งจากการเข้าทารายการ ที่
ปรึกษาฯ เห็นว่าการเข้าทารายการได้มาซึ่งสิ นทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ ในครังนี
้ ้ มีความสมเหตุสมผล
อย่างไรก็ตาม ทีป่ รึกษาฯ เห็นว่าควรมีการกาหนดเงื่อนไขบังคับก่อนให้เรียกชาระเงินให้กยู้ มื แก่บุคคลต่างๆ ซึง่ จากการ
สอบทานรายงานตรวจสอบสถานะทางการเงินของบริษทั ดี ไอ เอ ออดิท จากัด พบว่า RR มีเงินให้กยู้ มื แก่นายจตุรงค์
ธนะปุระ ซึง่ เป็ 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 คงมีความเสียงจากการทีน่ ายจตุรงค์ ธนะปุระ จะไม่ชาระคืนเงินกูย้ มื จากบริษทั ฯ

ส่วนที่ 4 - หน้า 5

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

ลักษณะโดยทัวไปของรายการ
่
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ ที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 ได้มมี ติเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
เพื่อพิจารณาอนุมตั ใิ ห้บริษทั ฯ เข้าทารายการจาหน่ ายไปซึง่ หุน้ 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 จากฝ่ ายบริหารของบริษทั ฯ นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ จะเป็ นผูร้ บั
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานซึ่งเกี่ยวข้องกับรายการจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ แทนบริษัทฯ
จานวน 0.50 ล้านบาท และจะไม่คิดดอกเบี้ยที่เกิดขึน้ จากการที่นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ เป็ นเจ้าหนี้ เงินกู้ยมื ของ
บริษทั ฯ จานวน 1.61 ล้านบาท
ภายหลังการซือ้ ขายเสร็จสมบูรณ์ นายเกรียงไกร ศิระวณิชการตกลงว่าจะดาเนินการให้บริษทั ตกลงว่าจ้างให้
ผูข้ ายหรือบริษทั ย่อยของผูข้ ายเป็ นผูด้ าเนินการขายบ้านทีเ่ หลืออยู่ในโครงการ โดยตกลงให้ค่าตอบแทนในอัตราร้อยละ 6
ของราคาขายบ้านทีบ่ ริษทั ได้รบั โดยบริษทั เป็ นผูก้ าหนดราคาขายโดยเป็ นไปตามมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการของผูข้ ายเมือ่
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 หลืออยู่ในโครงการถ้าหากว่าผูข้ ายไม่สามารถดาเนินการขายบ้านทีเ่ หลืออยู่ในโครงการทัง้ หมด
ได้ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562
ทัง้ นี้ การเข้าทารายการดังกล่าว มีเงื่อนไขว่าก่อนวันที่ 25 ธันวาคม 2561 หากมีบุคคลอื่นใดทีป่ ระสงค์จะซือ้ หุน้
สามัญของ STR ด้วยการติดต่อเข้ามาผ่านทางบริษัทฯ และเสนอราคาที่ดกี ว่าหรือเท่ากับที่นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ
เสนอ คณะกรรมการบริษทั ฯ จะขายหุน้ ให้แก่บุคคลดังกล่าว นอกจากนี้ ในการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ครัง้ ที่
1/2561 หากวาระเกีย่ วกับการอนุ มตั กิ ารเข้าทารายการได้มาซึง่ สินทรัพย์และรายการที่เกีย่ วโยงกันฯ ไม่ได้รบั การอนุ มตั ิ
วาระใดวาระหนึ่ง ก็จะไม่มกี ารพิจารณาวาระเกีย่ วกับการเข้าทารายการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันฯ
ทัง้ นี้ การเข้าทารายการดังกล่าวเข้าข่าย
1. การขายกิจการของบริษัทบางส่วนทีส่ าคัญให้แก่บุคคลอื่น ตามมาตรา 107 (2) (ข) แห่ง พ.ร.บ. บริษัท
มหาชนจากัดฯ ซึ่งจะต้องได้รบั การอนุ มตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนเสียง
ทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
2. รายการจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศได้มาหรือจาหน่ ายไปฯ โดยมีขนาดรายการสูงสุดร้อยละ
399.91 ตามเกณฑ์มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิ ตามประกาศได้มาหรือจาหน่ ายไปฯ ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงมี
หน้าที่ต้องเปิ ดเผยสารสนเทศการเข้าทารายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที แต่งตัง้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้
ความเห็นเกีย่ วกับการเข้าทารายการ และดาเนินการให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อขออนุมตั กิ ารเข้าทารายการ โดยจะต้อง
ได้รบั การอนุ มตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นที่มา
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 หมดของบริษัทฯ 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 รึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกีย่ วกับการเข้าทารายการ
และดาเนินการให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อขออนุ มตั กิ ารเข้าทารายการ โดยจะต้องได้รบั การอนุ มัตจิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดย
ไม่นบั ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ว่ นได้เสีย
จากหลักเกณฑ์ในข้างต้น บริษทั ฯ จึงได้แต่งตัง้ ทีป่ รึกษาฯ เพื่อให้ความเห็นเกีย่ วกับการเข้าทารายการจาหน่าย
ไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันฯ ต่อผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ เพื่อเป็ นข้อมูลประกอบการพิจารณาลงมติ
5.2

วัน เดือน ปี ที่เกิ ดรายการ
บริษทั ฯ จะเข้าทารายการจาหน่ ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันฯ ในเดือนธันวาคม 2561 ภายหลัง
จากทีท่ ป่ี ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2561 ของบริษทั ฯ อนุมตั กิ ารเข้าทารายการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการที่
เกีย่ วโยงกันฯ และคู่สญ
ั ญามีการปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขการเข้าทารายการตามข้อ 5.6 ครบถ้วน
5.3

คูส่ ญ
ั ญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์ระหว่างคู่สญ
ั ญา
ผูซ้ อ้ื
: นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ หรือบุคคลอื่นใดที่ประสงค์จะซื้อหุ้น สามัญของ
STR ด้วยราคาทีด่ กี ว่าหรือเท่ากับราคาทีน่ ายเกรียงไกร ศิระวณิชการ เสนอ
ผูข้ าย
: บริษทั ฯ
ความสัมพันธ์กบั บริษทั ฯ : นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ เข้าข่ายเป็ นบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันของบริษทั ฯ ตาม
ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ เนื่องจากนายเกรียงไกร ศิระวณิชการ เป็ น
กรรมการของบริษทั ฯ ผู้บริหารของบริษัทฯ และผู้ถือหุน้ ใหญ่ของบริษทั ฯ โดย
ณ วันที่ 9 เมษายน 2561 นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ ถือหุน้ ในบริษทั ฯ จานวน
325,065,150 หุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 87.82 ของจานวนหุน้ ทีอ่ อกและจาหน่ าย
ได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ

5.4

การคานวณขนาดรายการ
ในการคานวณขนาดรายการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันฯ ตามประกาศได้มาหรือจาหน่าย
ไปฯ และประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ ที่ปรึกษาฯ ได้อ้างอิงข้อมูลจากงบการเงินรวมสาหรับงวดปี ส้นิ สุดวันที่ 31
ธันวาคม 2560 และงบการเงินรวมสาหรับ งวดหกเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ของบริษัทฯ งบการเงินเฉพาะ
กิจการสาหรับงวดปี ส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และงบการเงิน เฉพาะกิจการสาหรับ งวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30
มิถุนายน 2561 ของ STR และสารสนเทศของบริษทั ฯ ทีเ่ ปิ ดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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
บริษทั 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 ตามเกณฑ์
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิ ตามประกาศได้มาหรือจาหน่ ายไปฯ ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิ ดเผย
สารสนเทศการเข้าทารายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที แต่งตัง้ ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกีย่ วกับการ
เข้าทารายการ และดาเนินการให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อขออนุ มตั กิ ารเข้าทารายการ โดยจะต้องได้รบั การอนุ มตั จิ ากที่
ประชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
ลงคะแนน 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 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 เพื่อขออนุมตั กิ ารเข้าทารายการ โดยจะต้อง
ได้รบั การอนุ มตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ว่ นได้เสีย
5.5

รายละเอียดของสิ นทรัพย์ที่จะจาหน่ ายไป
บริษทั 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 โดยปั จจุบนั 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. รายชื่อคณะกรรมการบริษทั 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 ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน 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 ระสงค์จะซือ้ หุน้ สามัญของ STR ด้วยการติดต่อเข้ามา
ผ่ า นทางบริษั ท ฯ และเสนอราคาที่ดี ก ว่ า หรื อ เท่ า กับ ราคาที่ น ายเกรี ย งไกร ศิ ร 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 การอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ให้บริษทั ฯ ดาเนินการในส่วนทีเ่ ป็ นสาระสาคัญแตกต่าง
ไปจากทีน่ ายเกรียงไกร ศิระวณิชการ ระบุไว้ในคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ เรื่อง แผนการขายหุน้ ของกิจการ
ส่วนที่ 5 - หน้า 4

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
บุคคลที่ไม่มีสิทธิ ออกเสียง
ตามรายชื่อผู้ถอื 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 ของจานวนหุน้ ทีอ่ อกและจาหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ จะไม่มสี ทิ ธิ ออกเสียงเพื่อลงมติการเข้าทา
รายการจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ อย่างไรก็ตาม รายชื่อบุคคลที่ไม่มสี ทิ ธิออกเสียงอาจจะ
เปลี่ยนแปลงไปขึ้นอยู่กบั รายชื่อผู้ถือหุ้น ของบริษัทฯ ที่ปรากฎในวันที่กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิเข้าประชุม ซึ่ง
บริษทั ฯ จะกาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561
5.7

ส่วนที่ 5 - หน้า 5

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
ส่วนที่ 6 : ความสมเหตุสมผลของรายการจาหน่ ายไปซึ่งสิ นทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ
6.1

วัตถุประสงค์และความจาเป็ นในการเข้าทารายการ
สืบเนื่องจากคณะกรรมการบริษทั ฯ เห็นว่า STR มีผลประกอบการขาดทุนตัง้ แต่ปี 2559 จนถึงปั จจุบนั 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
บริษทั ฯ จะหยุดรับรูผ้ ลการดาเนิ นงานของ STR
การเข้าทารายการจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน ฯ ในครัง้ นี้ บริษัทฯ จะไม่มเี งินลงทุนใน
STR อีกต่อไป และบริษทั ฯ จะไม่ตอ้ งรับรูผ้ ลการดาเนินงานของ STR ในอนาคต ซึง่ อาจมีผลการดาเนินงานทีข่ าดทุนอีก
ต่อไป
6.2.2

บริษทั ฯ จะได้รบั กระแสเงิ นสดจากการจาหน่ ายหุ้นสามัญของ STR
การเข้าทารายการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน 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 ะซื้อหุน้ สามัญของ STR ด้วยการติดต่อเข้ามาผ่านทาง
บริษัทฯ และเสนอราคาที่ดกี ว่าหรือเท่ากับราคาที่นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ เสนอ ทัง้ นี้ ตามสารสนเทศที่บริษัทฯ
เปิ ดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษทั ฯ มีแผนทีจ่ ะนาเงินทีไ่ ด้รบั จากการจาหน่ายหุน้ สามัญของ STR ไปชาระหนี้สนิ ของ
บริษทั ฯ ซึง่ ช่วยลดต้นทุนทางการเงิน
6.2.3

ลดต้นทุนทางการเงิ นของบริษทั ฯ
การเข้าทารายการจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน ฯ ในครัง้ นี้ บริษัทฯ มีแผนที่จะนาเงินที่
ได้รบั จากการจาหน่ ายหุ้นสามัญของ STR ไปชาระหนี้สนิ ของบริษัทฯ และในกรณีท่มี กี ารจาหน่ ายหุน้ สามัญของ STR
ให้แก่นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ จะมีการหักลบกลบหนี้กบั หนี้ทน่ี ายเกรียงไกร ศิระวณิชการ เป็ นเจ้าหนี้ของบริษทั ฯ
จานวน 80.00 ล้านบาท ซึง่ ช่วยให้บริษทั ฯ มีต้นทุนทางการเงินทีต่ ่ าลง และลดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เนื่องจาก
นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ จะมิได้มสี ถานะเป็ นเจ้าหนี้เงินให้กยู้ มื แก่บริษทั ฯ
6.3
6.3.1

ข้อเสียของการเข้าทารายการ
บริษทั ฯ อาจสูญเสียความน่ าเชื่อถือ
ในการประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัย ชื่อเสียงของผู้พฒ
ั นาเป็ นหนึ่งในปั จจัยที่สาคัญที่
ผูบ้ ริโภคพิจารณา โดยผูบ้ ริโภคย่อมคาดหวังทีผ่ พู้ ฒ
ั นาโครงการจะมีการดูแลโครงการอย่างต่อเนื่องจนกว่าโครงการจะมี
การขายและโอนแล้วเสร็จ และมีการจัดตัง้ นิตบิ ุคคลแล้วเสร็จ อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่บี ริษัทฯ ดาเนินการจาหน่ า ยหุน้
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
บริษทั ฯ สามารถรักษาความน่ าเชื่อถือ
ในการประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัย ชื่อเสียงของผู้พฒ
ั นาเป็ นหนึ่งในปั จจัยที่สาคัญที่
ผูบ้ ริโภคพิจารณา โดยผูบ้ ริโภคย่อมคาดหวังทีผ่ พู้ ฒ
ั นาโครงการจะมีการดูแลโครงการอย่างต่อเนื่องจนกว่าโครงการจะมี
การขายและโอนแล้วเสร็จ และมีการจัดตัง้ นิตบิ ุคคลแล้วเสร็จ อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่บี ริษัทฯ ดาเนินการจาหน่ ายหุน้
สามัญของ STR ก็อาจทาให้ผบู้ ริโภคสูญเสียความเชื่อมันต่
่ อบริษทั ฯ ทีไ่ ม่สามารถดาเนินการโครงการได้เสร็จสิน้ รวมทัง้
ผูบ้ ริโภคอาจเห็นว่าบริษทั ฯ อาจมีการจาหน่ายโครงการระหว่างการพัฒนาทีม่ ผี ลขาดทุนในอนาคตได้อกี ดังนัน้ ในกรณีท่ี
บริษทั ฯ ไม่ได้เข้าทารายการจาหน่ ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันฯ บริษทั ฯ ก็ยงั คงมีหน้าทีใ่ นการบริหาร
จัดการโครงการระหว่างพัฒนาในปั จจุบนั จนแล้วเสร็จ และรักษาความน่ าเชื่อถือของคุณภาพในการพัฒนาโครงการของ
บริษทั ฯ
6.5
6.5.1

ข้อเสียของการไม่เข้าทารายการ
บริษทั ฯ ยังคงต้องรับรูผ้ ลการดาเนิ นงานของ STR ต่อไป
ในกรณีท่บี ริษัทฯ ไม่เข้าทารายการจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน STR จะยังคงมีสถานะ
เป็ นบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ ซึง่ คณะกรรมการบริษทั ฯ เห็นว่า การดาเนินโครงการสิทธารมย์ พาร์คไลฟ์ ซึง่ เป็ นโครงการ
ภายใต้การพัฒนาของ STR ต่อไป จะส่งผลให้เกิดค่าใช้จ่ายและผลขาดทุนเพิม่ ขึน้ ดังนัน้ ในกรณีทผ่ี ลการดาเนินงานของ
STR มีผลขาดทุน บริษทั ฯ ก็จะต้องรับรูผ้ ลขาดทุนดังกล่าวในงบการเงินรวมของบริษทั ฯ ด้วย
6.5.2

บริษทั ฯ จะไม่ได้รบั กระแสเงิ นสดจากการจาหน่ ายหุ้นสามัญของ STR
หากบริษทั ฯ ไม่เข้าทารายการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันฯ 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 ะซื้อหุน้ สามัญของ STR ด้วยการติดต่อเข้ามา
ผ่านทางบริษัทฯ และเสนอราคาที่ดีกว่าหรือเท่ากับราคาที่นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ อีกทัง้ บริษัทฯ อาจมีความ
จาเป็ นต้องระดมเงินทุนจากช่องทางอื่นเพื่อนาไปชาระหนี้ เช่น การเพิม่ ทุน และการกูย้ มื เงิน เป็ นต้น
6.6
6.6.1

ข้อดีของการทารายการกับบุคคลเกี่ยวโยงกันเมื่อเทียบกับบุคคลภายนอก
ความรวดเร็วในการเจรจาและการดาเนิ นงาน
เนื่องจากปั จจุบนั นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ ซึง่ เป็ นผูเ้ สนอซือ้ หุน้ สามัญของ STR จากบริษทั ฯ เป็ นผูถ้ อื หุน้
ใหญ่ ประธานกรรมการ และผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ดังนัน้ การเจรจาระหว่างบริษทั ฯ และนายเกรียงไกร ศิระวณิชการ ใน
การเข้าทารายการจาหน่ ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน 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 จากฝ่ ายบริหารของบริษทั ฯ นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ จะเป็ นผูร้ บั ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
ซึง่ เกีย่ วข้องกับรายการจาหน่ ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันฯ แทนบริษทั ฯ จานวน 0.50 ล้านบาท และจะ
ไม่คดิ ดอกเบี้ยทีเ่ กิดขึน้ 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 จะพบว่ามูลค่าทีบ่ ริษทั ฯ จะได้รบั ตอบแทนมีมูลค่ารวมเท่ากับ 131.11 ล้านบาท ซึง่ สูงกว่ามูลค่า
ยุตธิ รรมทีป่ ระเมินโดยทีป่ รึกษาฯ ซึง่ เท่ากับ 130.51 ล้านบาท
นอกจากนี้ ในกรณีทภ่ี ายในวันที่ 25 ธันวาคม 2561 มีบุคคลอื่นใดประสงค์ทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญของ STR ด้วยการ
ติดต่อเข้ามาผ่านทางบริษทั ฯ และเสนอราคาทีด่ กี ว่าหรือเท่ากับราคาทีน่ ายเกรียงไกร ศิระวณิชการเสนอ หรือมากกว่า
เท่ากับ 131.11 ล้านบาท บริษทั ฯ ก็อาจจาหน่ายหุน้ สามัญของ STR ได้ในราคาทีส่ งู ขึน้
6.7
6.7.1

ข้อเสียของการทารายการกับบุคคลเกี่ยวโยงกันเมื่อเทียบกับบุคคลภายนอก
บุคคลภายนอกอาจจะสามารถซื้อหุ้นสามัญของ STR ในราคาที่สูงกว่าได้
เพื่อความรวดเร็วในการเจรจาและการดาเนินงาน บริษทั ฯ จึงตัดสินใจทีจ่ ะขายหุน้ สามัญของ STR ให้แก่นาย
เกรียงไกร ศิระวณิชการ ซึง่ ในกรณีทบ่ี ริษทั ฯ ขายหุน้ สามัญดังกล่าวให้แก่บุคคลภายนอกก็อาจจาหน่ ายได้ในราคาทีส่ ูง
กว่าเมื่อเทียบกับราคาทีจ่ าหน่ ายให้แก่นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ ก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลาที่
ยาวนานกว่าในการเจรจาและการดาเนินงาน ทัง้ นี้ ตามมติคณะกรรมการบริษทั ฯ ทีเ่ ปิ ดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ หาก
ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2561 มีบุคคลอื่นใดประสงค์ทจ่ี ะซือ้ หุน้ 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 กีย่ วโยงกัน 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 ายไปซึง่ สินทรัพย์และ
รายการทีเ่ กีย่ วโยงกันฯ นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ ซึง่ เป็ นบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน และเป็ นผูม้ สี ่วนได้เสีย จะไม่มสี ทิ ธิใน
การออกเสียงลงคะแนน
6.8
6.8.1

ความเสี่ยงจากการเข้าทารายการ
เงื่อนไขการเข้าทารายการ
ตามสารสนเทศของบริษทั ฯ ทีเ่ ปิ ดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ มีการกาหนดเงื่อนไขทีส่ าคัญในการเข้าทารายการ
จาหน่ ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน คือ การรับโอนกิจการจาก AFH เป็ นผลสาเร็จ ดังนัน้ หากการรับโอน
กิจการของ AFH ไม่เป็ นผลสาเร็จ บริษทั ฯ ก็จะไม่สามารถเข้าทารายการจาหน่ ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยง
กันฯ ได้
6.9

สรุปความเห็นต่อความสมเหตุสมผลของรายการ
จากการพิจารณาข้อดีและข้อเสียของการเข้าทารายการ ข้อดีและข้อเสียของการไม่เข้าทารายการ ข้อดีและ
ข้อเสียของการทารายการกับบุคคลเกี่ยวโยงกันเมื่อเทียบกับบุคคลภายนอก และความเสีย่ งจากการเข้าทารายการ ที่
ปรึก 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

ส่วนที่ 6 - หน้า 3

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
ส่วนที่ 7 : การประเมิ นมูลค่า
7.1

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

วิ ธีมูลค่าทางบัญชี
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 ซึง่ สอบทานโดยนางสาวสมจินตนา 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 รรมของหุ้นสามัญของ STR ด้วยวิธมี ูลค่าทางบัญชี เป็ นการแสดงมูลค่าทางบัญชี
ของ STR ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยไม่ปรับปรุง รายการทรัพย์สนิ หนี้สนิ และรายการสาคัญต่างๆ ให้สะท้อนราคา
ตลาด จึง อาจไม่สะท้อ นถึงมูลค่ า ยุ ติธรรมของทรัพ ย์สิน หนี้ สิน และรายการสาคัญต่ างๆ และไม่ ไ ด้คานึ งถึง ผลการ
ดาเนิ น งานและแนวโน้ ม การเติบ โตในอนาคต จึง อาจไม่ สะท้อ นถึง ความสามารถในการท าก าไรในอนาคต ดัง นัน้
ที่ปรึกษาฯ จึงเห็นว่าวิธมี ูลค่าทางบัญชี อาจเป็ นวิธที ่ไี ม่เหมาะสมสาหรับการประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของ
STR
7.1.2

วิ ธีปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี
การประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญ ของ STR ด้วยวิธปี รับปรุงมูลค่าทางบัญชี เป็ นการนามูลค่าทางบัญชี
ของ STR ตามงบแสดงฐานะการเงินในงบการเงินเฉพาะกิจการสาหรับงวดเก้าเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ซึง่
สอบทานโดยนางสาวสมจินตนา พลหิรญ
ั รัตน์ ผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 5599 บริษัท 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 ้จี ะสะท้อนมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิของ STR ได้เป็ นปั จจุบนั มากกว่าวิธมี ลู ค่าทางบัญชี ทาให้รายการ
ตามงบการเงินเฉพาะกิจการสาหรับงวดเก้าเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2561 สะท้อนถึงมูลค่าทีแ่ ท้จริงและเป็ นปั จจุบนั
มากที่สุด อาทิเช่น อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุ น และต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เป็ นต้น ซึ่งเป็ นรายการ
ทรัพย์สนิ ทีส่ าคัญของ STR
ทัง้ นี้ ที่ปรึกษาฯ ได้อ้างอิง ราคาประเมินทรัพย์สนิ จากรายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ของบริษัท 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 อยู่ทถ่ี 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
วิธี
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 ได้ประเมินบ้านเดี่ยวจานวน 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
ส่วนของผูถ้ อื หุ้น
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 ทีส่ าคัญให้เป็ น มูลค่ายุตธิ รรมแล้ว ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยไม่ได้
คานึงถึงผลการดาเนินงาน และแนวโน้มการเติบโตของ STR ในอนาคต อย่างไรก็ตาม ทีป่ รึกษาฯ 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 ปั จจุบนั
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 ทีน่ ามาเปรียบเทียบนัน้ 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 ปรีชากรุ๊ป จากัด (มหาชน) (PRECHA)
4. บริษทั ธนาสิริ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) (THANA)
บริษทั บ้านร็อคการ์เด้น จากัด (มหาชน)
บริษทั บ้านร็อคการ์เด้น จากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทบ้านทาวน์เฮาส์ อาคาร
พาณิ ช ย์ บ้า นแฝด และบ้า นเดี่ย ว โดยเน้ น การพัฒ นาโครงการภายใต้ช่ือ โครงการ “บ้า นร็อ คการ์เ ด้น ” ทัง้ ในเขต
กรุงเทพมหานคร และจังหวัดใหญ่ท่มี อี ตั ราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดี และมีศกั ยภาพการเจริญเติบโตสูง 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)
บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จากัด (มหาชน)
บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประเภทพัฒนาทีด่ นิ และก่อสร้าง
ทีอ่ ยู่อาศัย โดยเน้นการพัฒนาโครงการหมู่บา้ นจัดสรรและโครงการอาคารชุดใกล้แหล่งชุมชนและศูนย์การศึกษาเป็ นหลัก
นอกจากนี้ บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จากัด (มหาชน) 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)
บริษทั ธนาสิ ริ กรุป๊ จากัด (มหาชน)
บริษทั ธนาสิริ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทบ้านจัดสรรพร้อมที่ดนิ เพื่อ
ขายประเภททาวน์เฮ้าส์ บ้านแฝด และบ้านเดีย่ ว โดยเน้นการพัฒนาโครงการในทาเลย่านนนทบุรเี นื่องจากเป็ นจังหวัดทีม่ ี
ศักยภาพ มีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคต่างๆ อย่างต่อเนื่องจากภาครัฐ ทัง้ ระบบการขนส่งมวลชนและสาธารณู ปโภค
ต่างๆ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 บริษทั ธนาสิริ กรุ๊ป 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)
บริษทั ปรีชากรุป๊ จากัด (มหาชน)
บริษทั ปรีชากรุ๊ป จากัด (มหาชน) ประกอบพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยเน้นการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
พักอาศัยทัง้ แนวราบและแนวสูง โดยมีกลยุทธในการสร้างบ้านเสร็จก่อนขาย เพื่อสร้างความมันใจให้
่
ลูกค้าว่าซื้อแล้ว
สามารถเข้าพักอาศัยได้ทนั ที ไม่ต้องกังวลเรื่องความล่าช้าในการก่อสร้าง และสามารถทีจ่ ะเปรียบเทียบได้ดกี ว่าการชม
บ้านตัวอย่างทาให้สามารถตัดสินใจซือ้ ได้ง่ายขึน้
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 บริษทั ปรีชากรุ๊ป จากัด (มหาชน) มีสนิ ทรัพย์รวม 574.69 ล้านบาท และในงวดปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 บริษัท 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 กีย่ วโยง
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 ่า 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 อนุญาตเลขที่ 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 บริษัท 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 จะได้มูลค่ายุตธิ รรมของหุน้
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 ธีมูลค่าปัจจุบนั สุทธิ ของกระแสเงิ นสดจากโครงการและนาไปปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี
การประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ STR ด้วยวิธมี ลู ค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสดจากโครงการและ
นาไปปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี เป็ นการประเมินมูลค่าโดยคานึงถึงความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดในอนาคตของ
โครงการสิทธารมย์ พาร์คไลฟ์ ซึ่งเป็ นโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์หลักของ STR เพียงโครงการเดียวที่ยงั มีการ
ดาเนินการอยู่ โดยทีป่ รึกษาฯ จะปรับปรุงกระแสเงินสดด้วยภาษีจ่าย เพื่อให้ได้กระแสเงินสดอิสระของโครงการในส่วน
ของผู้ถือหุ้น หลังจากนัน้ ที่ปรึกษาฯ จะทาการคิดลดกระแสเงินสดอิสระของโครงการในส่วนของผู้ถือหุ้นด้วยอัตรา
ผลตอบแทนทีผ่ ถู้ อื หุน้ คาดหวัง เพื่อให้ได้มูลค่าปั จจุบนั สุทธิของโครงการ ซึง่ ภายหลังจากทีท่ ราบมูลค่าปั จจุบนั สุทธิของ
โครงการแล้ว ที่ปรึกษาฯ จะนามูลค่าปั จจุบนั สุทธิท่ไี ด้ไปปรับปรุงกับมูลค่า ทางบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สนิ ซึ่งอยู่ใน
ประมาณการทางการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ของโครงการสิทธารมย์ พาร์คไลฟ์ (บ้านเดี่ยว 2 ชัน้ จานวน 23
หลังของโครงการสิทธารมย์ พาร์คไลฟ์ ) ในงบการเงิน เฉพาะกิจการของ STR เพื่อให้มูลค่าหุน้ สามัญของ STR สะท้อน
มูลค่ายุตธิ รรม
ในการประมาณการกระแสเงินสดอิสระของโครงการสิทธารมย์ พาร์คไลฟ์ ทีป่ รึกษาฯ ได้จดั ทาประมาณการทาง
การเงิน โดยการสัมภาษณ์ฝ่ายบริหารของบริษทั ฯ เกีย่ วกับโครงสร้างการลงทุน แผนการลงทุน แผนการดาเนินงาน และ
พิจารณาข้อมูลภาวะอุตสาหกรรม และข้อมูลสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศประกอบ รวมถึงเอกสารต่างๆ ที่
เกีย่ วข้อง ทัง้ นี้ ทีป่ รึกษาฯ ได้ทาการศึกษาและวิเคราะห์ถงึ ความน่าเชื่อถือและความสมเหตุสมผลของสมมติฐานต่างๆ ที่
ได้รบั จากการสัมภาษณ์ฝ่ายบริหารของบริษทั ฯ และปรับปรุงสมมติฐานบางรายการให้เป็ นไปตามหลักความระมัดระวัง
ทัง้ นี้ สาเหตุ ท่ที ่ปี รึกษาฯ ไม่พิจารณาใช้กระแสเงินสดอิสระทัง้ หมดของบริษัท เนื่องจากที่ปรึกษาฯ เห็นว่า
กระแสเงินสดอิสระในอนาคตของบริษทั ทีป่ ระกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัย จะขึน้ อยู่กบั จานวนโครงการ
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
ทีอ่ ยู่ระหว่างการพัฒนาและทีด่ นิ รอการพัฒนา ซึง่ ทีป่ รึกษาฯ เห็นว่า ในกรณีทจ่ี ะพิจารณาใช้กระแสเงินสดอิสระทัง้ หมด
ของบริษทั จะต้องเป็ นกิจการทีม่ กี ารดาเนินกิจการต่อเนื่อง (going concern) และสามารถคาดการณ์ได้ อย่างไรก็ตาม ใน
กรณีของบริษทั ทีป่ ระกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัย ทีป่ รึกษาฯ จะสามารถคาดการณ์ได้เฉพาะโครงการที่
อยู่ระหว่างการพัฒนาหรือโครงการทีร่ อการพัฒนา โดยทีป่ รึกษาฯ เห็นว่าค่าใช้จ่ายในการบริหารส่วนกลาง มีลกั ษณะเป็ น
ค่าใช้จ่ายที่จะก่อให้เกิดโครงการส่วนเพิ่มในอนาคต ดังนัน้ การที่จะนาค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับโครงการ เช่น
ค่าใช้จ่ายของฝ่ ายบริหาร และค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับพนักงานสายงานสนับสนุ น เป็ นต้น อาจส่งผลให้มูลค่าของโครงการต่ า
กว่าความเป็ นจริง จากการทีม่ คี ่าใช้จ่ายทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับโครงการมาหักลดกระแสเงินสดทีค่ าดว่าจะได้รบั
ที่ป รึก ษาฯ ได้ ท าการเก็บ ข้อ มู ล การท าสัญ ญาซื้อ ขายเพิ่ม เติ ม 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 มูลที่ไ ด้ร ับ จากฝ่ ายบริห ารของบริษัท ฯ เกี่ย วกับ ข้อ มูลราคาขายของโครงการ
สิทธารมย์ พาร์คไลฟ์ โดยทีป่ รึกษาฯ ได้ปรับปรุงมูลค่า โครงการคงเหลือให้สอดคล้องกับราคาบ้านทีม่ กี ารจาหน่ ายให้แก่
ลูกค้าจริง พบว่ามีจานวนบ้านทีย่ งั ไม่ได้ขาย ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561 จานวน 20 หลัง และมีมูลค่าขาย (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 มี 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 มีการจาหน่ ายบ้านโครงการ
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 โดยอ้างอิงจากการสัมภาษณ์ฝ่ายบริหารของบริษทั ฯ ซึง่ ปั จจุบนั โครงการสิทธารมย์ พาร์คไลฟ์ มีการ
ก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จ และมีแผนทีจ่ ะโอนบ้านทันทีเมื่อมีการขาย
สมมติ ฐานด้านค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายเงินเดือนพนักงานขาย
ทีป่ รึกษาฯ พิจารณากาหนดสมมติฐานให้มคี ่าใช้จ่ายเงินเดือนพนักงานขายเดือนละ 0.15 ล้านบาท โดยอ้างอิง
จากข้อมูลค่าใช้จ่ายเงินเดือนพนักงานขายเฉลีย่ ต่อเดือนทีเ่ กิดขึน้ จริงในงวดเก้าเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2561
ค่าใช้จ่ายคอมมิชชันพนั
่ กงานขาย
ทีป่ รึกษาฯ พิจารณากาหนดสมมติฐานให้มกี ารจ่ายค่าคอมมิชชันในการขายให้
่
แก่พนักงานขายในอัตราหลังละ
25,000 บาท และมีการชาระให้แก่พนักงานในเดือนถัดจากเดือนทีม่ กี ารโอนบ้าน โดยอ้างอิงจากนโยบายของฝ่ ายบริหาร
ของบริษทั ฯ
ค่าธรรมเนียมโอน
ทีป่ รึกษาฯ พิจารณากาหนดสมมติฐานให้มกี ารเสียค่าธรรมเนียมโอนในอัตราร้อยละ 1.00 ของมูลค่าบ้านทีโ่ อน
โดยอ้างอิงจากนโยบายของบริษทั ฯ ทีจ่ ะรับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการโอนคนละครึง่ กับลูกค้า (ค่าธรรมเนียมโอนตาม
หลักเกณฑ์ของกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องเท่ากับร้อยละ 2.00 ของมูลค่าบ้านทีโ่ อน)

ส่วนที่ 7 - หน้า 7

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ทีป่ รึกษาฯ พิจารณากาหนดสมมติฐานให้มกี ารเสียภาษีธุรกิจเฉพาะในอัตราร้อยละ 3.30 ของมูลค่าบ้านทีโ่ อน
ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
ค่าใช้จ่ายในการขายอื่นๆ
ที่ปรึกษาฯ พิจารณากาหนดสมมติฐานให้มคี ่าใช้จ่ายในการขายอื่นๆ เดือนละ 0.34 ล้านบาท โดยอ้างอิงจาก
ข้อมูลค่าใช้จ่ายในการขายอื่นๆ เฉลีย่ ต่อเดือนทีเ่ กิดขึน้ จริงในงวดเก้าเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2561
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ทีป่ รึกษาฯ พิจารณากาหนดสมมติฐานให้มคี ่าใช้จ่ายในการบริหารเดือนละ 1.02 ล้านบาท โดยอ้างอิงจากข้อมูล
ค่าใช้จ่ายในการบริหารเฉลีย่ 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)
อัตราส่วนคิดลดทีใ่ ช้ในการคานวณหามูลค่าปั จจุบนั 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 มูลจาก
www.thaibma.or.th) โดย ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2561 มีค่าเท่ากับร้อยละ 3.42

Rm

=

อัตราผลตอบแทนการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ เฉลี่ยย้อนหลัง 25 ปี นับจากวันที่ 19
ตุลาคม 2561 ซึ่งเป็ นวันทาการก่อนวันทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ ได้มมี ติอนุ มตั ิการเข้าทา
รายการได้มาซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันฯ และรายการจาหน่ ายไปซึง่ สินทรัพย์
และรายการที่เ กี่ย วโยงกัน ฯ ซึ่ง เป็ นช่ ว งระยะเวลาสะท้ อ นภาวะการลงทุ น ในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ในช่วงเวลาต่างๆ ได้ดกี ว่าการใช้ขอ้ มูลในช่วงระยะเวลาสัน้ (อ้างอิงข้อมูลจาก
www.set.or.th) โดย ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2561 มีค่าเท่ากับร้อยละ 7.30

Beta (β) =

ค่าเฉลีย่ ความแปรปรวนของผลตอบแทนรายวันของบริษทั ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทีป่ ระกอบ
ธุรกิจคล้ายคลึงกันกับ STR ซึ่งเน้นการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัย และมีขนาด
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
สิ น ทรั พ 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
มาหาค่ าเฉลี่ย และท าการปรับค่ าให้เป็ 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 สินที่มีภาระดอกเบี้ย
Leveraged
Unleveraged
ต่อส่วนของผูถ้ อื หุ้น
Beta
Beta
บริษทั
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 สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผูถ้ อื หุ้นของ STR
1.301
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
ค่า Leveraged Beta ของ STR
1.17
หมายเหตุ : 1 เนื่องจากบริษทั ฯ ไม่ได้มกี ารดาเนินโครงการในลักษณะ Project Finance และไม่ได้มกี ารแยกเงินกูย้ มื สาหรับโครงการ
แต่ละโครงการอย่างชัดเจน ทีป่ รึกษาฯ จึงไม่ทราบอัตราส่วนหนี้สนิ ทีม่ ภี าระดอกเบี้ยต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของโครงการ
ดังนัน้ ทีป่ รึกษาฯ จึงพิจารณาใช้อตั ราส่วนหนี้สนิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั แทน

ทัง้ นี้ จากสูตรการคานวณและค่าตัวแปรต่างๆ ที่นามาใช้ดงั กล่าวข้างต้น จะได้อตั ราผลตอบแทนที่ผู้ถือหุ้น
คาดหวัง (Ke) สาหรับการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ STR เท่ากับร้อยละ 7.95
ผลการประมาณการทางการเงิ น
หน่ วย : ล้านบาท
กระแสเงิ นสดรับ
กระแสเงิ นสดจ่าย
ค่าใช้จ่ายเงินเดือนพนักงานขาย
ค่าใช้จ่ายคอมมิชชันพนั
่ กงานขาย
ค่าธรรมเนียมโอน
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ค่าใช้จ่ายในการขายอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
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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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
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

มูลค่าทางบัญชีสุทธิ 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
ส่วนของผูถ้ อื หุ้น
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 ค่าปั จจุบนั 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 มูลค่ า ยุ ติธ รรมของหุ้น สามัญ ของ STR ด้ว ยวิธีมูลค่ า ปั จ จุบ ัน สุท ธิข องกระแสเงิน สดจาก
โครงการและนาไปปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี เป็ นการประเมินมูลค่าโดยคานึงถึงความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดใน
อนาคตของโครงการ STR ซึง่ สะท้อนให้เห็นถึงมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ STR ในกรณีท่ี STR มีการดาเนินการ
โครงการต่อไปในอนาคตจนโครงการทัง้ หมดตามแผนแล้วเสร็จ ดังนัน้ ทีป่ รึกษาฯ เห็นว่าการพิจารณามูลค่ายุตธิ รรมของ
หุน้ สามัญของ STR โดยวิธมี ลู ค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสดจากโครงการและนาไปปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี เป็ นหนึ่ง
ในวิธกี ารทีเ่ หมาะสมสาหรับการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ STR ในครัง้ นี้ เนื่องจากวิธมี ูลค่าปั จจุบนั สุทธิ
ของกระแสเงินสดจากโครงการและนาไปปรับปรุงมูลค่าทางบัญชีจะสะท้อนมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ STR ในกรณี
ที่ STR มีการดาเนินการโครงการต่อไปในอนาคตจนโครงการทัง้ หมดตามแผนแล้วเสร็จ
การวิ เคราะห์ความไว (Sensitivity Analysis)
การประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ STR จะถูกต้องหรือมีมูลค่าใกล้เคียงความเป็ นจริงนัน้ ขึน้ อยู่กบั
ความถูกต้องและความเหมาะสมของสมมติฐานที่ใช้ในการประมาณการทางการเงิน และแผนการดาเนินธุรกิจ และ
นโยบายการบริหารงานในอนาคต ดังนัน้ หากมีเหตุการณ์ทส่ี ่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงใดๆ เกีย่ วกับสภาวะเศรษฐกิจ
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และนโยบายของรัฐบาลทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ก็อาจทาให้ประมาณการทางการเงินทีจ่ ดั ทาขึน้
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
ภายใต้สมมติฐานทีก่ ล่าวมาข้างต้นเปลีย่ นแปลงไปอย่างมีนยั สาคัญ และอาจส่งผลกระทบให้มลู ค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญ
ของ STR ทีป่ ระเมินได้เปลีย่ นแปลงไปด้วยเช่นกัน
ด้วยสาเหตุและปั จจัยต่างๆ ทีอ่ าจเกิดการเปลีย่ นแปลงและอาจส่ งผลกระทบกับการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของ
หุน้ สามัญของ STR ทีป่ รึกษาฯ จึงได้ทาการวิเคราะห์ความไวของการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ STR เพื่อ
ศึกษาถึงผลกระทบโดยปั จจัยต่ างๆ ที่อาจเกิดการเปลี่ยนแปลง โดยศึกษาและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของมูลค่า
ยุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ STR ต่อการเปลีย่ นแปลงของปั จจัย 2 ปั จจัย ได้แก่ อัตราคิดลด (อัตราผลตอบแทนทีผ่ ถู้ ือหุน้
คาดหวัง) และการเปลีย่ นแปลงของราคาขายบ้าน ซึง่ สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ความไวของการประเมินมูลค่ายุตธิ รรม
ของหุ้นสามัญของ STR ด้วยวิธมี ูลค่าปั จจุบนั 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 นเหตุการณ์ท่อี าจเกิดขึน้ ภายใต้สภาวการณ์ท่อี าจเปลี่ยนแปลงไปใน
ปั จจุบนั และครอบคลุมความผันผวนที่อาจจะเกิดขึน้ อย่างไรก็ตาม ผลกระทบที่แท้จริงย่อมขึน้ อยู่กบั ภาวะอุตสาหกรรม เงื่อนไขทาง
เศรษฐกิจ และปั จจัยอื่นๆ ทีอ่ าจส่งผลกระทบ ในอนาคต

จากการวิเคราะห์ความไวของการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ STR โดยการเปลีย่ นแปลงอัตราคิด
ลด (อัตราผลตอบแทนทีผ่ ถู้ อื หุน้ คาดหวัง) และการเปลีย่ นแปลงของราคาขายบ้าน จะได้มลู 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 ไม่ส ามารถจาหน่ ายบ้านได้ และมีความจาเป็ นต้องลดราคาขายลงร้อยละ
10.00 จากกรณีฐาน เพื่อให้สามารถขายบ้านได้ จะได้มูลค่ายุตธิ 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 ค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสดจากโครงการ
และนาไปปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี

20.12 - 22.98

503.04 - 574.47

ที่ปรึกษาฯ เห็นว่า ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของ STR ควรใช้วิธีปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี
เนื่องจากวิธปี รับปรุงมูลค่าทางบัญชี เป็ นการแสดงมูลค่าทางบัญชีของ STR หลังการปรับปรุงรายการทรัพย์สนิ ทีส่ าคัญ
ให้เป็ นมูลค่ายุตธิ รรมแล้ว ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ซึง่ สะท้อนถึงมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ STR ในกรณีท่ี STR
ดาเนินการจาหน่ ายทรัพย์สนิ ทันที และไม่ได้มีการพัฒนาต่ อไปในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับกรณีการเข้าทารายการ
จาหน่ ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันฯ ดังนัน้ จากตารางข้างต้น ทีป่ รึกษาฯ เห็นว่ามูลค่ายุตธิ รรมของหุ้น
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
เปรียบเทียบราคากับมูลค่าทางบัญชีเท่ านัน้ ซึ่งสะท้อนส่วนเพิ่มที่นัก ลงทุนให้แก่มูลค่ าทางบัญชีของบริษัทที่น ามา
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

บริษทั อาดามัส อิ นคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
การประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ ADAM สามารถทาได้โดยการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของส่วนของ
ผูถ้ อื หุน้ ของ ADAM และนามูลค่าดังกล่าวหารด้วยจานวนหุน้ สามัญของ ADAM ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมด เพื่อให้ได้มลู ค่า
ยุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ ADAM ต่อหุน้ ซึง่ ทีป่ รึกษาฯ ได้ทาการประเมินมูลค่ายุตธิ 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 ค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสดจากโครงการและนาไปปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี
โดยมีรายละเอียดการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ ADAM แต่ละวิธี ดังนี้
7.2.1

วิ ธีมูลค่าทางบัญชี
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

จากการประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของ ADAM ด้วยวิธมี ูลค่าทางบัญชี จะได้มูลค่ายุติธรรมของหุน้
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 จึง อาจไม่สะท้อ นถึงมูลค่ า ยุ ติธรรมของทรัพ ย์สิน หนี้ สิน และรายการสาคัญต่ างๆ และไม่ ไ ด้คานึ งถึง ผลการ
ดาเนิ น งานและแนวโน้ ม การเติบ โตในอนาคต จึง อาจไม่ สะท้อ นถึง ความสามารถในการท าก าไรในอนาคต ดัง นัน้
ที่ปรึกษาฯ จึงเห็นว่าวิธมี ูลค่าทางบัญชี อาจเป็ นวิธที ่ไี ม่เหมาะสมสาหรับการประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของ
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
ั รัต น์ ผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 5599 บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด มาปรับปรุงเพื่อให้สะท้อนมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ หนี้สนิ และรายการสาคัญต่างๆ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
โดยวิธีน้ีจะสะท้อนมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของ ADAM ได้เป็ นปั จจุบนั มากกว่าวิธีมูลค่าทางบัญชี ทาให้รายการตามงบ
การเงินรวมสาหรับงวดเก้าเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2561 สะท้อนถึงมูลค่าทีแ่ ท้จริงและเป็ นปั จจุบนั มากทีส่ ุด อาทิ
เช่น อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เป็ นต้น ซึง่ เป็ นรายการทรัพย์สนิ ทีส่ าคัญ
ของ ADAM
ทัง้ นี้ ที่ปรึกษาฯ ได้อ้างอิง ราคาประเมินทรัพย์สนิ จากรายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ของบริษัท 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

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
วิธี
วัตถุประสงค์ 119.72
119.72
มิถุนายน เปรียบเทียบ สาธารณะ
2561
ราคาตลาด

ส่วนที่ 7 - หน้า 13

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน

21

ตัง้ อยู่ทถ่ี 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 ได้ประเมินบ้านเดี่ยวจานวน 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
ส่วนของผูถ้ อื หุ้น
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 รรมของหุ้นสามัญ 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 และแนวโน้มการเติบโตของ STR ในอนาคต อย่างไรก็ตาม ที่ปรึกษาฯ เห็นว่าการ
พิจารณามูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ ADAM โดยการปรับปรุงมูลค่าทรัพย์สนิ หนี้สนิ และรายการสาคัญต่างๆ ให้
สะท้อนมูลค่าตลาดด้วยวิธปี รับปรุงมูลค่าทางบัญชี เป็ น หนึ่งในวิธกี ารทีเ่ หมาะสมสาหรับการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของ
หุ้นสามัญของ ADAM ในครัง้ นี้ เนื่องจากวิธปี รับปรุงมูลค่าทางบัญชี จะแสดงมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของ ADAM
ภายหลังการปรับปรุงมูลค่าทรัพย์สนิ หนี้สนิ และรายการสาคัญต่างๆ ให้สะท้อนมูลค่าตลาด ณ ปั จจุบนั
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 ซึง่ เป็ นวันทาการก่อนวันทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ ได้มมี ติอนุ มตั กิ ารเข้าทารายการได้มาซึง่ สินทรัพย์และรายการที่
เกีย่ วโยงกันฯ และรายการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันฯ
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากหุ้นสามัญของ ADAM ถูกตลาดหลักทรัพย์ฯ พักการซื้อขาย โดยขึน้ เครื่องหมาย 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 ม่ เ 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 จะทาให้มีบริษัทที่นามาเปรียบเทียบน้ อยเกิน ไป โดยที่ปรึกษาฯ เห็นว่า บริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ทีป่ ระกอบธุรกิจใกล้เคียงกับ ADAM ประกอบด้วย
1. บริษทั บ้านร็อคการ์เด้น จากัด (มหาชน) (BROCK)
2. บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จากัด (มหาชน) (GREEN)
3. บริษทั ปรีชากรุ๊ป จากัด (มหาชน) (PRECHA)
4. บริษทั ธนาสิริ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) (THANA)
บริษทั บ้านร็อคการ์เด้น จากัด (มหาชน)
บริษทั บ้านร็อคการ์เด้น จากัด (มหาชน) 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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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จากัด (มหาชน)
บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประเภทพัฒนาทีด่ นิ และก่อสร้าง
ทีอ่ ยู่อาศัย โดยเน้นการพัฒนาโครงการหมู่บา้ นจัดสรรและโครงการอาคารชุดใกล้แหล่งชุมชนและศูนย์การศึกษาเป็ นหลัก
นอกจากนี้ บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จากัด (มหาชน) 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)
บริษทั ธนาสิ ริ กรุป๊ จากัด (มหาชน)
บริษทั ธนาสิริ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทบ้านจัดสรรพร้อมที่ดนิ เพื่อ
ขายประเภททาวน์เฮ้าส์ บ้านแฝด และบ้านเดีย่ ว โดยเน้นการพัฒนาโครงการในทาเลย่านนนทบุรเี นื่องจากเป็ นจังหวัดทีม่ ี
ศักยภาพ มีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคต่างๆ อย่างต่อเนื่องจากภาครัฐ ทัง้ ระบบการขนส่งมวลชนและสาธารณู ปโภค
ต่างๆ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 บริษทั ธนาสิริ กรุ๊ป 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)
บริษทั ปรีชากรุป๊ จากัด (มหาชน)
บริษทั ปรีชากรุ๊ป จากัด (มหาชน) ประกอบพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยเน้นการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
พักอาศัยทัง้ แนวราบและแนวสูง โดยมีกลยุทธในการสร้างบ้านเสร็จก่อนขาย เพื่อสร้างความมันใจให้
่
ลูกค้าว่าซื้อแล้ว
สามารถเข้าพักอาศัยได้ทนั ที ไม่ต้องกังวลเรื่องความล่าช้าในการก่อสร้าง และสามารถทีจ่ ะเปรียบเทียบได้ดกี ว่าการชม
บ้านตัวอย่างทาให้สามารถตัดสินใจซือ้ ได้ง่ายขึน้
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 บริษทั ปรีชากรุ๊ป จากัด (มหาชน) มีสนิ ทรัพย์รวม 574.69 ล้านบาท และในงวดปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 บริษัท 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 กีย่ วโยง
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 ่า 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 บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด
และงบการเงินรวมสาหรับงวดเก้าเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ซึง่ สอบทานโดยนางสาวสมจินตนา พลหิรญ
ั รัตน์
ผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 5599 บริษัท 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 มูลค่ า ยุ ติธ รรมของหุ้น สามัญ ด้ว ยวิธีเ ปรีย บเทีย บ P/BV จะน ามูลค่ 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 บริษัท 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 นมูลค่าต่ อหุ้น
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 ธีมูลค่าปัจจุบนั สุทธิ ของกระแสเงิ นสดจากโครงการและนาไปปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี
การประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ ADAM ด้วยวิธมี ูลค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสดจากโครงการ
และนาไปปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี เป็ นการประเมินมูลค่าโดยคานึงถึงความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดในอนาคต
ของโครงการสิทธารมย์ พาร์คไลฟ์ ซึง่ เป็ นโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์หลักของ ADAM เพียงโครงการเดียวทีย่ งั มีการ
ดาเนินการอยู่ โดยทีป่ รึกษาฯ จะปรับปรุงกระแสเงินสดด้วยภาษีจ่าย เพื่อให้ได้กระแสเงินสดอิสระของโครงการในส่วน
ของผู้ถือหุ้น หลังจากนัน้ ที่ปรึกษาฯ จะทาการคิดลดกระแสเงินสดอิสระของโครงการในส่วนของผู้ถือหุ้นด้วยอัตรา
ผลตอบแทนทีผ่ ถู้ อื หุน้ คาดหวัง เพื่อให้ได้มูลค่าปั จจุบนั สุทธิของโครงการ ซึง่ ภายหลังจากทีท่ ราบมูลค่าปั จจุบนั สุทธิของ
โครงการแล้ว ที่ปรึกษาฯ จะนามูลค่าปั จจุบนั สุทธิท่ไี ด้ไปปรับปรุงกับมูลค่ าทางบัญชีของสิน ทรัพย์และหนี้สนิ ซึ่งอยู่ใน
ประมาณการทางการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ของโครงการสิทธารมย์ พาร์คไลฟ์ (บ้านเดี่ยว 2 ชัน้ จานวน 23
หลังของโครงการสิทธารมย์ พาร์คไลฟ์ ) ในงบการเงิน รวมของ ADAM เพื่อให้มูลค่าหุน้ สามัญของ ADAM สะท้อนมูลค่า
ยุตธิ รรม
ในการประมาณการกระแสเงินสดอิสระของโครงการสิทธารมย์ พาร์คไลฟ์ ทีป่ รึกษาฯ ได้จดั ทาประมาณการทาง
การเงิน โดยการสัมภาษณ์ฝ่ายบริหารของบริษทั ฯ เกีย่ วกับโครงสร้างการลงทุน แผนการลงทุน แผนการดาเนินงาน และ
พิจารณาข้อมูลภาวะอุตสาหกรรม และข้อมูลสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศประกอบ รวมถึงเอกสารต่างๆ ที่
เกีย่ วข้อง ทัง้ นี้ ทีป่ รึกษาฯ ได้ทาการศึกษาและวิเคราะห์ถงึ ความน่าเชื่อถือและความสมเหตุสมผลของสมมติฐานต่า งๆ ที่
ได้รบั จากการสัมภาษณ์ฝ่ายบริหารของบริษทั ฯ และปรับปรุงสมมติฐานบางรายการให้เป็ นไปตามหลักความระมัดระวัง
ทัง้ นี้ สาเหตุ ท่ที ่ปี รึกษาฯ ไม่พิจารณาใช้กระแสเงินสดอิสระทัง้ หมดของบริษัท เนื่องจากที่ปรึกษาฯ เห็นว่า
กระแสเงินสดอิสระในอนาคตของบริษทั ทีป่ ระกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัย จะขึน้ อยู่กบั จานวนโครงการ
ทีอ่ ยู่ระหว่างการพัฒนาและทีด่ นิ รอการพัฒนา ซึง่ ทีป่ รึกษาฯ เห็นว่า ในกรณีทจ่ี ะพิจารณาใช้กระแสเงินสดอิสระทัง้ หมด
ของบริษทั จะต้องเป็ นกิจการทีม่ กี ารดาเนินกิจการต่อเนื่อง (going concern) และสามารถคาดการณ์ได้ อย่างไรก็ตาม ใน
กรณีของบริษทั ทีป่ ระกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัย ทีป่ รึกษาฯ จะสามารถคาดการณ์ได้เฉพาะโครงการที่
อยู่ระหว่างการพัฒนาหรือโครงการทีร่ อการพัฒนา โดยทีป่ รึกษาฯ เห็นว่าค่าใช้จ่ายในการบริหารส่วนกลาง มีลกั ษณะเป็ น
ค่าใช้จ่ายที่จะก่อให้เ กิดโครงการส่วนเพิม่ ในอนาคต ดังนัน้ การที่จะนาค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับโครงการ เช่น
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
ค่าใช้จ่ายของฝ่ ายบริหาร และค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับพนักงานสายงานสนับสนุ น เป็ นต้น อาจส่งผลให้มูลค่าของโครงการต่ า
กว่าความเป็ นจริง จากการทีม่ คี ่าใช้จ่ายทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับโครงการมาหักลดกระแสเงินสดทีค่ าดว่าจะได้รบั
ที่ป รึก ษาฯ ได้ ท าการเก็บ ข้อ มู ล การท าสัญ ญาซื้อ ขายเพิ่ม เติ ม 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 มูลที่ไ ด้ร ับ จากฝ่ ายบริห ารของบริษัท ฯ เกี่ย วกับ ข้อ มูลราคาขายของโครงการ
สิทธารมย์ พาร์คไลฟ์ โดยทีป่ รึกษาฯ ได้ปรับปรุงมูลค่า โครงการคงเหลือให้สอดคล้องกับราคาบ้านทีม่ กี ารจาหน่ ายให้แก่
ลูกค้าจริง พบว่ามีจานวนบ้านทีย่ งั ไม่ได้ขาย ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561 จานวน 20 หลัง และมีมูลค่าขาย (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 มี 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 มีการจาหน่ ายบ้านโครงการ
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 โดยอ้างอิงจากการสัมภาษณ์ฝ่ายบริหารของบริษทั ฯ ซึง่ ปั จจุบนั โครงการสิทธารมย์ พาร์คไลฟ์ มีการ
ก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จ และมีแผนทีจ่ ะโอนบ้านทันทีเมื่อมีการขาย
สมมติ ฐานด้านค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายเงินเดือนพนักงานขาย
ทีป่ รึกษาฯ พิจารณากาหนดสมมติฐานให้มคี ่าใช้จ่ายเงินเดือนพนักงานขายเดือนละ 0.15 ล้านบาท โดยอ้างอิง
จากข้อมูลค่าใช้จ่ายเงินเดือนพนักงานขายเฉลีย่ ต่อเดือนทีเ่ กิดขึน้ จริงในงวดเก้าเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2561
ค่าใช้จ่ายคอมมิชชันพนั
่ กงานขาย
ทีป่ รึกษาฯ พิจารณากาหนดสมมติฐานให้มกี ารจ่ายค่าคอมมิชชันในการขายให้
่
แก่พนักงานขายในอัตราหลังละ
25,000 บาท และมีการชาระให้แก่พนักงานในเดือนถัดจากเดือนทีม่ กี ารโอนบ้าน โดยอ้างอิง จากนโยบายของฝ่ ายบริหาร
ของบริษทั ฯ
ค่าธรรมเนียมโอน
ทีป่ รึกษาฯ พิจารณากาหนดสมมติฐานให้มกี ารเสียค่าธรรมเนียมโอนในอัตราร้อยละ 1.00 ของมูลค่าบ้านทีโ่ อน
โดยอ้างอิงจากนโยบายของบริษทั ฯ ทีจ่ ะรับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการโอนคนละครึง่ กับลูกค้า (ค่าธรรมเนียมโอนตาม
หลักเกณฑ์ของกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องเท่ากับร้อยละ 2.00 ของมูลค่าบ้านทีโ่ อน)
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ทีป่ รึกษาฯ พิจารณากาหนดสมมติฐานให้มกี ารเสียภาษีธุรกิจเฉพาะในอัตราร้อยละ 3.30 ของมูลค่าบ้านทีโ่ อน
ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
ค่าใช้จ่ายในการขายอื่นๆ
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
ที่ปรึกษาฯ พิจารณากาหนดสมมติฐานให้มคี ่าใช้จ่ายในการขายอื่นๆ เดือนละ 0.34 ล้านบาท โดยอ้างอิงจาก
ข้อมูลค่าใช้จ่ายในการขายอื่นๆ เฉลีย่ ต่อเดือนทีเ่ กิดขึน้ จริงในงวดเก้าเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2561
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ทีป่ รึกษาฯ พิจารณากาหนดสมมติฐานให้มคี ่าใช้จ่ายในการบริหารเดือนละ 1.02 ล้านบาท โดยอ้างอิงจากข้อมูล
ค่าใช้จ่ายในการบริหารเฉลีย่ 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)
อัตราส่วนคิดลดทีใ่ ช้ในการคานวณหามูลค่าปั จจุบนั 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 วันที่ประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้น สามัญของ ADAM (อ้างอิงข้อมูลจาก
www.thaibma.or.th) โดย ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2561 มีค่าเท่ากับร้อยละ 3.42
อัตราผลตอบแทนการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ เฉลี่ยย้อนหลัง 25 ปี นับจากวันที่ 19
ตุลาคม 2561 ซึ่งเป็ นวันทาการก่อนวันทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ ได้มมี ติอนุ มตั ิการเข้าทา
รายการได้มาซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันฯ และรายการจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์
และรายการที่เ กี่ย วโยงกัน ฯ ซึ่ง เป็ นช่ ว งระยะเวลาสะท้ อ นภาวะการลงทุ น ในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ในช่วงเวลาต่างๆ ได้ดกี ว่าการใช้ขอ้ มูลในช่วงระยะเวลาสัน้ (อ้างอิงข้อมูลจาก
www.set.or.th) โดย ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2561 มีค่าเท่ากับร้อยละ 7.30

Beta (β) =

ค่าเฉลีย่ ความแปรปรวนของผลตอบแทนรายวันของบริษทั ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทีป่ ระกอบ
ธุรกิจคล้ายคลึงกันกับ ADAM ซึง่ เน้นการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัย และมีขนาด
สิ น ทรั พ 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
มาหาค่ าเฉลี่ย และท าการปรับค่ าให้เป็ 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 สินที่มีภาระดอกเบี้ย
Leveraged
Unleveraged
ต่อส่วนของผูถ้ อื หุ้น
Beta
Beta
บริษทั
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 สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผูถ้ อื หุ้นของ ADAM
41.361
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
ค่า Leveraged Beta ของ ADAM
19.46
หมายเหตุ : 1 เนื่องจากบริษทั ฯ ไม่ได้มกี ารดาเนินโครงการในลักษณะ Project Finance และไม่ได้มกี ารแยกเงินกูย้ มื สาหรับโครงการ
แต่ละโครงการอย่างชัดเจน ทีป่ รึกษาฯ จึงไม่ทราบอัตราส่วนหนี้สนิ ทีม่ ภี าระดอกเบี้ยต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของโครงการ
ดังนัน้ ที่ปรึกษาฯ จึงพิจารณาใช้อตั ราส่วนหนี้สนิ ที่มภี าระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ของบริษัทแทน นอกจากนี้ ที่
ปรึกษาฯ พิจารณาไม่เลือกใช้อตั ราส่วนหนี้สนิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของ STR เนื่องจากทีป่ รึกษาฯ เห็นว่า
การใช้อ ัต ราส่ ว นดัง กล่ า วของ STR อาจไม่ ส ะท้อ นความเสี่ย งได้เ สมือ นการลงทุ น ใน ADAM จากการที่ ADAM มี
อัตราส่วนดังกล่าวสูงกว่า 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
ค่าใช้จ่ายเงินเดือนพนักงานขาย
ค่าใช้จ่ายคอมมิชชันพนั
่ กงานขาย
ค่าธรรมเนียมโอน
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ค่าใช้จ่ายในการขายอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
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

มูลค่าทางบัญชีสุทธิ 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
ส่วนของผูถ้ อื หุ้น
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

จากการประเมินมูลค่ ายุติธรรมของหุ้นสามัญของ ADAM ด้วยวิธีมูลค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงิน สดจาก
โครงการและนาไปปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี จะได้มูลค่ายุตธิ รรมของหุ้นสามัญของ ADAM ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
เท่ากับ (40.21) ล้านบาท หรือคิดเป็ นมูลค่าต่อหุน้ เท่ากับ (0.11) บาทต่อหุน้
ทัง้ นี้ การประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของ ADAM ด้วยวิธีมูลค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสดจาก
โครงการและนาไปปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี เป็ นการประเมินมูลค่าโดยคานึงถึงความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดใน
อนาคตของโครงการ ADAM ซึ่ง สะท้อ นให้เ ห็น ถึง มูลค่ า ยุติธ รรมของหุ้น สามั ญของ ADAM ในกรณี ท่ี ADAM มีก าร
ดาเนินการโครงการต่อไปในอนาคตจนโครงการทัง้ หมดตามแผนแล้วเสร็จ อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก ADAM มีผลการ
ดาเนินงานทีข่ าดทุนอย่างต่อเนื่อง และมีสว่ นของผูถ้ อื หุน้ ลดลงอย่างต่อเนื่อง จนกระทังอั
่ ตราส่วนหนี้สนิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้
ต่ อ ส่ว นของผู้ถือ หุ้น ณ วัน ที่ 30 กัน ยายน 2561 สูง ถึง 41.36 เท่ า ซึ่ง ส่ง ผลต่ อ เนื่ อ งให้อ ัตราผลตอบแทนที่ผู้ถือหุ้น
คาดหวังมีค่าสูงถึงร้อยละ 78.91 และได้มูลค่ายุตธิ รรมทีป่ ระเมินโดยวิธมี ลู ค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสดจากโครงการ
และนาไปปรับปรุงมูลค่าทางบัญชีตดิ ลบ ดังนัน้ ทีป่ รึกษาฯ จึงเห็นว่าวิธมี ลู ค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสดจากโครงการ
และนาไปปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี อาจเป็ นวิธที ไ่ี ม่เหมาะสมสาหรับการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ ADAM
การวิ เคราะห์ความไว (Sensitivity Analysis)
การประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ ADAM จะถูกต้องหรือมีมลู ค่าใกล้เคียงความเป็ นจริงนัน้ ขึน้ อยู่กบั
ความถูกต้องและความเหมาะสมของสมมติฐานที่ใช้ในการประมาณการทางการเงิน และแผนการดาเนินธุรกิจ และ
นโยบายการบริหารงานในอนาคต ดังนัน้ หากมีเหตุการณ์ทส่ี ่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงใดๆ เกีย่ วกับสภาวะเศรษฐกิจ
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และนโยบายของรัฐบาลทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ก็อาจทาให้ประมาณการทางการเงินทีจ่ ดั ทาขึน้
ภายใต้สมมติฐานทีก่ ล่าวมาข้างต้นเปลีย่ นแปลงไปอย่างมีนยั สาคัญ และอาจส่งผลกระทบให้มลู ค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญ
ของ ADAM ทีป่ ระเมินได้เปลีย่ นแปลงไปด้วยเช่นกัน
ด้วยสาเหตุและปั จจัยต่างๆ ทีอ่ าจเกิดการเปลีย่ นแปลงและอาจส่งผลกระทบกับการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของ
หุน้ สามัญของ ADAM ทีป่ รึกษาฯ จึงได้ทาการวิเคราะห์ความไวของการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ ADAM
เพื่อศึกษาถึงผลกระทบโดยปั จจัยต่างๆ ทีอ่ าจเกิดการเปลีย่ นแปลง โดยศึ กษาและวิเคราะห์การเปลีย่ นแปลงของมูลค่า
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
ยุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ ADAM ต่อการเปลีย่ นแปลงของปั จจัย 2 ปั จจัย ได้แก่ อัตราคิดลด (อัตราผลตอบแทนทีผ่ ถู้ อื
หุ้นคาดหวัง) และการเปลี่ยนแปลงของราคาขายบ้าน ซึ่งสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ความไวของการประเมินมูลค่า
ยุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ ADAM ด้วยวิธมี ลู ค่าปั จจุบนั 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 นเหตุการณ์ท่อี าจเกิดขึน้ ภายใต้สภาวการณ์ท่อี าจเปลี่ยนแปลงไปใน
ปั จจุบนั และครอบคลุมความผันผวนที่อาจจะเกิดขึน้ อย่างไรก็ตาม ผลกระทบที่แท้จริงย่อมขึน้ อยู่กบั ภาวะอุตสาหกรรม เงื่อนไขทาง
เศรษฐกิจ และปั จจัยอื่นๆ ทีอ่ าจส่งผลกระทบ ในอนาคต

จากการวิเคราะห์ความไวของการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ ADAM โดยการเปลีย่ นแปลงอัตรา
คิดลด (อัตราผลตอบแทนทีผ่ ถู้ อื หุน้ คาดหวัง) และการเปลีย่ นแปลงของราคาขายบ้าน จะได้ มูลค่ายุตธิ 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 ค่าปั จจุบนั 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 จึง อาจไม่สะท้อ นถึงมูลค่า ที่แท้จริง ของสินทรัพ ย์ หนี้ สิน และรายการสาคัญ ต่ างๆ และไม่ ได้ค านึ งถึงผลการ
ดาเนินงานและแนวโน้มการเติบโตในอนาคต จึงอาจไม่สะท้อนถึงความสามารถในการทากาไรในอนาคต
สาเหตุท่ที ่ปี รึกษาฯ ไม่เลือกใช้วธิ ีเปรียบเทียบราคาตลาดของหุ้นสามัญ เนื่องจากหุ้นสามัญของ ADAM ถูก
ตลาดหลักทรัพย์ฯ พักการซื้อขาย โดยขึ้นเครื่องหมาย H (HALT) ในช่วงบ่ายของวันที่ 25 กันยายน 2557 และขึ้น
เครื่องหมาย SP (Suspend) ตัง้ แต่วนั ที่ 26 กันยายน 2557 และ ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2561 หุน้ สามัญของ ADAM ก็ยงั คง
ถู ก พัก การซื้อ ขาย ดัง นัน้ ที่ป รึก ษาฯ จึง ไม่ มีข้อ มูลราคาตลาดของหุ้น สามัญของ ADAM ที่ท าการซื้อ ขายในตลาด
หลักทรัพย์ฯ และไม่สามารถประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของ ADAM ด้วยวิธเี ปรียบเทียบราคาตลาดของหุ้น
สามัญได้
สาเหตุท่ที ่ปี รึกษาฯ ไม่เลือกใช้วธิ เี ปรียบเทียบอัตราส่วนตลาด เนื่องจากวิธเี ปรียบเทียบ P/BV เป็ นเพียงการ
เปรียบเทียบราคากับมูลค่าทางบัญชีเท่ านัน้ ซึ่งสะท้อนส่วนเพิ่มที่นัก ลงทุนให้แก่มูลค่ าทางบัญชีของบริษัทที่น ามา
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 ูลค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสดจากโครงการและนาไปปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี
เนื่องจาก ADAM มีผลการดาเนินงานที่ขาดทุนอย่างต่ อเนื่ อง และมีส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงอย่างต่ อเนื่อง จนกระทัง่
อัตราส่วนหนี้สนิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 สูงถึง 41.36 เท่า ซึง่ ส่งผลต่อเนื่องให้
อัตราผลตอบแทนทีผ่ ถู้ อื หุน้ คาดหวังมีค่าสูงถึงร้อยละ 78.91 และได้มลู ค่ายุตธิ รรมทีป่ ระเมินโดยวิธมี ลู ค่าปั จจุบนั สุทธิของ
กระแสเงินสดจากโครงการและนาไปปรับปรุงมูลค่าทางบัญชีตดิ ลบ
บริษทั แอสเซท ไฟว์ โฮวดิ้ง จากัด
การประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ AFH สามารถทาได้โดยการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของส่วนของผู้
ถือหุ้นของ AFH และนามูลค่าดังกล่าวหารด้วยจานวนหุ้นสามัญของ AFH ที่จาหน่ ายได้แล้วทัง้ หมด เพื่อให้ได้มูลค่า
ยุติธรรมของหุ้นสามัญของ AFH ต่ อหุ้น 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 ตามเงื่อนไขการเข้าทารายการตามรายละเอียดตามข้อ 3.7 AFH จะต้องเพิม่ ทุนชาระแล้วเป็ น 501.25 ล้าน
บาท โดย ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 AFH มีทุนชาระแล้วจานวน 182.25 ล้านบาท ดังนัน้ หลังจากได้มูลค่ายุตธิ รรม
ของหุน้ สามัญของ AFH ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 แล้ว ทีป่ รึกษาฯ จะทาการปรับปรุงมูลค่าเพิม่ เติมจานวน 319.00
ล้านบาท เพื่อสะท้อนทุนชาระแล้วทีจ่ ะเพิม่ ขึน้ ก่อนการเข้าทารายการได้มาซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันฯ 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 ธีมูลค่าทางบัญชี
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 จึง อาจไม่สะท้อ นถึงมูลค่ า ยุ ติธรรมของทรัพ ย์สิน หนี้ สิน และรายการสาคัญต่ างๆ และไม่ ไ ด้คานึ งถึง ผลการ
ดาเนินงานและแนวโน้มการเติบโตในอนาคต จึงอาจไม่สะท้อนถึงความสามารถในการทากาไรในอนาคต ซึง่ ไม่สอดคล้อง
กับแผนธุรกิจของ AFH ซึง่ จะมีการพัฒนาโครงการในปั จจุบนั ต่อไป ดังนัน้ ทีป่ รึกษาฯ จึงเห็นว่าวิธมี ูลค่าทางบัญชี 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 ซึง่ ตรวจสอบโดยนางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ บริษทั ดี
ไอ เอ ออดิท จากัด มาปรับปรุงเพื่อให้สะท้อนมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ หนี้สนิ และรายการสาคัญต่างๆ ณ วันที่ 31
พฤษภาคม 2561 โดยวิธีน้ีจะสะท้อนมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของ AFH ได้เป็ นปั จจุบนั มากกว่าวิธีมูลค่าทางบัญชี ทาให้
รายการตามข้อมูลทางการเงิน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 สะท้อนถึงมูลค่าทีแ่ ท้จริงและเป็ นปั จจุบนั มากทีส่ ดุ อาทิเช่น
เงินลงทุนในบริษทั ย่อย เป็ นต้น ซึง่ เป็ นรายการทรัพย์สนิ ทีส่ าคัญของ AFH
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากข้อมูลทางการเงินดังกล่าวมิใช่งบการเงินรวม แต่เป็ นงบการเงินเฉพาะกิจการ และ AFH
มิได้มกี ารจัดทางบการเงินรวมซึง่ ตรวจสอบโดยบุคคลภายนอก ดังนัน้ ทีป่ รึกษาฯ จึงพิจารณาปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี
ของงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยการปรับปรุงมูลค่าทางบัญชีของเงินลงทุนในบริษทั ย่อยของ AFH ซึง่ ประกอบด้วย AFD
เพื่อให้ได้มลู ค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ AFH
ทัง้ นี้ จากการสอบทานโครงสร้างของ AFH พบว่า AFH มีการถือหุ้นใน AFD ร้อยละ 96.67 ของจานวนหุน้ ที่
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 เพื่อนามูลค่าดังกล่าวไปปรับปรุงมูลค่าทางบัญชีของเงินลงทุนในบริษทั ย่อยของ AFH
ในการปรับปรุงมูลค่าทางบัญชีของ RR ทีป่ รึกษาฯ ได้อา้ งอิงข้อมูลทางการเงิน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561
ซึ่งตรวจสอบโดยนางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ บริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จากัด และได้ อ้างอิงราคาประเมินทรัพย์สนิ จาก
รายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ของบริษัท 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 อยู่ทถ่ี 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
วิธี
วัตถุประสงค์
มิถุนายน เปรียบเทียบ สาธารณะ
2561
ราคาตลาด

วันที่ 14
ด้อยค่า
พฤศจิกายน มูลค่าทาง
2561
บัญชี

-

ปรับปรุงภาษีเงินได้รอตัดบัญชี3
รวม

(20.41)
81.63

หมายเหตุ : 1 ตามรายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ทีด่ นิ ดังกล่าวอยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการหมูบ่ 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 เนื่องจากการเข้าทารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่
เกี่ยวโยงกันฯ ไม่มเี งื่อนไขบังคับก่อนให้นายจตุรงค์ ธนะปุระ ต้องชาระเงินกู้ยืมทัง้ 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
ส่วนของผูถ้ อื หุ้น
(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 จะได้มูลค่ายุตธิ 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 ยู่ในรายชื่อบริษทั ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ
ในตลาดทุนและผูป้ ระเมินหลักทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. โดยมีรายละเอียดการปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี
ดังนี้

ลาดับ รายการสิ นทรัพย์

1

2

เงินลงทุนในหุน้
สามัญของ RR
จานวน 29,997 หุน้
ห้องชุดโครงการ ไว
โอ แคราย จานวน
38 ห้อง

มูลค่าทาง
ผลต่างระหว่าง
บัญชี
ราคา มูลค่าทางบัญชี
วันที่
วิ ธีการ
ณ วันที่ 31
ผูป้ ระเมิ น
วัตถุประสงค์
ประเมิ น
กับราคา
ประเมิ น ประเมิ น
พฤษภาคม
(ล้านบาท)
ประเมิ น
2561
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
ทีป่ รึกษาฯ
วันที่ 14 วิธปี รับปรุง
3.00
69.451
66.45
พฤศจิกายน มูลค่าทาง
2561
บัญชี
บริษทั เอ็ดมันด์ วันที่ 4
วิธี
วัตถุประสงค์
64.41
71.54
7.13
ไต แอนด์ คอม มิถุนายน เปรียบเทียบ สาธารณะ
พานี (ประเทศ
2561
ราคาตลาด
ไทย) จากัด
บริษทั เอ็ดมันด์ วันที่ 4
วิธี
วัตถุประสงค์
75.42
83.22
7.80
ไต แอนด์ คอม มิถุนายน เปรียบเทียบ สาธารณะ
พานี (ประเทศ
2561
ราคาตลาด
ไทย) จากัด
บริษทั เอ็ดมันด์ วันที่ 1
วิธี
วัตถุประสงค์ 519.24
517.00
(2.24)
ไต แอนด์ คอม มิถุนายน เปรียบเทียบ สาธารณะ
พานี (ประเทศ
2561
ราคาตลาด
ไทย) จากัด

3

ห้องชุดโครงการ ไว
โอ แคราย 2 จานวน
58 ห้อง

42

ทีด่ นิ ว่างเปล่า เนื้อที่
19 ไร่ 3 งาน 53.3
ตารางวา
ตัง้ อยู่ทถ่ี นนศรี
นครินทร์-ร่มเกล้าตัด
ใหม่ จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
ทีด่ นิ ว่างเปล่า เนื้อที่ บริษทั เอ็ดมันด์ วันที่ 1
วิธี
วัตถุประสงค์ 386.02
450.10
16 ไร่ 30.3 ตารางวา ไต แอนด์ คอม มิถุนายน เปรียบเทียบ สาธารณะ
ตัง้ อยู่ทถ่ี นนศรี
พานี (ประเทศ
2561
ราคาตลาด
นครินทร์-ร่มเกล้าตัด ไทย) จากัด
ใหม่ จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
ปรับปรุงภาษีเงินได้รอตัดบัญชี3
รวม

5

64.08

(15.36)
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 ที่ดินดังกล่าวอยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการวนา 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
ส่วนของผูถ้ อื หุ้น
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
ผลต่างระหว่าง
บัญชี
มูลค่าทางบัญชี
วันที่
วิ ธีการ
ณ วันที่ 31 ราคาประเมิ น
วัตถุประสงค์
กับราคา
ประเมิ น ประเมิ น
พฤษภาคม (ล้านบาท)
ประเมิ น
2561
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
วันที่ 14 วิธปี รับปรุง
102.50
234.101
131.60
พฤศจิกายน มูลค่าทาง
2561
บัญชี

หมายเหตุ : 1 มูล ค่ า ตามสัดส่ว นการถือหุ้น โดย AFH ถือหุ้น ใน AFD จานวน 28,999,999 หุ้น คิด เป็ น ร้อยละ 96.67 ของจานวนหุ้นที่ออกและ
จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของ AFD

และมีรายละเอียดการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ AFH ดังนี้
รายการ
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561
ส่วนของผูถ้ อื หุ้น
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 ทีส่ าคัญให้เป็ น มูลค่ายุตธิ รรมแล้ว ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยไม่ได้
คานึงถึงผลการดาเนินงาน และแนวโน้มการเติบโตของ AFH ในอนาคต จึงอาจไม่สะท้อนถึงความสามารถในการทากาไร
ในอนาคต ซึง่ ไม่สอดคล้องกับแผนธุรกิจของ AFH ซึง่ จะมีการพัฒนาโครงการในปั จจุบนั 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 ปรีชากรุ๊ป จากัด (มหาชน) (PRECHA)
4. บริษทั ธนาสิริ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) (THANA)
บริษทั 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
บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จากัด (มหาชน)
บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประเภทพัฒนาทีด่ นิ และก่อสร้าง
ทีอ่ ยู่อาศัย โดยเน้นการพัฒนาโครงการหมู่บา้ นจัดสรรและโครงการอาคารชุดใกล้แหล่งชุมชนและศูนย์การศึกษาเป็ นหลัก
นอกจากนี้ บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จากัด (มหาชน) 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)
บริษทั ธนาสิ ริ กรุป๊ จากัด (มหาชน)
บริษทั ธนาสิริ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทบ้านจัดสรรพร้อมที่ดนิ เพื่อ
ขายประเภททาวน์เฮ้าส์ บ้านแฝด และบ้านเดีย่ ว โดยเน้นการพัฒนาโครงการในทาเลย่านนนทบุรเี นื่องจากเป็ นจังหวัดทีม่ ี
ศักยภาพ มีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคต่างๆ อย่างต่อเนื่องจากภาครัฐ ทัง้ ระบบการขนส่งมวลชนและสาธารณู ปโภค
ต่างๆ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 บริษทั ธนาสิริ กรุ๊ป 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)
บริษทั ปรีชากรุป๊ จากัด (มหาชน)
บริษทั ปรีชากรุ๊ป จากัด (มหาชน) ประกอบพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยเน้นการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
พักอาศัยทัง้ แนวราบและแนวสูง โดยมีกลยุทธในการสร้างบ้านเสร็จก่อนขาย เพื่อสร้างความมันใจให้
่
ลูกค้าว่าซื้อแล้ว
สามารถเข้าพักอาศัยได้ทนั ที ไม่ต้องกังวลเรื่องความล่าช้าในการก่อสร้าง และสามารถทีจ่ ะเปรียบเทียบได้ดกี ว่าการชม
บ้านตัวอย่างทาให้สามารถตัดสินใจซือ้ ได้ง่ายขึน้
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 บริษทั ปรีชากรุ๊ป จากัด (มหาชน) มีสนิ ทรัพย์รวม 574.69 ล้านบาท และในงวดปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 บริษัท 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 กีย่ วโยง
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 ่า 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 เมื่อวันที่ 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 จะได้มูลค่ายุตธิ รรมของหุน้
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 และบริษัทย่อยของ AFH ซึ่งประกอบด้วย AFD และ RR โดยโครงการและสินทรัพย์
ต่างๆ จะมีวธิ กี ารประเมินทีแ่ ตกต่ างกันไปขึน้ อยู่กบั ลักษณะของโครงการและสินทรัพย์ ซึง่ ทีป่ 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 เพื่อนามูลค่าดังกล่าว
มาปรับปรุงมูลค่าทางบัญชีของเงินลงทุนในบริษทั ย่อยของ AFH เพื่อให้สะท้อนมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ AFH
โดยทีป่ รึกษาอ้างอิงข้อมูลทางการเงิน ณ สิน้ เดือนพฤษภาคม 2561 ทีไ่ ด้รบั การตรวจสอบและปรับปรุงโดยบริษทั ดี ไอ
เอ ออดิท จากัด เนื่องจากเป็ นข้อมูลทางการเงินทีม่ คี วามน่าเชื่อถือมากกว่างบการเงินทีจ่ ดั ทาภายในโดยบริษทั เอง แม้ว่า
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 เพื่อนามูลค่าดังกล่าวไปปรับปรุงมูลค่าทางบัญชีของเงินลงทุนในบริษทั 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 ให้สะท้อนมูลค่ายุติธรรม และนามา
ปรับปรุงมูลค่าทางบัญชีของ AFD ดังนัน้ มูลค่าทางบัญชีท่ี
ปรับปรุ งแล้วของ AFD จึงสะท้อนมูลค่ ายุ 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 ูลค่าปั จจุบนั 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 การประเมินมูลค่ายุติธรรมด้วยวิธมี ูลค่า
ปั จจุบนั สุ ทธิข องกระแสเงิน สดจากโครงการและน าไป
ปรับปรุงมูลค่าทางบัญชีจงึ มีความเหมาะสม
AFD โครงการไวโอ แคราย 2 วิธมี ูลค่าปั จจุบนั 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 การประเมินมูลค่ายุติธรรมด้วยวิธมี ูลค่า
ปั จจุบนั สุ ทธิข องกระแสเงิน สดจากโครงการและน าไป
ปรับปรุงมูลค่าทางบัญชีจงึ มีความเหมาะสม
AFD โ คร งการ ว น า เร ส ซิ วิธมี ูลค่าปั จจุบนั 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 การประเมินมูลค่ายุติธรรมด้วยวิธมี ูลค่า
ปั จจุบนั สุ ทธิข องกระแสเงิน 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
แผนในการพัฒนาโครงการที่ช ดั เจน ดังนัน้ การปรับปรุ ง
ที่ถ นนศรีน คริน ทร์ - ร่ ม
มูลค่ าทางบัญชี โดยอ้ างอิงมูลค่ 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 ให้สะท้อนมูลค่ายุติธรรม และน ามา
หุน้
ปรับปรุงมูลค่าทางบัญชีของ RR ดังนัน้ มูลค่าทางบัญชีท่ี
ปรับปรุ งแล้วของ RR จึงสะท้อนมูลค่ ายุ ติธรรมของหุ้น
สามัญของ RR และการนาไปปรับปรุงมูลค่ าทางบัญชีของ
เงินลงทุนในบริษทั ย่อยจึงมีความเหมาะสม
RR โครงการบ้านรชยา บ้าน วิธมี ูลค่าปั จจุบนั 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 การประเมินมูลค่ายุติธรรมด้วยวิธมี ูลค่า
ปั จจุบนั สุ ทธิข องกระแสเงิน 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
แผนในการพัฒนาโครงการที่ช ดั เจน ดังนัน้ การปรับปรุ ง
ตารางวา ตัง้ อยู่ท่ีถ นน
มูลค่ าทางบัญชี โดยอ้ างอิงมูลค่ 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 นมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของบริษทั รชยาเรียลเอสเตท จากัด
(1)
วิ ธีมูลค่าปัจจุบนั สุทธิ ของกระแสเงิ นสดจากโครงการและนาไปปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี
การประเมินมูลค่ายุตธิ รรมด้วยวิธมี ลู ค่าปั จจุบนั 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 เพื่อให้ได้มูลค่าปั จจุบนั สุทธิของโครงการ ซึง่ ภายหลังจากทีท่ ราบ
มูลค่าปั จจุบนั สุทธิของโครงการแล้ว ทีป่ รึกษาฯ จะนามูลค่าปั จจุบนั สุทธิทไ่ี ด้ไปปรับปรุงกับมูลค่าทางบัญชีของสิน ทรัพย์
และหนี้สนิ ซึง่ อยู่ในประมาณการทางการเงิน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ของโครงการ ในข้อมูลทางการเงินของ RR
เพื่อให้มลู ค่าของโครงการสะท้อนมูลค่ายุตธิ รรม
ในการประมาณการกระแสเงินสดอิสระของโครงการ ที่ปรึกษาฯ ได้จดั ทาประมาณการทางการเงิน โดยการ
สัมภาษณ์ฝ่ายบริหารของ RR เกีย่ วกับโครงสร้างการลงทุน แผนการลงทุน แผนการดาเนินงาน และพิจารณาข้อมูลภาวะ
อุตสาหกรรม และข้อมูลสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศประกอบ รวมถึงเอกสารต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ นี้ ทีป่ รึกษาฯ
ได้ทาการศึกษาและวิเคราะห์ถงึ ความน่าเชื่อถือและความสมเหตุสมผลของสมมติฐานต่างๆ ทีไ่ ด้รบั จากการสัมภาษณ์ฝ่าย
บริหารของ RR และปรับปรุงสมมติฐานบางรายการให้เป็ นไปตามหลักความระมัดระวัง
ทัง้ นี้ สาเหตุ ท่ที ่ปี รึกษาฯ ไม่พิจารณาใช้กระแสเงินสดอิสระทัง้ หมดของบริษัท เนื่องจากที่ปรึกษาฯ เห็นว่า
กระแสเงินสดอิสระในอนาคตของบริษทั ทีป่ ระกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัย จะขึน้ อยู่กบั จานวนโครงการ
ทีอ่ ยู่ระหว่างการพัฒนาและทีด่ นิ รอการพัฒนา ซึง่ ทีป่ รึกษาฯ เห็นว่า ในกรณีทจ่ี ะพิจารณาใช้กระแสเงินสดอิสระทัง้ หมด
ของบริษทั จะต้องเป็ นกิจการทีม่ กี ารดาเนินกิจการต่อเนื่อง (going concern) และสามารถคาดการณ์ได้ อย่างไรก็ตาม ใน
กรณีของบริษทั ทีป่ ระกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัย ทีป่ รึกษาฯ จะสามารถคาดการณ์ได้เฉพาะโครงการที่
อยู่ระหว่างการพัฒนาหรือโครงการทีร่ อการพัฒนา โดยทีป่ รึกษาฯ เห็นว่าค่าใช้จ่ายในการบริหารส่วนกลาง มีลกั ษณะเป็ น
ค่าใช้จ่ายที่จะก่อให้เกิดโครงการส่วนเพิม่ ในอนาคต ดังนัน้ การที่จะนาค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับโครงการ เช่น
ค่าใช้จ่ายของฝ่ ายบริหาร และค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับพนักงานสายงานสนับสนุ น เป็ นต้น อาจส่งผลให้มูลค่าของโครงการต่ า
กว่าความเป็ นจริง จากการทีม่ คี ่าใช้จ่ายทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับโครงการมาหักลดกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รบั
ที่ปรึกษาฯ ได้ทาการเก็บข้อมูลการทาสัญญาซื้อขายเพิม่ เติมระหว่างเดือนมิถุนายน 2561 ถึงเดือนตุลาคม
2561 และทาการตัง้ สมมติฐานการขายระหว่างเดือนมิถุนายน 2561 ถึงเดือนตุลาคม 2561 ตามข้อมูลจริง เพื่อให้ผลลัพธ์
ที่ไ ด้สะท้อ นความเป็ น จริง มากที่สุด ดัง นัน้ การประมาณการขายตามสมมติฐานของที่ป รึกษาฯ จะเริ่ม ตัง้ แต่ เ ดือน
พฤศจิกายน 2561 เป็ นต้นไป
สมมติ ฐานด้านการขาย
ที่ป รึก ษาฯ ได้ พิจ ารณาข้อ มู ล ที่ไ ด้ ร ับ จากฝ่ ายบริห ารของ RR เกี่ย วกับ ข้อ มู ล ราคาขายของโครงการ
บ้านรชยา บ้านช้าง 2 โดยทีป่ รึกษาฯ ได้ปรับปรุงมูลค่าโครงการคงเหลือให้สอดคล้องกับราคาบ้านทีม่ กี ารจาหน่ายให้แก่
ลูกค้าจริง พบว่ามีจานวนบ้านทีย่ งั ไม่ได้ขาย ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561 จานวน 73 หลัง และมีมูลค่าขาย (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 มี 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 มีการจาหน่ ายบ้านโครงการ
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
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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
ฝ่ ายบริหารของ RR และแผนการขายของโครงการบ้านรชยา บ้านช้าง 2
สมมติ ฐานด้านค่าใช้จ่าย
ต้นทุนในการก่อสร้าง
จากการสอบทานข้อมูลพบว่าโครงการบ้านรชยา บ้านช้าง 2 อยู่ระหว่างการก่อสร้าง โดยมีตน้ ทุนในการก่อสร้าง
และสาธารณู ปโภครวม 198.93 ล้านบาท และยังไม่ได้ก่อสร้างรวม 151.08 ล้านบาท โดยที่ปรึกษาฯ พิจารณากาหนด
สมมติฐานให้มกี ารจ่ายค่าใช้จ่ายตามแผนการก่อสร้างของฝ่ ายบริหารของ RR ซึง่ คาดว่าโครงการทัง้ หมดจะแล้วเสร็จใน
เดือนตุลาคม 2562
ค่าใช้จ่ายเงินเดือนพนักงานขาย
ทีป่ รึกษาฯ พิจารณากาหนดสมมติฐานให้มคี ่าใช้จ่ายเงินเดือนพนักงานขายเดือนละ 0.08 ล้านบาท โดยอ้างอิง
จากข้อมูลค่าใช้จ่ายเงินเดือนพนักงานขายเฉลีย่ ต่อเดือนทีเ่ กิดขึน้ จริงในงวดห้าเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2561
ค่าใช้จ่ายคอมมิชชันพนั
่ กงานขาย
ทีป่ รึกษาฯ พิจารณากาหนดสมมติฐานให้มกี ารจ่ายค่าคอมมิชชันในการขายให้
่
แก่พนักงานขายในอัตราหลังละ
5,000 บาท และมีการชาระให้แก่พนักงานในเดือนถัดจากเดือนทีม่ กี ารโอนบ้าน โดยอ้างอิงจากนโยบายของฝ่ ายบริหาร
ของ RR
ค่าธรรมเนียมโอน
ทีป่ รึกษาฯ พิจารณากาหนดสมมติฐานให้มกี ารเสียค่าธรรมเนียมโอนในอัตราร้อยละ 1.00 ของมูลค่าบ้านทีโ่ อน
โดยอ้างอิงจากนโยบายของ RR ที่จะรับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการโอนคนละครึ่งกับลูกค้า (ค่าธรรมเนียมโอนตาม
หลักเกณฑ์ของกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องเท่ากับร้อยละ 2.00 ของมูลค่าบ้านทีโ่ อน)
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ทีป่ รึกษาฯ พิจารณากาหนดสมมติฐานให้มกี ารเสียภาษีธุรกิจเฉพาะในอัตราร้อยละ 3.30 ของมูลค่าบ้านทีโ่ อน
ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
ค่าใช้จ่ายในการขายอื่นๆ
ที่ปรึกษาฯ พิจารณากาหนดสมมติฐานให้มคี ่าใช้จ่ายในการขายอื่นๆ เดือนละ 0.12 ล้านบาท โดยอ้างอิงจาก
ข้อมูลค่าใช้จ่ายในการขายอื่นๆ เฉลีย่ ต่อเดือนทีเ่ กิดขึน้ จริงในงวดห้าเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2561
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ทีป่ รึกษาฯ พิจารณากาหนดสมมติฐานให้มคี ่าใช้จ่ายในการบริหารเดือนละ 0.12 ล้านบาท โดยอ้างอิงจากข้อมูล
ค่าใช้จ่ายในการบริหารเฉลีย่ 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 ปั จจุบนั เท่ากับร้อยละ 5.65
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงินดังกล่าวไม่ได้กาหนดเงื่อนไขในการทยอยชาระคืน ดังนัน้ ที่
ปรึกษาฯ พิจารณากาหนดสมมติฐานให้ RR มีการชาระคืนเงินกูย้ มื ในอัตราร้อยละ 75 ของมูลค่าบ้านทีโ่ อนโดยอ้างอิง
จากสัญญาเงินกูข้ องโครงการวนา เรสซิเดนซ์ และพิจารณากาหนดสมมติฐานต้นทุนทางการเงินทีร่ อ้ ยละ 5.65
สมมติ ฐานอัตราส่วนคิ ดลด (Discount rate)
อัต ราส่ว นคิด ลดที่ใ ช้ใ นการค านวณหามูลค่ า ปั จ จุ บ ัน สุท ธิข องกระแสเงิน สดอิสระของโครงการจะใช้อ ัต รา
ผลตอบแทนทีผ่ ถู้ อื หุน้ คาดหวัง (Cost of Equity : Ke) ทัง้ นี้ เนื่องจากทีป่ รึกษาฯ ทาการประมาณการกระแสเงินสดอิสระ
ในส่วนของผูถ้ อื หุน้ โดยอัตราผลตอบแทนทีผ่ ถู้ อื หุน้ คาดหวังคานวณมาจากสูตร CAPM ซึง่ มีสตู รการคานวณ ดังนี้
Ke
โดยที่

=

Rf + β( Rm – Rf )

Ke

=

อัตราผลตอบแทนทีผ่ ถู้ อื หุน้ คาดหวัง

Rf

=

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนทีไ่ ม่มคี วามเสีย่ ง อ้างอิงจากอัตราดอกเบีย้ พันธบัตรรัฐบาล
อา ยุ 25 ปี ณ วั น ที่ ป ระ เมิ น มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมข อง โค รงการ (อ้ า ง อิ ง ข้ อ มู ล จาก
www.thaibma.or.th) โดย ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2561 มีค่าเท่ากับร้อยละ 3.42

Rm

=

อัตราผลตอบแทนการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ เฉลี่ยย้อนหลัง 25 ปี นับจากวันที่ 19
ตุลาคม 2561 ซึ่งเป็ นวันทาการก่อนวันทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ ได้มมี ติอนุ มตั ิการเข้าทา
รายการได้มาซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันฯ และรายการจาหน่ ายไปซึง่ สินทรัพย์
และรายการที่เ กี่ย วโยงกัน ฯ ซึ่ง เป็ นช่ ว งระยะเวลาสะท้ อ นภาวะการลงทุ น ในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ในช่วงเวลาต่างๆ ได้ดกี ว่าการใช้ขอ้ มูลในช่วงระยะเวลาสัน้ (อ้างอิงข้อมูลจาก
www.set.or.th) โดย ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2561 มีค่าเท่ากับร้อยละ 7.30

Beta (β) =

ค่าเฉลีย่ ความแปรปรวนของผลตอบแทนรายวันของบริษทั ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทีป่ ระกอบ
ธุรกิจคล้ายคลึงกันกับ RR ซึ่ง เน้ นการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัย และมีขนาด
สิ น ทรั พ 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
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
2561 โดยเหตุท่ที ่ปี รึกษาฯ พิจารณาไม่เลือกใช้โครงสร้างทางการเงินของ RR เนื่องจาก
RR มีส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ จึงไม่สามารถคานวณอัตราส่วนหนี้สนิ ที่มภี าระดอกเบีย้ ต่อ
ส่ว นของผู้ถือ หุ้ น ได้ อีก ทัง้ AFD ก็เ ป็ น บริษัท ใหญ่ ข อง RR และมีก ารประกอบธุ ร กิจ ที่
คล้ายคลึงกัน ดังนัน้ การพิจารณาใช้โครงสร้างทางการเงินของ AFD จึงมีความเหมาะสม
ซึ่ง สามารถค านวณค่ า เฉลี่ย Unleveraged Beta (βU) ได้เ ท่ า กับ 0.57 และ Leveraged
Beta ของ RR ได้เท่ากับ 4.24 เท่า โดยมีรายละเอียดการคานวณดังนี้
อัตราส่วนหนี้ สินที่มีภาระดอกเบี้ย
Leveraged
Unleveraged
ต่อส่วนของผูถ้ อื หุ้น
Beta
Beta
บริษทั
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 สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผูถ้ อื หุ้นของ AFD
8.041
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561
ค่า Leveraged Beta ของ RR
4.24
หมายเหตุ : 1 เนื่องจากบริษทั ฯ ไม่ได้มกี ารดาเนินโครงการในลักษณะ Project Finance และไม่ได้มกี ารแยกเงินกูย้ มื สาหรับโครงการ
แต่ละโครงการอย่างชัดเจน ทีป่ รึกษาฯ จึงไม่ทราบอัตราส่วนหนี้สนิ ทีม่ ภี าระดอกเบี้ยต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของโครงการ
ดังนัน้ ทีป่ รึกษาฯ จึงพิจารณาใช้อตั ราส่วนหนี้สนิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั แทน

ทัง้ นี้ จากสูตรการคานวณและค่าตัวแปรต่างๆ ที่นามาใช้ดงั กล่าวข้างต้น จะได้อตั ราผลตอบแทนที่ผู้ถือหุ้น
คาดหวัง (Ke) สาหรับการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของโครงการ เท่ากับร้อยละ 19.88
สรุปประมาณการทางการเงิ นของโครงการบ้านรชยา บ้านช้าง 2
หน่ วย : ล้านบาท
กระแสเงิ นสดรับ
กระแสเงิ นสดจ่าย
ต้นทุนในการก่อสร้าง
ค่าใช้จ่ายเงินเดือนพนักงานขาย
ค่าใช้จ่ายคอมมิชชันพนั
่ กงานขาย
ค่าธรรมเนียมโอน
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ค่าใช้จ่ายในการขายอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
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
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
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 ูลค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสด
จากโครงการและนาไปปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี จะได้มูลค่ายุตธิ รรมของโครงการบ้านรชยา บ้านช้าง 2 เท่ากับ 47.12
ล้านบาท
การวิ เคราะห์ความไว (Sensitivity Analysis)
การประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของโครงการจะถูกต้องหรือมีมลู ค่าใกล้เคียงความเป็ นจริงนัน้ ขึน้ อยู่กบั ความถูกต้อง
และความเหมาะสมของสมมติฐานที่ใช้ในการประมาณการทางการเงิน และแผนการดาเนินธุ รกิจและนโยบายการ
บริห ารงานในอนาคต ดัง นั น้ หากมีเ หตุ ก ารณ์ ท่ีส่ ง ผลให้ เ กิด การเปลี่ย นแปลงใดๆ เกี่ย วกับ สภาวะเศรษฐกิ จ
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และนโยบายของรัฐบาลทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ก็อาจทาให้ประมาณการทางการเงินทีจ่ ดั ทาขึน้
ภายใต้สมมติฐานทีก่ ล่าวมาข้างต้นเปลีย่ นแปลงไปอย่างมีนยั สาคัญ และอาจส่งผลกระทบให้มลู ค่ายุตธิ รรมของโครงการที่
ประเมินได้เปลีย่ นแปลงไปด้วยเช่นกัน
ด้วยสาเหตุและปั จจัยต่างๆ ทีอ่ าจเกิดการเปลีย่ นแปลงและอาจส่งผลกระทบกับการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของ
โครงการ ทีป่ รึกษาฯ จึงได้ทาการวิเคราะห์ความไวของการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของโครงการเพื่อศึกษาถึงผลกระทบ
โดยปั จจัยต่างๆ ทีอ่ าจเกิดการเปลีย่ นแปลง โดยศึกษาและวิเคราะห์การเปลีย่ นแปลงของมูลค่ายุตธิ รรมของโครงการต่อ
การเปลีย่ นแปลงของปั จจัย 2 ปั จจัย ได้แก่ อัตราคิดลด (อัตราผลตอบแทนทีผ่ ถู้ อื หุน้ คาดหวัง) และการเปลีย่ นแปลงของ
ราคาขายบ้าน ซึง่ สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ความไวของการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของโครงการด้วยวิธมี ลู ค่าปั จจุบนั
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 นเหตุการณ์ท่อี าจเกิดขึน้ ภายใต้สภาวการณ์ท่อี าจเปลี่ยนแปลงไปใน
ปั จจุบนั และครอบคลุมความผันผวนที่อาจจะเกิดขึน้ อย่างไรก็ตาม ผลกระทบที่แท้จริงย่อมขึน้ อยู่กบั ภาวะอุตสาหกรรม เงื่อนไขทาง
เศรษฐกิจ และปั จจัยอื่นๆ ทีอ่ าจส่งผลกระทบ ในอนาคต

จากการวิเคราะห์ความไวของการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของโครงการ โดยการเปลีย่ นแปลงอัตราคิดลด (อัตรา
ผลตอบแทนทีผ่ ถู้ อื หุน้ คาดหวัง) และการเปลีย่ นแปลงของราคาขายบ้าน จะได้ มูลค่ายุตธิ รรมของโครงการระหว่าง 39.22
ล้านบาท และ 55.12 ล้านบาท
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
(2)

วิ ธีปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี
การประเมินมูลค่ายุตธิ รรมด้วยวิธปี รับปรุงมูลค่า ทางบัญชี เป็ นการนามูลค่าทางบัญชีของ RR ตามข้อมูลทาง
การเงิน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ซึ่งตรวจสอบโดยนางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ บริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จากัด มา
ปรับปรุงเพื่อให้สะท้อนมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ หนี้สนิ และรายการสาคัญต่างๆ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561
ในการปรับปรุงมูลค่าทางบัญชีของ RR ทีป่ รึกษาฯ ได้อา้ งอิงข้อมูลทางการเงิน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561
ซึ่งตรวจสอบโดยนางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ บริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จากัด และได้ อ้างอิงราคาประเมินทรัพย์สนิ จาก
รายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ของบริษัท เอ็ดมันด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ซึ่งเป็ นบริษัทที่อยู่ใน
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 อยู่ทถ่ี 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
วันที่ ประเมิ น

วันที่ 14
พฤศจิกายน
2561

-

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

สรุปผลการประเมิ นมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของบริษทั 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 อยู่ท่ี
ถนนบ้านช้าง จังหวัดอุดรธานี
เงินให้กยู้ มื แก่นายจตุรงค์ ธนะปุ
ระ

3

มูลค่าทางบัญชี
สุทธิ ณ วันที่ 31
วิ ธีการประเมิ นมูลค่า
พฤษภาคม 2561
(ล้านบาท)
วิธมี ลู ค่าปั จจุบนั 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 มูลค่าทางบัญชีสุทธิจากเงินกูย้ มื จากสถาบันทางการเงินทีอ่ ยู่ในประมาณการทางการเงิน
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
ส่วนของผูถ้ อื หุ้น
(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 จะได้มูลค่ายุตธิ 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 นมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของบริษทั แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
(1)
วิ ธีมูลค่าปัจจุบนั สุทธิ ของกระแสเงิ นสดจากโครงการและนาไปปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี
การประเมินมูลค่ายุตธิ รรมด้วยวิธมี ลู ค่าปั จจุบนั 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 ถู้ อื หุน้ คาดหวัง เพื่อให้ได้มูลค่า
ปั จจุบนั สุทธิของโครงการ ซึง่ ภายหลังจากทีท่ ราบมูลค่าปั จจุบนั สุทธิของโครงการแล้ว ทีป่ รึกษาฯ จะนามูลค่าปั จจุบนั สุทธิ
ที่ได้ไปปรับปรุงกับมูลค่าทางบัญชีของสิน ทรัพย์และหนี้สนิ ซึ่งอยู่ในประมาณการทางการเงิน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม
2561 ของโครงการ ในข้อมูลทางการเงินของ AFD เพื่อให้มลู ค่าของโครงการสะท้อนมูลค่ายุตธิ รรม
ในการประมาณการกระแสเงินสดอิสระของโครงการ ที่ปรึกษาฯ ได้จดั ทาประมาณการทางการเงิน โดยการ
สัมภาษณ์ฝ่ายบริหารของ AFD เกี่ยวกับโครงสร้างการลงทุน แผนการลงทุน แผนการดาเนินงาน และพิจารณาข้อมูล
ภาวะอุตสาหกรรม และข้อมูลสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศประกอบ รวมถึงเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทัง้ นี้ ที่
ปรึกษาฯ ได้ทาการศึกษาและวิเคราะห์ถึงความน่ าเชื่อถือและความสมเหตุสมผลของสมมติฐานต่า งๆ ที่ได้รบั จากการ
สัมภาษณ์ฝ่ายบริหารของ AFD และปรับปรุงสมมติฐานบางรายการให้เป็ นไปตามหลักความระมัดระวัง
ทัง้ นี้ สาเหตุ ท่ที ่ปี รึกษาฯ ไม่พิจารณาใช้กระแสเงินสดอิสระทัง้ หมดของบริษัท เนื่องจากที่ปรึกษาฯ เห็นว่า
กระแสเงินสดอิสระในอนาคตของบริษทั ทีป่ ระกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัย จะขึน้ อยู่กบั จานวนโครงการ
ทีอ่ ยู่ระหว่างการพัฒนาและทีด่ นิ รอการพัฒนา ซึง่ ทีป่ รึกษาฯ เห็นว่า ในกรณีทจ่ี ะพิจารณาใช้กระแสเงินสดอิสระทัง้ หมด
ของบริษทั จะต้องเป็ นกิจการทีม่ กี ารดาเนินกิจการต่อเนื่อง (going concern) และสามารถคาดการณ์ได้ อย่างไรก็ตาม ใน
กรณีของบริษทั ทีป่ ระกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัย ทีป่ รึกษาฯ จะสามารถคาดการณ์ได้เฉพาะโครงการที่
อยู่ระหว่างการพัฒนาหรือโครงการทีร่ อการพัฒนา โดยทีป่ รึกษาฯ เห็นว่าค่าใช้จ่ายในการบริหารส่วนกลาง มีลกั ษณะเป็ น
ค่าใช้จ่ายที่จะก่อให้เกิด โครงการส่วนเพิม่ ในอนาคต ดังนัน้ การที่จะนาค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับโครงการ เช่น
ค่าใช้จ่ายของฝ่ ายบริหาร และค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับพนักงานสายงานสนับสนุ น เป็ นต้น อาจส่งผลให้มูลค่าของโครงการต่ า
กว่าความเป็ นจริง จากการทีม่ คี ่าใช้จ่ายทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับโครงการมาหักลดกระแสเงินสดทีค่ าดว่าจะได้รบั
ที่ปรึกษาฯ ได้ทาการเก็บข้อมูลการทาสัญญาซื้อขายเพิม่ เติมระหว่างเดือนมิถุนายน 2561 ถึงเดือนตุลาคม
2561 และทาการตัง้ สมมติฐานการขายระหว่างเดือนมิถุนายน 2561 ถึงเดือนตุลาคม 2561 ตามข้อมูลจริง เพื่อให้ผลลัพธ์
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
ที่ไ ด้สะท้อ นความเป็ น จริง มากที่สุด ดัง นัน้ การประมาณการขายตามสมมติฐานของที่ป รึกษาฯ จะเริ่ม ตัง้ แต่ เ ดือน
พฤศจิกายน 2561 เป็ นต้นไป
(1.1)

โครงการไวโอ แคราย
สมมติ ฐานด้านการขาย
ทีป่ รึกษาฯ ได้พจิ ารณาข้อมูลทีไ่ ด้รบั จากฝ่ ายบริหารของ AFD เกีย่ วกับข้อมูลราคาขายของโครงการไวโอ แค
ราย โดยทีป่ รึกษาฯ ได้ปรับปรุงมูลค่าโครงการคงเหลือให้สอดคล้องกับราคาห้องทีม่ กี ารจาหน่ ายให้แก่ลูกค้าจริง 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
ในด้า นของการขาย ที่ป รึก ษาฯ ใช้สมมติฐานให้มีการจาหน่ า ยห้อ งในอัตราเดือนละ 3 ห้อ ง ซึ่ง ที่ป รึกษาฯ
พิจารณาจากข้อมูลในอดีตทีเ่ กิดขึน้ จริง โดยในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2561 ซึง่ มีการจาหน่ ายห้องชุดโครงการไวโอ 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 ซึง่ ปั จจุบนั โครงการไวโอ แคราย มีการก่อสร้างโครงการ
แล้วเสร็จ และมีแผนทีจ่ ะโอนห้องทันทีเมื่อมีการขาย
สมมติ ฐานด้านค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายเงินเดือนพนักงานขาย
ทีป่ รึกษาฯ พิจารณากาหนดสมมติฐานให้มคี ่าใช้จ่ายเงินเดือนพนักงานขายเดือนละ 0.04 ล้านบาท โดยอ้างอิง
จากข้อมูลค่าใช้จ่ายเงินเดือนพนักงานขายเฉลีย่ ต่อเดือนทีเ่ กิดขึน้ จริงในงวดห้าเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2561
ค่าใช้จ่ายคอมมิชชันพนั
่ กงานขาย
ทีป่ รึกษาฯ พิจารณากาหนดสมมติฐานให้มกี ารจ่ายค่าคอมมิชชันในการขายให้
่
แก่พนักงานขายในอัตราห้องละ
3,000 บาท และมีการชาระให้แก่พนักงานในเดือนถัดจากเดือนทีม่ กี ารโอนห้อง โดยอ้างอิงจากนโยบายของฝ่ ายบริหาร
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 ของมูลค่าห้องทีโ่ อน
ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
ค่าใช้จ่ายในการขายอื่นๆ
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
ที่ปรึกษาฯ พิจารณากาหนดสมมติฐานให้มคี ่าใช้จ่ายในการขายอื่นๆ เดือนละ 0.04 ล้านบาท โดยอ้างอิงจาก
ข้อมูลค่าใช้จ่ายในการขายอื่นๆ เฉลีย่ ต่อเดือนทีเ่ กิดขึน้ จริงในงวดห้าเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2561
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ทีป่ รึกษาฯ พิจารณากาหนดสมมติฐานให้มคี ่าใช้จ่ายในการบริหารเดือนละ 0.21 ล้านบาท โดยอ้างอิงจากข้อมูล
ค่าใช้จ่ายในการบริหารเฉลีย่ ต่อเดือนทีเ่ กิดขึน้ จริงในงวดห้าเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2561
การชาระคืนเงินกูย้ มื และอัตราดอกเบีย้
จากการสอบทานข้อมูลพบว่า ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 AFD มีเงินกู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่ง มี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโครงการไวโอ แคราย จานวน 48.00 ล้านบาท โดยเงินกูย้ มื 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
ค่าใช้จ่ายเงินเดือนพนักงานขาย
ค่าใช้จ่ายคอมมิชชันพนั
่ กงานขาย
ค่าธรรมเนียมโอน
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ค่าใช้จ่ายในการขายอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
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

-

-

-

กระแสเงิ นสดสุทธิ ของผูถ้ ือหุ้น

65.88

(25.71)

-

-

-

(1.2)

โครงการไวโอ แคราย 2
สมมติ ฐานด้านการขาย
ทีป่ รึกษาฯ ได้พจิ ารณาข้อมูลทีไ่ ด้รบั จากฝ่ ายบริหารของ AFD เกีย่ วกับข้อมูลราคาขายของโครงการไวโอ แค
ราย 2 โดยทีป่ รึกษาฯ ได้ปรับปรุงมูลค่าโครงการคงเหลือให้สอดคล้องกับราคาห้องทีม่ กี ารจาหน่ ายให้แก่ลกู 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
ในด้า นของการขาย ที่ป รึก ษาฯ ใช้สมมติฐานให้มีการจาหน่ า ยห้อ งในอัตราเดือนละ 1 ห้อ ง ซึ่ง ที่ป รึกษาฯ
พิจารณาจากข้อมูลในอดีตทีเ่ กิดขึน้ จริง โดยในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2561 ซึง่ มีการจาหน่ ายห้องชุดโครงการไวโอ แค
ราย 2 ไปแล้วจานวน 13 ห้อง หรือเฉลีย่ เดือนละ 1.30 ห้อง ซึง่ สูงกว่าประมาณการของทีป่ 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 ซึ่งปั จจุบนั โครงการไวโอ แคราย 2 มีการก่อสร้า ง
โครงการแล้วเสร็จ และมีแผนทีจ่ ะโอนห้องทันทีเมื่อมีการขาย
สมมติ ฐานด้านค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายเงินเดือนพนักงานขาย
ทีป่ รึกษาฯ พิจารณากาหนดสมมติฐานให้มคี ่าใช้จ่ายเงินเดือนพนักงานขายเดือนละ 0.06 ล้านบาท โดยอ้างอิง
จากข้อมูลค่าใช้จ่ายเงินเดือนพนักงานขายเฉลีย่ ต่อเดือนทีเ่ กิดขึน้ จริงในงวดห้าเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2561
ค่าใช้จ่ายคอมมิชชันพนั
่ กงานขาย
ทีป่ รึกษาฯ พิจารณากาหนดสมมติฐานให้มกี ารจ่ายค่าคอมมิชชันในการขายให้
่
แก่พนักงานขายในอัตราห้องละ
3,000 บาท และมีการชาระให้แก่พนักงานในเดือนถัดจากเดือนทีม่ กี ารโอนห้อง โดยอ้างอิงจากนโยบายของฝ่ ายบริหาร
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 ของมูลค่าห้องทีโ่ อน
ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
ค่าใช้จ่ายในการขายอื่นๆ
ที่ปรึกษาฯ พิจารณากาหนดสมมติฐานให้มคี ่าใช้จ่ายในการขายอื่นๆ เดือนละ 0.02 ล้านบาท โดยอ้างอิงจาก
ข้อมูลค่าใช้จ่ายในการขายอื่นๆ เฉลีย่ ต่อเดือนทีเ่ กิดขึน้ จริงในงวดห้าเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2561
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ทีป่ รึกษาฯ พิจารณากาหนดสมมติฐานให้มคี ่าใช้จ่ายในการบริหารเดือนละ 0.11 ล้านบาท โดยอ้างอิงจากข้อมูล
ค่าใช้จ่ายในการบริหารเฉลีย่ ต่อเดือนทีเ่ กิดขึน้ จริงในงวดห้าเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2561
การชาระคืนเงินกูย้ มื และอัตราดอกเบีย้
จากการสอบทานข้อมูลพบว่า ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 AFD มีเงินกู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่ง มี
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
ค่าใช้จ่ายเงินเดือนพนักงานขาย
ค่าใช้จ่ายคอมมิชชันพนั
่ กงานขาย
ค่าธรรมเนียมโอน
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ค่าใช้จ่ายในการขายอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
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

กระแสเงิ นสดสุทธิ ของผูถ้ ือหุ้น

13.62

20.85

20.85

20.85

17.37

(1.3) โครงการวนา เรสซิ เดนซ์
สมมติ ฐานด้านการขาย
ทีป่ รึกษาฯ ได้พจิ ารณาข้อมูลทีไ่ ด้รบั จากฝ่ ายบริหารของ AFD เกีย่ วกับข้อมูลราคาขายของโครงการวนา เรสซิ
เดนซ์ โดยทีป่ รึกษาฯ ได้ปรับปรุงมูลค่าโครงการโดยเลือกอ้างอิงจากรายงานประเมินมูลค่าสินทรัพย์ ซึง่ มีราคาประเมิน
มูลค่าขายของโครงการเท่ากับ 1,731.94 ล้านบาท เมื่อเทียบกับประมาณการของฝ่ ายบริหารของ 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 มี ก ารจ าหน่ ายบ้ า นในอั ต ราเดื อ นละ 2 หลั ง ซึ่ ง
ทีป่ รึกษาฯ ปรับลดจากประมาณการของฝ่ ายบริหารของ AFD ซึง่ ประมาณการขายเฉลีย่ เดือนละ 4.5 หลัง ซึง่ เป็ นไปตาม
หลักความระมัดระวัง
ในด้านของการทาสัญญา การชาระเงินดาวน์ และการโอน ที่ปรึกษาฯ กาหนดสมมติฐานให้มกี ารจ่ายเงินเมื่อทา
สัญญาหลังละ 1,000,000 บาท การจ่ายเงินดาวน์ 7 งวด (เดือนละงวด) โดยมูลค่าเงินดาวน์ทงั ้ หมดเท่ากับร้อยละ 15 ของ
มูลค่าบ้าน และมีการโอนและชาระเงินส่วนทีเ่ หลือในเดือนถัดจากทีช่ าระเงินดาวน์งวดที่ 7 โดยอ้างอิงจากการสัมภาษณ์
ฝ่ ายบริหารของ AFD และแผนการขายของโครงการวนา เรสซิเดนซ์
สมมติ ฐานด้านค่าใช้จ่าย
ต้นทุนในการก่อสร้าง
จากการสอบทานข้อมูลพบว่าโครงการวนา เรสซิเดนซ์ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง โดยมีต้นทุนในการก่อสร้างและ
สาธารณู ป โภครวม 749.99 ล้า นบาท และยัง ไม่ไ ด้ก่อ สร้า งรวม 665.08 ล้า นบาท โดยที่ป รึกษาฯ พิจ ารณาก าหนด
สมมติฐานให้มกี ารจ่ายค่าใช้จ่ายตามแผนการก่อสร้างของฝ่ ายบริหารของ AFD ซึง่ คาดว่าโครงการทัง้ หมดจะแล้วเสร็จใน
เดือนกุมภาพันธ์ 2563
ค่าใช้จ่ายคอมมิชชันพนั
่ 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 ของมูลค่าบ้านทีโ่ อน
โดยอ้างอิงจากนโยบายของ AFD ที่จะรับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการโอนคนละครึ่งกับลูกค้า (ค่าธรรมเนียมโอนตาม
หลักเกณฑ์ของกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องเท่ากับร้อยละ 2.00 ของมูลค่าบ้านทีโ่ อน)
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ทีป่ รึกษาฯ พิจารณากาหนดสมมติฐานให้มกี ารเสียภาษีธุรกิจเฉพาะในอัตราร้อยละ 3.30 ของมูลค่าบ้านทีโ่ อน
ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารอื่นๆ
ที่ปรึกษาฯ พิจารณากาหนดสมมติฐานให้ มคี ่าใช้จ่ายในการขายและบริหารอื่นๆ ในอัตราร้อยละ 4.00 ของ
กระแสเงินสดรับของโครงการ โดยอ้างอิงจากรายงานของผู้ประเมินทรัพย์สนิ ซึ่งสูงกว่าเมื่อเทียบกับประมาณการของ
ฝ่ ายบริหารซึง่ อยู่ทป่ี 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 การเงิ น ซึ่ ง มี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโครงการวนา เรสซิเดนซ์ จานวน 336.70 ล้านบาท โดยเงินกูย้ มื ดังกล่าวมีเงื่อนไขการชาระเงิน
ต้นในอัตราร้อยละ 75 ของมูลค่าบ้านทีโ่ อน และมีอตั ราดอกเบีย้ ณ ปั จจุบนั 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
ค่าใช้จ่ายคอมมิชชันพนั
่ กงานขาย
ค่าธรรมเนียมโอน
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารอื่นๆ
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

-
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(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 านวณหามูลค่ า ปั จ จุ บ ัน สุท ธิข องกระแสเงิน สดอิสระของโครงการจะใช้อ ัต รา
ผลตอบแทนทีผ่ ถู้ อื หุน้ คาดหวัง (Cost of Equity : Ke) ทัง้ นี้ เนื่องจากทีป่ รึกษาฯ ทาการประมาณการกระแสเงินสดอิสระ
ในส่วนของผูถ้ อื หุน้ โดยอัตราผลตอบแทนทีผ่ ถู้ อื หุน้ คาดหวังคานวณมาจากสูตร CAPM ซึง่ มีสตู รการคานวณ ดังนี้
Ke
โดยที่

=

Rf + β( Rm – Rf )

Ke

=

อัตราผลตอบแทนทีผ่ ถู้ อื หุน้ คาดหวัง

Rf

=

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนทีไ่ ม่มคี วามเสีย่ ง อ้างอิงจากอัตราดอกเบีย้ พันธบัตรรัฐบาล
อา ยุ 25 ปี ณ วั น ที่ ป ระ เมิ น มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมข อง โค รงการ (อ้ า ง อิ ง ข้ อ มู ล จาก
www.thaibma.or.th) โดย ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2561 มีค่าเท่ากับร้อยละ 3.42

Rm

=

อัตราผลตอบแทนการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ เฉลี่ยย้อนหลัง 25 ปี นับจากวันที่ 19
ตุลาคม 2561 ซึ่งเป็ นวันทาการก่อนวันทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ ได้มมี ติอนุ มตั ิการเข้าทา
รายการได้มาซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันฯ และรายการจาหน่ ายไปซึง่ สินทรัพย์
และรายการที่เ กี่ย วโยงกัน ฯ ซึ่ง เป็ นช่ ว งระยะเวลาสะท้ อ นภาวะการลงทุ น ในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ในช่วงเวลาต่างๆ ได้ดกี ว่าการใช้ขอ้ มูลในช่วงระยะเวลาสัน้ (อ้างอิงข้อมูลจาก
www.set.or.th) โดย ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2561 มีค่าเท่ากับร้อยละ 7.30
ค่าเฉลีย่ ความแปรปรวนของผลตอบแทนรายวันของบริษทั ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทีป่ ระกอบ
ธุรกิจคล้ายคลึงกันกับ AFD ซึ่งเน้นการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัย และมีขนาด
สิ น ทรั พ 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 สินที่มีภาระดอกเบี้ย
ต่อส่วนของผูถ้ อื หุ้น
บริษทั
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 สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผูถ้ อื หุ้นของ 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 ฯ ไม่ได้มกี ารดาเนินโครงการในลักษณะ Project Finance และไม่ได้มกี ารแยกเงินกูย้ มื สาหรับโครงการ
แต่ละโครงการอย่างชัดเจน ทีป่ รึกษาฯ จึงไม่ทราบอัตราส่วนหนี้สนิ ทีม่ ภี าระดอกเบี้ยต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของโครงการ
ดังนัน้ ทีป่ รึกษาฯ จึงพิจารณาใช้อตั ราส่วนหนี้สนิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั แทน

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

สรุปผลการประเมิ นมูลค่าด้วยวิ ธีมูลค่าปัจจุบนั 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
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ต้นทุนทางการเงิน
ภาษีเงินได้
ชาระคืนเงินกู้
รวมกระแสเงิ นสดจ่าย

จากการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของโครงการของ AFD ด้วยวิธมี ลู ค่าปั จจุบนั 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 อยู่กบั ความถูกต้อง
และความเหมาะสมของสมมติฐานที่ใช้ในการประมาณการทางการเงิน และแผนการดาเนินธุ รกิจและนโยบายการ
บริห ารงานในอนาคต ดัง นั น้ หากมีเ หตุ ก ารณ์ ท่ีส่ ง ผลให้ เ กิด การเปลี่ย นแปลงใดๆ เกี่ย วกับ สภาวะเศรษฐกิ จ
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และนโยบายของรัฐบาลทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ก็อาจทาให้ประมาณการทางการเงินทีจ่ ดั ทาขึน้
ภายใต้สมมติฐานทีก่ ล่าวมาข้างต้นเปลีย่ นแปลงไปอย่างมีนยั สาคัญ และอาจส่งผลกระทบให้มลู ค่ายุตธิ รรมของโครงการที่
ประเมินได้เปลีย่ นแปลงไปด้วยเช่นกัน
ด้วยสาเหตุและปั จจัยต่างๆ ทีอ่ าจเกิดการเปลีย่ นแปลงและอาจส่งผลกระทบกับการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของ
โครงการ ทีป่ รึกษาฯ จึงได้ทาการวิเคราะห์ความไวของการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของโครงการเพื่อศึกษาถึงผลกระทบ
โดยปั จจัยต่างๆ ทีอ่ าจเกิดการเปลีย่ นแปลง โดยศึกษาและวิเคราะห์การเปลีย่ นแปลงของมูลค่ายุตธิ รรมของโครงการต่อ
การเปลีย่ นแปลงของปั จจัย 2 ปั จจัย ได้แก่ อัตราคิดลด (อัตราผลตอบแทนทีผ่ ถู้ อื หุน้ คาดหวัง) และการเปลีย่ นแปลงของ
ราคาขาย ซึง่ สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ความไวของการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของโครงการด้วยวิธมี ูลค่าปั จจุบนั สุทธิ
ของกระแสเงินสดจากโครงการและนาไปปรับปรุงมูลค่าทางบัญชีได้ดงั นี้
อัตราคิ ดลด
การเปลี่ยนแปลงของราคาขาย เพิ่ ม / (ลด) จากกรณี ฐาน
เพิ่ ม / (ลด) จากกรณี ฐาน
(5.00%)
(2.50%)
0.00%
2.50%
5.00%
(1.00%)
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 นเหตุการณ์ท่อี าจเกิดขึน้ ภายใต้สภาวการณ์ท่อี าจเปลี่ยนแปลงไป ใน
ปั จจุบนั และครอบคลุมความผันผวนที่อาจจะเกิดขึน้ อย่างไรก็ตาม ผลกระทบที่แท้จริง ย่อมขึน้ อยู่กบั ภาวะอุตสาหกรรม เงื่อนไขทาง
เศรษฐกิจ และปั จจัยอื่นๆ ทีอ่ าจส่งผลกระทบ ในอนาคต

จากการวิเคราะห์ความไวของการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของโครงการ โดยการเปลีย่ นแปลงอัตราคิดลด (อัตรา
ผลตอบแทนที่ผู้ถือหุน้ คาดหวัง) และการเปลี่ยนแปลงของราคาขาย จะได้มูลค่ายุตธิ 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 โรจน์นครินทร์ บริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จากัด มา
ปรับปรุงเพื่อให้สะท้อนมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ หนี้สนิ และรายการสาคัญต่างๆ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561
ในการปรับปรุงมูลค่าทางบัญชีของ AFD ทีป่ รึกษาฯ ได้อา้ งอิงมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ RR ซึง่ ประเมิน
โดยทีป่ รึกษาฯ ด้วยวิธผี ลรวมมูลค่าของแต่ละธุรกิจ ข้อมูลทางการเงิน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ซึง่ ตรวจสอบโดย
นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ บริษทั ดี ไอ เอ ออดิท จากัด และได้อา้ งอิงราคาประเมินทรัพย์สนิ จากรายงานประเมินมูลค่า
ทรัพย์สนิ ของบริษทั เอ็ดมันด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ซึง่ เป็ นบริษทั ทีอ่ ยู่ในรายชื่อบริษทั ประเมินมูลค่า
ทรัพย์สนิ ในตลาดทุนและผูป้ ระเมินหลักทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. โดยมีรายละเอียดมูลค่าทีจ่ ะนาไป
ปรับปรุงดังนี้
ส่วนที่ 7 - หน้า 48

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
ลาดับ

รายการสิ นทรัพย์

1

ทีด่ นิ ว่างเปล่า เนื้อที่ 16 ไร่ 30.3
ตารางวา
ตัง้ อยู่ทถ่ี 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
วันที่ ประเมิ 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 นมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของบริษทั 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 ค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแส
16.411
201.08 - 256.38
เงินสดจากโครงการและนาไป
ปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี
2 โครงการไวโอ แคราย 2
วิธมี ลู ค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแส
72.421
เงินสดจากโครงการและนาไป
ปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี
3 โครงการวนา เรสซิเดนซ์
วิธมี ลู ค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแส
262.641
เงินสดจากโครงการและนาไป
ปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี
4 ทีด่ นิ ว่างเปล่า เนื้อที่ 16 ไร่ 30.3 วิธปี รับปรุงมูลค่าทางบัญชี
386.02
450.10
ตารางวา ตัง้ อยู่ทถ่ี 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 มูลค่าทางบัญชีสุทธิจากเงินกูย้ มื จากสถาบันทางการเงินทีอ่ ยู่ในประมาณการทางการเงิน
2 ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี เกิดจากผลต่างจากการปรับปรุงมูลค่าสินทรัพย์ตามรายงานประเมินมูลค่าสินทรัพย์ โดยคานวณจากอัตราภาษี
(ร้อยละ 20) คูณด้วยผลต่างระหว่างมูลค่าทางบัญชีและราคาประเมิน

และมีรายละเอียดการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ AFD ดังนี้
รายการ
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561
ส่วนของผูถ้ อื หุ้น
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 นมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของบริษทั แอสเซท ไฟว์ โฮวดิ้ง 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

วันที่ ประเมิ น

ทีป่ รึกษาฯ

วิธผี ลรวมมูลค่า
ของแต่ละธุรกิจ

วันที่ 14
พฤศจิกายน
2561

-

ราคาประเมิ น
(ล้านบาท)
93.15 - 161.971

หมายเหตุ : 1 มูล ค่ า ตามสัดส่ว นการถือหุ้น โดย AFH ถือหุ้น ใน AFD จานวน 28,999,999 หุ้น คิด เป็ น ร้อยละ 96.67 ของจานวนหุ้นที่ออกและ
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
ส่วนของผูถ้ อื หุ้น
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 ในกรณีทโ่ี ครงการของ AFD และ RR ไม่สามารถจาหน่ายได้ และมีความจาเป็ นต้องลดราคาขายลงร้อยละ
10.00 จากกรณีฐาน เพื่อให้สามารถขายได้ จะได้มูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ 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 ารทีเ่ หมาะสมในการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุ้น
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 อยู่ทร่ี 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 ซึง่ ไม่สอดคล้องกับแผนธุรกิจ
ของ AFH ซึง่ จะมีการพัฒนาโครงการในปั จจุบนั ต่อไป
สาเหตุทท่ี ป่ี 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 จะมีการพัฒนาโครงการในปั จจุบนั ต่อไป
สาเหตุท่ที ่ปี รึกษาฯ ไม่เลือกใช้วธิ เี ปรียบเทียบอัตราส่วนตลาด เนื่องจากวิธเี ปรียบเทียบ P/BV เป็ นเพียงการ
เปรียบเทียบราคากับมูลค่าทางบัญชีเท่ านัน้ ซึ่งสะท้อนส่วนเพิ่มที่นัก ลงทุนให้แก่มูลค่ าทางบัญชีของบริษัทที่น ามา
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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 เพิ่งจัดตัง้ 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 โดยทีป่ รึกษาฯ ซึง่ ได้มูลค่ายุตธิ รรมของหุ้นสามัญของ
AFH หลังปรับปรุงทุนชาระแล้ว อยู่ทร่ี ะหว่าง 491.87 ล้านบาท และ 560.70 ล้านบาท เมื่อพิจารณาจากจานวนหุน้ สามัญ
ทีบ่ ริษทั ฯ จะออกและเสนอขายให้แก่ AFH จานวนไม่เกิน 752,836,413 หุน้ เพื่อเป็ นการชาระค่าตอบแทนให้แก่ AFH ใน
การโอนกิจการทัง้ หมดของ AFH ให้แก่บริษทั ฯ แทนการชาระด้วยเงินสด จะเห็นว่าการเสนอขายดังกล่าวเทียบเท่ากับ
การเสนอขายหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ทีร่ าคาเสนอขายไม่น้อยกว่าระหว่าง 0.65 บาทต่อหุน้ และ 0.74 บาทต่อหุน้
เมื่อพิจารณาจากมูลค่ายุตธิ รรมของหุ้นสามัญของ ADAM ซึง่ ประเมินโดยทีป่ รึกษาฯ ซึง่ ได้มูลค่ายุตธิ รรมของ
หุน้ สามัญของ ADAM เท่ากับ 3.04 ล้านบาท หรือคิดเป็ นมูลค่าต่อหุน้ เท่ากับ 0.01 บาทต่อหุน้ ซึง่ ต่ ากว่ามูลค่าทีบ่ ริษทั ฯ
จะออกและเสนอขายให้แก่ AFH ดังนัน้ ที่ ปรึกษาฯ เห็นว่าการเข้าทารายการได้มาซึ่งสิ นทรัพย์และรายการที่เกี่ยว
โยงกันฯ มีความสมเหตุสมผลในด้านราคา และเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือหุ้นของบริษทั ฯ
7.4.2

รายการจาหน่ ายไปซึ่งสิ นทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ
จากการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ สามัญของ STR โดยทีป่ รึกษาฯ ซึง่ ได้มูลค่ายุตธิ รรมของหุ้นสามัญของ
STR เท่ากับ 130.51 ล้านบาท หรือคิดเป็ นมูลค่าต่อหุน้ เท่ากับ 3,262.84 บาทต่อหุน้ ดังนัน้ เมื่อพิจารณาจากจานวนหุน้
สามัญของ STR ที่นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ เสนอซื้อจากบริษัทฯ จานวน 39,998 หุ้น จะได้มูลค่ายุติธ รรมเท่ากับ
130.51 ล้านบาท
ทัง้ นี้ จากข้อ มูลที่ท่ปี รึก ษาฯ ได้ร ับ จากฝ่ ายบริห ารของบริษัท ฯ นายเกรีย งไกร ศิร ะวณิ ช การ จะเป็ น ผู้ร ับ
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานซึ่งเกี่ยวข้องกับรายการจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ แทนบริษัทฯ
จานวน 0.50 ล้านบาท และจะไม่คิดดอกเบี้ยที่เกิดขึน้ จากการที่น 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 จะพบว่ามูลค่าทีบ่ ริษทั ฯ จะได้รบั ตอบแทนมีมูลค่ารวมเท่ากับ 131.11 ล้านบาท
ซึง่ สูงกว่ามูลค่ายุตธิ รรมทีป่ ระเมินโดยทีป่ รึกษาฯ อีกทัง้ มีเงื่อนไขการเข้าทารายการว่า หากมีบุคคลอื่นใดทีป่ ระสงค์จะซื้อ
หุน้ สามัญของ STR ด้วยการติดต่อเข้ามาผ่านทางบริษทั ฯ และเสนอราคาทีด่ กี ว่าหรือเท่ากับราคาทีน่ ายเกรียงไกร ศิระ
วณิชการ เสนอ คณะกรรมการบริษทั ฯ จะขายหุน้ ให้แก่บุคคลดังกล่าว ดังนัน้ ที่ ปรึกษาฯ เห็นว่าการเข้าทารายการ
จาหน่ ายไปซึ่งสิ นทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ มีความสมเหตุสมผลในด้านราคา และเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ อื
หุ้นของบริษทั ฯ

ส่วนที่ 7 - หน้า 53

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
ส่วนที่ 8 : สรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงิ นอิ สระ
โปรดดูสรุปความเห็นของที่ปรึกษาฯ ในส่วนที่ 1 “บทสรุปของผูบ้ ริหาร” ของรายงานความเห็นของทีป่ รึกษาฯ
ฉบับนี้
อนึ่ง ในการพิจารณาอนุ มตั หิ รือไม่อนุ มตั กิ ารเข้าทารายการได้มาซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน ฯ และ
รายการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันฯ ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ สามารถพิจารณาข้อมูล เหตุผลประกอบ
และความเห็นในประเด็นต่างๆ ตามทีท่ ป่ี รึกษาฯ ได้นาเสนอไว้ในรายงานความเห็นของทีป่ รึกษาฯ ฉบับนี้ อย่างไรก็ตาม
การตัดสินใจอนุมตั หิ รือไม่อนุมตั ิการเข้าทารายการได้มาซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันฯ และรายการจาหน่ ายไป
ซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันฯ ในครัง้ นี้ ขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ เป็ นสาคัญ
บริษัท สีลม แอ๊ดไวเซอรี่ จากัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของบริษทั ฯ ขอรับรองว่าได้พจิ ารณาและ
ศึกษาข้อมูลต่างๆ ด้วยความรอบคอบและสมเหตุสมผลตามมาตรฐานของผูป้ ระกอบวิชาชีพ และได้ให้เหตุผลบนพืน้ ฐาน
ของความสมเหตุสมผลและการวิเคราะห์อย่างเทีย่ งธรรม โดยคานึงถึงประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ เป็ นสาคัญ

ขอแสดงความนับถือ

..........................................................
(นายพิทกั ษ์ กิตติอคั รเสถียร)
กรรมการผูจ้ ดั การและผูค้ วบคุมการปฏิบตั งิ าน
บริษทั สีลม แอ๊ดไวเซอรี่ จากัด

ส่วนที่ 8 - หน้า 1

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
เอกสารแนบ 1 : สรุปเอกสารและสัญญาที่สาคัญ
1. สัญญาซื้อขายกิ จการทัง้ หมด ระหว่างบริษทั แอสเซท ไฟว์ โฮลดิ้ง จากัด และ บริษทั อาดามัส อิ นคอร์
ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
หัวข้อ
ชื่อสัญญา
คู่สญ
ั ญา

รายละเอียด
สัญญาซือ้ ขายกิจการทัง้ หมด
ผูข้ าย : บริษทั แอสเซท ไฟว์ โฮลดิง้ จากัด โดย นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ กรรมการผูม้ อี านาจ
กระทาการแทน
ผู้ซ้อื : บริษัท อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) โดยนายเกรียงไกร ศิระวณิชการ
และนายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ กรรมการผูม้ อี านาจกระทาการแทน
เรียกผูข้ าย และ ผูซ้ อ้ื รวมกันว่า “คู่สญ
ั ญา”

การซื้อขายกิ จการ

ราคาซื้อขาย

อยู่ภายใต้เงื่อนไขบังคับก่อนและข้อกาหนดของสัญญานี้ ในวันโอนกิจการ ผู้ขายตกลงขาย
และผู้ซ้อื ตกลงซื้อกิจการที่ซ้อื ขาย โดยให้มีผลเป็ นการโอนสิทธิและหน้ าที่ทงั ้ ปวงอันมีอยู่
เกีย่ วข้องกับกิจการทีซ่ อ้ื ขาย และผูข้ ายจะดาเนินการจดทะเบียนเลิกบริษทั ของผูข้ ายและทา
การชาระบัญชีภายในรอบปี บญ
ั ชีเดียวกับวันโอนกิจการ ไม่ว่าจะได้กาหนดไว้ขดั แย้งด้วย
ประการใดในข้อ สัญ ญาอื่น ผู้ซ้ือ จะไม่ ต้ อ งรับ โอนมาซึ่ง หน้ า ที่แ ละความรับ ผิด ที่เ กิด ขึ้น
เกี่ยวข้องกับกิจการที่ซ้อื ขาย ซึ่งรวมถึงความรับผิดตามสัญญา ความรับผิดตามกฎหมาย
แรงงาน หรือกฎหมายใด ๆ เว้นแต่เป็ นความรับผิดทีเ่ กิดขึน้ ก่อนวันที่ 31 พฤษภาคม 2561
ซึง่ ผูข้ ายได้แจ้งให้ผซู้ อ้ื ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรระหว่างการตรวจสอบสถานะทางการเงิน
และการตรวจสอบสถานะทางกฎหมาย
เพื่อตอบแทนการโอนกิจการทีซ่ อ้ื ขาย ผูซ้ อ้ื ตกลงชาระราคาซือ้ ขายเป็ นจานวน 752,836,413
(เจ็ดร้อยห้าสิบสองล้านแปดแสนสามหมื่นหกพันสีร่ อ้ ยสิบสาม) บาท (“ราคาซื้อขาย”)

การชาระราคาซื้อ
ขาย

ผูข้ ายตกลงรับชาระราคาซือ้ ขาย ด้วยหุน้ สามัญเพิม่ ทุนในบริษทั ผูซ้ อ้ื ซึง่ มีมูลค่าเท่ากับราคา
ซื้อขาย โดยกาหนดราคาหุน้ ตามมูลค่ายุตธิ รรมที่ประเมินได้โดยทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ
และมูลค่าต่อหุน้ ไม่ต่ากว่าหุน้ ละ 1 (หนึ่ง) บาท (“หุ้นเพิ่ มทุน”)

เงื่อนไขบังคับก่อน

เงื่อนไขบังคับก่อนของผูซ้ อ้ื
ผูซ้ อ้ื จะมีหน้าทีต่ อ้ งปฏิบตั ติ ามหน้าทีข่ องผูซ้ อ้ื ณ วันโอนกิจการ ก็ต่อเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนที่
กาหนดในข้อนี้แล้วเสร็จสมบูรณ์ทุกประการก่อนกาหนดเวลาสิน้ สุด
(ก) ผูข้ ายได้รบั การอนุ ญาต การอนุ มตั ิ และการให้ความเห็นชอบใด ๆ อันจาเป็ นแก่การที่
ผูข้ ายเข้าทาสัญญานี้ ตลอดจนการปฏิบตั หิ น้าที่ และการทาธุรกรรมใด ๆ ภายใต้สญ
ั ญา
นี้ ไม่ว่าจากหน่วยงานของรัฐ หน่ วยงานกากับดูแล คณะกรรมการ ผูถ้ อื หุน้ คู่สญ
ั ญาใน
สัญญาทีส่ าคัญ และบุคคลอื่นใดทีเ่ กีย่ วข้อง

เอกสารแนบ 1 - หน้า 1

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 ายได้ส่งมอบสาเนาสมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ระบุรายการทางทะเบียนทีเ่ กีย่ วข้องกับหุน้
ในบริษทั ผูข้ าย บริษทั ลูก และบริษทั ในเครือ ตัง้ แต่จดทะเบียนจัดตัง้ จนถึงปั จจุบนั โดย
มีกรรมการผูม้ อี านาจของบริษทั ผูข้ าย บริษทั ลูก และบริษทั ในเครือ ลงลายมือชื่อรับรอง
ความถูกต้อง
(ง) ผู้ขายได้ส่งมอบสาเนาใบหุ้นที่เกี่ยวข้องหุ้นของบริษัทผู้ขาย บริษัทลูก และบริษัทใน
เครือ ตัง้ แต่จดทะเบียนจัดตัง้ จนถึงปั จจุบนั
(จ) ผูข้ ายได้ปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดเกีย่ วกับการดาเนินการก่อนวันโอนกิจการทุกประการ
เงื่อนไขบังคับก่อนของผูข้ าย
ผู้ขายจะมีหน้าที่ต้องปฏิบตั ิตามหน้าที่ของผู้ขาย ณ วันโอนกิจการ ก็ต่อเมื่อเงื่อนไขบังคับ
ก่อนทีก่ าหนดในข้อนี้แล้วเสร็จสมบูรณ์ทุกประการก่อนกาหนดเวลาสิน้ สุด
(ก)

(ข)

ผูซ้ อ้ื ได้รบั การอนุญาต การอนุมตั ิ 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
คารับรองของผู้ซ้อื ถูกต้องและเป็ นจริงทุกประการ ณ วันโอนกิจการ และผู้ซ้อื มิได้
ปกปิ ด หรือละไว้ไม่เปิ ดเผย หรือบิดเบือนข้อเท็จจริงใด ๆ ซึง่ ผูซ้ อ้ื หรือควรรูว้ ่าอาจทา
ให้ความตามคารับรองของผูซ้ อ้ื กลายเป็ นไม่ถูกต้องหรือไม่เป็ นจริงภายหลังจากการ
โอนกิจการ

การเรียกร้อง
ค่าเสียหาย

ในกรณีทเ่ี งื่อนไขบังคับก่อนไม่อาจสาเร็จได้เนื่องจากเหตุทค่ี ่สู ญ
ั ญาฝ่ ายใดต้องรับผิด คู่สญ
ั ญา
อีกฝ่ ายอาจเรียกให้ค่สู ญ
ั ญาฝ่ ายทีต่ ้องรับผิดนัน้ ชดใช้ค่าเสียหายอันเกิดจากค่าใช้จ่ายในการ
เข้าทาสัญญานี้ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างทีป่ รึกษาทางการเงินและทีป่ รึกษากฎหมายเพื่อ
การตรวจสอบสถานะทางการเงินและการตรวจสอบสถานะทางกฎหมาย รวมถึงจัดทาร่าง
สัญญาและดาเนินการอื่นใดทีเ่ กีย่ วข้องด้วย

การยกเลิ กสัญญา

เหตุแห่งการเลิกสัญญา
คู่สญ
ั ญาอาจมีสทิ ธิเลิกสัญญา โดยเป็ นไปตามข้อกาหนดต่อไปนี้
(ก) คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งผิดสัญญา ไม่ปฏิบตั หิ น้าที่ ดาเนินการหรือละเว้นการดาเนินการ
โดยขัดต่ อข้อกาหนดแห่งสัญญา หรือผิดคารับรองที่ให้ไว้ภายใต้สญ
ั ญานี้ (“การผิด
สัญญา”) โดยคู่สญ
ั ญาฝ่ ายแรกได้บอกกล่าวให้แก้ไขการผิดสัญญานัน้ แล้ว และคู่สญ
ั ญา
อีกฝ่ ายหนึ่งมิได้แก้ไขภายใน 30 วันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั คาบอกกล่าว หรือการผิดสัญญา
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
นัน้ ไม่มที างอันจะแก้ไขได้ ให้ค่สู ญ
ั ญาฝ่ ายแรกมีสทิ ธิบอกกล่าวเลิกสัญญาโดยให้มผี ล
ในวันทีค่ าบอกกล่าวไปถึงคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่ง
(ข) การโอนกิจการหรือการปฏิบตั ิตามข้อสัญญาทีเ่ ป็ นสาระสาคัญไม่อาจกระทาได้ โดย
เหตุ สุ ด วิส ัย อัน มิใ ช่ ค วามผิด ของคู่ส ัญ ญาฝ่ ายใด และเหตุ สุ ด วิส ัย ที่เ ป็ น เหตุ ใ ห้ไ ม่
สามารถโอนกิจการหรือปฏิบตั ติ ามข้อสัญญาทีเ่ ป็ นสาระสาคัญนัน้ ไม่พน้ สิน้ ไปภายใน
30 วันนับแต่วนั ทีเ่ กิดเหตุสดุ วิสยั ดังกล่าว คู่สญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งมีสทิ ธิบอกกล่าวเลิก
สัญญาโดยให้มผี ลในวันทีค่ าบอกกล่าวไปถึงคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่ง
ผลแห่งการเลิกสัญญา
เมื่อคาบอกกล่าวเลิกสัญญามีผลตามเหตุแห่งการยกเลิกสัญญาข้อ (ก) หรือ (ข) แล้วแต่กรณี
ให้มผี ลดังต่อไปนี้
(ก) สัญญาฉบับนี้สน้ิ สุดลงในวันทีค่ าบอกกล่าวเลิกสัญญามีผล
(ข) คู่สญ
ั ญากลับคืนสูส่ ภาพเดิม เสมือนว่าไม่ได้มกี ารเข้าทาสัญญานี้
คารับรองเกี่ยวกับ
กิ จการของบริษทั
ลูกและกิ จการของ
บริษทั 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 เห็นว่าเงื่อนไขของสัญญาโดยรวมมีความสมเหตุสมผลและเป็ 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 บริษัทฯ ในฐานะผู้ซ้อื จะไม่ต้องรับโอนมาซึ่งหน้าที่และความรับผิดที่เกิดขึน้ เกี่ยวข้องกับกิจการที่ซ้อื ขาย ซึ่ง
รวมถึงความรับผิดตามสัญญา ความรับผิดตามกฎหมายแรงงาน หรือกฎหมายใดๆ เว้นแต่เป็ นความรับผิดทีเ่ กิดขึน้ ก่อน
วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ซึง่ ผูข้ ายได้แจ้งให้ผซู้ อ้ื ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรระหว่างการตรวจสอบสถานะทางการเงิน
และการตรวจสอบสถานะทางกฎหมาย
อย่างไรก็ตาม ทีป่ รึกษาฯ เห็นว่าควรมีการกาหนดเงื่อนไขบังคับก่อนให้เรียกชาระเงินให้กยู้ มื แก่บุคคลต่างๆ ซึง่
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 ถึงแม้ว่าเงินให้กยู้ 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. ร่างสัญญาซื้อขายหุ้นบริษทั สิ ทธารมย์ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัดระหว่างบริษทั 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 ปั ญจทรัพย์ กรรมการผูม้ อี านาจกระทาการแทน
ผูซ้ อ้ื : นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ
เรียกผูข้ าย และ ผูซ้ อ้ื รวมกันว่า “คู่สญ
ั ญา”

การซื้อขายกิ จการ

ภายใต้เงื่อนไขบังคับก่อนและข้อกาหนดแห่งสัญญานี้ ในวันทีก่ ารซือ้ ขายหุน้ เสร็จสมบูรณ์ ผู้
ซือ้ ตกลงซือ้ จากผูข้ าย และผูข้ ายตกลงขายให้แก่ผซู้ อ้ื หุน้ ทีซ่ อ้ื ขาย โดยมีผลเป็ นการโอนซึง่
กรรมสิทธิโดยปราศจากภาระผู
กพันในหุน้ ทีซ่ อ้ื ขาย ตลอดจนสิทธิทเ่ี กีย่ วข้องกับหุน้ ทีซ่ อ้ื ขาย
์
รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงสิทธิออกเสียงลงคะแนน และสิทธิรบั เงินปั นผล จากผูข้ ายไปยังผูซ้ อ้ื

ราคาซื้อขาย

เพื่อตอบแทนการซือ้ 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 ผู้ขายตกลงให้ถือว่าผู้ซ้อื ได้ชาระราคาซื้อขายเป็ นเงินสดตามข้อนี้และผู้ขาย
ได้รบั เงินจานวนดังกล่าวแล้วเมื่อผูซ้ อ้ื ได้มคี าสังแก่
่ ธนาคารเพื่อโอนหรือฝากเงินสดตาม
จานวนทีร่ ะบุในข้อนี้เข้าบัญชี
และ
(ข) หักกลบลบหนี้ซง่ึ ผูซ
้ อ้ื เป็ นเจ้าหนี้ต่อผูข้ ายจานวน 80,000,000 (แปดสิบล้าน) บาท โดย
ไม่มดี อกเบีย้ ผูข้ ายตกลงให้ถอื ว่าผูซ้ อ้ื ได้ชาระและผูข้ ายได้รบั ชาระราคาซือ้ ขายโดยหัก
กลบลบหนี้ตามข้อนี้แล้ว เมื่อผูซ้ อ้ื ได้ลงนามในข้อตกลงหักกลบลบหนี้

การชาระราคาซื้อ
ขาย

เงื่อนไขบังคับก่อน

ผู้ซ้อื จะมีหน้าที่ต้องปฏิบตั ิตามหน้าที่ของผู้ซ้อื ณ วันที่การซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ โดยทาการ
ชาระราคาซือ้ ขาย ก็ต่อเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนทีก่ าหนดในข้อนี้แล้วเสร็จสมบูรณ์ทุกประการ
ก่อนกาหนดเวลาสิน้ สุด
(ก) คารับรองของผูข้ ายถูกต้องและเป็ นจริงทุกประการ ณ วันทีก่ ารซือ้ ขายเสร็จสมบูรณ์
(ข) ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของผูข้ ายได้มมี ติดว้ ยคะแนนเสียงไม่ต่ากว่าสามในสีข่ องจานวนเสียง
ทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผูถ้ อื
หุน้ ทีม่ สี ว่ นได้เสีย อนุมตั กิ จิ การดังต่อไปนี้
(1) ให้ผขู้ ายเข้าทาและผูกพันตามข้อกาหนดและเงื่อนไขทีร่ 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) ผู้ขายมิได้แสดงเจตนาบอกเลิกสัญญาโดยใช้สท
ิ ธิตามสิทธิเลิกสัญญาของผ้ขาย แห่ง
สัญญาฉบับนี้
การเรียกร้อง
ค่าเสียหาย

ในกรณีทเ่ี งื่อนไขบังคับก่อนไม่อาจสาเร็จได้เนื่องจากเหตุทผ่ี ขู้ ายต้องรับผิด ผูซ้ อ้ื อาจเรียกให้
ผู้ขายชดใช้ค่าเสียหายอันเกิดจากค่าใช้จ่ายในการเข้าทาสัญญานี้ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการ
ว่าจ้างที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อการประเมินมูลค่ากิจการของบริ ษัท 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 สุดลงเมื่อคาบอกกล่าวไปถึงผูซ้ อ้ื ในกรณีทก่ี ารซือ้ ขายกับบุคคลภายนอก
ไม่เกิดขึน้ ภายใน 31 มกราคม 2561 ผูข้ ายจะต้องแจ้งต่อผูซ้ อ้ื เป็ นลายลักษณ์อกั ษรทันที และ
ผูข้ ายตกลงว่าถ้าหากผูซ้ อ้ื ได้แสดงเจตนาว่าจะประสงค์จะกลับเข้าทาสัญญาซือ้ ขายหุน้ ตาม
ข้อกาหนดและเงื่อนไขของสัญญานี้ ให้สญ
ั ญากลับมีผลบังคับเสมือนว่ามิได้เคยมีการบอกเลิก
สัญญา เว้นแต่ขอ้ สัญญาทีไ่ ม่อาจบังคับได้เนื่องจากข้อเท็จจริงได้เปลีย่ นไป ให้ผขู้ ายและผูซ้ อ้ื
ตกลงกันใหม่ ถ้าหากตกลงไม่ได้ ผูซ้ อ้ื มีสทิ ธิยกเลิกการแสดงเจตนากลับเข้าทาสัญญา
สิทธิเลิกสัญญาของคู่สญ
ั ญา
คู่สญ
ั ญาอาจมีสทิ ธิเลิกสัญญา โดยเป็ นไปตามข้อกาหนดต่อไปนี้
(ก) คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งผิดสัญญา ไม่ปฏิบตั ิหน้าที่ ดาเนินการหรือละเว้นการดาเนินการ
โดยขัดต่ อข้อกาหนดแห่งสัญญา หรือผิดคารับรองที่ให้ไว้ภายใต้สญ
ั ญานี้ (“การผิด
สัญญา”) โดยคู่สญ
ั ญาฝ่ ายแรกได้บอกกล่าวให้แก้ไขการผิดสัญญานัน้ แล้ว และคู่สญ
ั ญา
อีกฝ่ ายหนึ่งมิได้แก้ไขภายใน 30 วันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั คาบอกกล่าว หรือการผิดสัญญา
นัน้ ไม่มที างอันจะแก้ไขได้ ให้ค่สู ญ
ั ญาฝ่ ายแรกมีสทิ ธิบอกกล่าวเลิกสัญญาโดยให้มผี ลใน
วันทีค่ าบอกกล่าวไปถึงคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่ง
(ข) การโอนหุ้นที่ซ้อื ขายหรือการปฏิบตั ิตามข้อสัญญาที่เป็ นสาระสาคัญไม่อาจกระทาได้
โดยเหตุ สุดวิสยั อันมิใช่ความผิดของคู่สญ
ั ญาฝ่ ายใด และเหตุ สุดวิสยั ที่เป็ นเหตุให้ไม่
สามารถกระทาการซือ้ ขายเสร็จสมบูรณ์หรือปฏิบตั ติ ามข้อสัญญาทีเ่ ป็ นสาระสาคัญนัน้
ไม่พน้ สิน้ ไปภายใน 30 วันนับแต่วนั ทีเ่ กิดเหตุสุดวิสยั ดังกล่าว คู่สญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ง
มีสทิ ธิบอกกล่าวเลิกสัญญาโดยให้มผี ลในวันทีค่ าบอกกล่าวไปถึงคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่ง

เบ็ดเตล็ด

ค่าใช้จ่าย
ผู้ซ้อื ตกลงเป็ นผู้รบั ภาระค่าใช้จ่ายทีจ่ า้ งทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระซึ่งผู้ขายได้ว่าจ้างเพื่อให้
ความเห็นแก่ผถู้ อื หุน้ ของผูข้ ายในวาระขายหุน้ ในบริษทั เป็ นจานวนค่าจ้าง 500,000 (ห้าแสน)
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
บาท ซึง่ รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ แล้ว ค่าใช้จ่ายอื่นในการเข้าทาสัญญานี้ค่สู ญ
ั ญาแต่ล ะฝ่ ายจะเป็ น
ผูร้ บั ผิดชอบในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับตน
การดาเนิ นการหลัง หลังการซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ ผู้ซ้อื ตกลงว่าจะดาเนินการให้บริษทั ตกลงว่าจ้างให้ผขู้ ายหรือ
บริ ษั ท ย่ อ ยของผู้ ข ายเป็ นผู้ ด าเนิ น การขายบ้ า นที่เ หลื อ อยู่ ใ นโครงการ โดยตกลงให้
การซื้อขายเสร็จ
ค่าตอบแทนในอัตราร้อยละ 6 ของราคาขายบ้านทีบ่ ริษทั ได้รบั โดยบริษทั เป็ นผูก้ าหนดราคา
สมบูรณ์
ขายโดยเป็ นไปตามมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการของผูข้ ายเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ทัง้ นี้ ผู้
ซื้ออาจดาเนินการให้บริษัทว่าจ้างให้บุคคลภายนอกเป็ นผู้ดาเนินการขายบ้านที่เหลืออยู่ใน
โครงการถ้าหากว่าผู้ขายไม่สามารถดาเนินการขายบ้านที่เหลืออยู่ในโครงการทัง้ หมดได้
ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562
ความเห็นของที่ปรึกษาฯ
ทีป่ รึกษาฯ เห็นว่าเงื่อนไขของสัญญาโดยรวมมีความสมเหตุสมผลและเป็ 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 คาเสนอซือ้ หุน้ ทีซ่ อ้ื ขายจากบุคคลภายนอกในราคาทีส่ งู กว่าหรือเท่ากับราคาซือ้ ขายตาม
สัญญานี้ก่อนวันที่ 25 ธันวาคม 2561
นอกจากนี้ นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ ก็ตกลงให้บริษทั ฯ เป็ นผูด้ าเนินการขายบ้านทีเ่ หลือของโครงการสิทธา
รมย์ พาร์คไลฟ์ โดยตกลงให้ค่าตอบแทนในอัตราร้อยละ 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 : สรุปข้อมูลของบริษทั 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 ล้านบาท (ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2561)
เป็ นหุน้ สามัญ 780,163,587.00 หุน้
มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท
: 370,163,587 ล้านบาท (ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2561)
เป็ นหุน้ สามัญ 370,163,587 หุน้
มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท
: ลงทุนในบริษทั อื่น ๆ
:
:
:
:
:

ลักษณะการประกอบธุรกิ จ

บริษัท อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น โดยมีนโยบายลงทุนใน
บริษทั ทีป่ ระกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้อง ประเภทของอสังหาริมทรัพย์ทบ่ี ริษทั ฯ พัฒนาในปั จจุบนั คือ
บ้านเดี่ยว และบ้านแฝด แต่ในอนาคตบริษทั ฯ มีแผนที่จะขยายไปสู่อสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่น ๆ เพิม่ เติม เพื่อให้ได้
ผลตอบแทนจากการลงทุนเป็ นไปตามเป้ าหมายของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น แม้ว่าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะมีการแข่งขัน
อย่างรุนแรง แต่กย็ งั คงมีช่องว่างทางการตลาดซึง่ บริษทั ฯ สามารถเข้าทาธุรกิจได้
การถือหุน้ ของบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
บริษทั อาดามัส อิ นคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
99.99%
บริษทั สิ ทธารมย์ ดีเวลลอปเมนท์ จากัด

บริษทั ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยดาเนินการผ่านบริษทั ย่อย คือ บริษทั สิทธารมย์ ดีเวลลอปเมนท์ จากัด
(“SITTAROM”) ซึง่ เป็ นบริษทั แกนของบริษทั ฯ
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3.

รายชื่อคณะกรรมการบริษทั 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 ปั ญจทรัพย์
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
่
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินทีม่ ภี าระผูกพัน
เงินลงทุนในบริษทั ย่อย
อสังหาริมทรัพย์รอการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
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

เอกสารแนบ 2 - หน้า 2

119,720,000
8,280,915

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
หน่ วย:บาท
ค่าความนิยม
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนอื่น
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ภาษีเงินได้รอเรียกคืน
เงินมัดจาและเงินประกัน
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์
หนี้ สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
ส่วนของเงินกูย้ มื ระยะยาว ทีถ่ งึ กาหนดชาระ
ภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากกิจการอื่น
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
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
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
รายได้อ่นื
รายได้จากการบริหารจัดการ
กาไรจากอัตราแลกเปลีย่ น

-

3,552,700

35,770,420

34,960,000

-

16,870,723

-

-

เอกสารแนบ 2 - หน้า 3

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
หน่ วย:บาท
กาไรจากการจาหน่ายเงินลงทุนในบริษทั ย่อย
ดอกเบีย้ รับ
อื่น ๆ
รวมรายได้อ่นื
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขายบ้านและทีด่ นิ
ต้นทุนในการจัดจาหน่าย
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ น
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษทั ย่อย
ขาดทุนจากการด้อยค่าค่าความนิยม
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
ขาดทุนจากการลดมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อ
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)

-

-

เอกสารแนบ 2 - หน้า 4

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
หน่ วย:บาท
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
กาไรทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จริงจากอัตราแลกเปลีย่ น
กาไรจากการขายเงินลงทุนชัวคราว
่
กาไรทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
กาไรจากการขายทรัพย์สนิ
กาไรจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย
กาไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทั ย่อย
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
ขาดทุนจากการด้อยค่าทีด่ นิ รอพัฒนา
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายทรัพย์สนิ
กลับรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
ประมาณการหนี้สนิ ผลประโยชน์พนักงาน
ตัดจาหน่ายภาษีเงินได้รอเรียกคืน
ดอกเบีย้ รับ
ดอกเบีย้ จ่าย
กาไร(ขาดทุน)จากการดาเนินงานก่อนการ
เปลีย่ นแปลงสินทรัพย์และหนี้สนิ ดาเนินงาน
สินทรัพย์ดาเนินงานลดลง(เพิม่ ขึน้ )
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
อสังหาริมทรัพย์รอการพัฒนา
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
เงินมัดจาและเงินประกัน
หนี้สนิ ดาเนินงานเพิม่ ขึน้ (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
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
เงินสดจ่ายเพื่อซือ้ เงินลงทุนเผื่อขาย
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย
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)

-

เอกสารแนบ 2 - หน้า 5

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
เงินสดจ่ายเพื่อซือ้ ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและ
อุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อซือ้ 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 แก่บคุ คลที่
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)

-

-
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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 ของบริษัทย่อยสาหรับปี 2560 เท่ากับ 35.77 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 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 ย่ อ ยเท่ า กับ 0 บาท ลดลงร้อ ยละ 100 เมื่อ เปรีย บเทีย บกับ ปี ท่แี 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 สาเหตุหลักจากการขายบ้านและทีด่ นิ ของบริษทั ย่อย

เอกสารแนบ 2 - หน้า 7

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 เพิ่มขึน้
134.70 ล้านบาท จากปี 2559 หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 432.3 โดยการเปลีย่ นแปลงค่าใช้จ่ายทีส่ 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 นรายจ่ายในการดาเนินการโครงการของบริษัทย่อย (บริษัท สิทธารมย์ ดีเวลลอป
เม้นท์ จากัด) และค่าใช้จ่ายในการบริหารอื่นๆ
3) ขาดทุนจากการประเมินมูลค่าโครงการสิทธารมย์ พาร์คไลฟ์ อุดรธานี ของผูป้ ระเมินทางการเงินอิสระ จากการที่
บริษทั ระงับการก่อสร้างโครงการทาให้มูลค่าโครงการลดลง 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 ล้านบาทจากช่วงเดียวกันปี ก่อน หรือลดลงร้อยละ 60.59 โดยมีสาเหตุหลักดังนี้
1) ต้นทุนขายบ้านและที่ดินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพิ่มขึ้น 2.14 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 8.00 เมื่อ
เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน สอดคล้องกับรายได้จากการจากการขายบ้านและทีด่ นิ ทีเ่ พิม่ ขึน้
2) ค่ า ใช้จ่ า ยในการขาย เพิ่ม ขึ้น 0.89 ล้า นบาท หรือ คิด เป็ น ร้อ ยละ 18.14 เมื่อ เปรีย บเทียบกับช่ วงเวลา
เดียวกันของปี ก่อน เกิดจาก การปรับเพิ่มบุคลากรด้านการตลาด การโฆษณาประชาสัมพันธ์ และ ค่า
โปรโมชันที
่ แ่ ปรผันตามการเพิม่ ขึน้ ของรายได้จากการขายบ้านและทีด่ นิ
3) ค่าใช้จ่ายในการบริหาร เพิ่มขึ้น 1.60 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 8.53 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลา
เดียวกันของปี ก่อนเกิดจากค่าทีป่ รึกษาทางการเงินในการจัดทาความเห็นของกิจการ และค่าทีป่ รึกษาของผู้
ถือหุ้นในการให้ความเห็นต่ อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ รวมทัง้ การปรับเพิ่มขึ้นเงินเดือน
พนักงานประจาปี และเพิม่ 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 ก่อนซึง่ มีกาไรสุทธิ 1,153 ล้านบาท
โดยสาเหตุจากปั จจัยทางด้านรายได้และต้นทุนทีก่ 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 โดยสาเหตุมาจากปั จจัยทางด้านอัตรากาไรขัน้ ต้นทีด่ ขี น้ึ และไม่มรี าย
ขาดทุนทางบัญชีซง่ึ เกิดขึน้ ในปี งวดเก้าเดือนปี 2560 ได้แก่ ขาดทุนจากการด้อยค่าค่าความนิยม 70.93 ล้านบาท ขาดทุน
จากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ 14.69 ล้านบาท ขาดทุนจากการลดมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 16.39 ล้านบาท
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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
มีสาเหตุมาจากต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทล่ี 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
ตลาดที่อยูอ่ าศัยในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย มีมลู ค่าการผลิตคิดเป็ นร้อยละ 7 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) จึงมี
ส่วนสาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยรวม ทาให้มเี ม็ดเงินหมุนเวียนในระบบจานวนมาก เกิดการจ้างงานและรายได้
เพิม่ ขึน้ พร้อมไปกับการเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมอื่น ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง ธุรกิจสถาบันการเงิน ธุรกิจ
เครื่องใช้ไฟฟ้ า เฟอร์นิเจอร์และการตกแต่ง เป็ นต้น อสังหาริมทรัพย์โดยทัวไปประกอบด้
่
วย 3 ประเภทหลัก คือ ที่อยู่
อาศัย พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยมีสดั ส่วนประมาณ 2 ใน 3 ของมูลค่าตลาด
อสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย (ทีม่ า: World Bank) ธุรกิจพัฒนาทีอ่ ยู่อาศัยเน้นทาตลาดในประเทศเป็ นหลัก เนื่องจาก
กฎหมายไทยอนุญาตให้ต่างชาติเข้าซือ้ และถือครองกรรมสิทธิได้
์ เฉพาะโครงการอาคารชุด แต่ทงั ้ นี้ไม่เกินร้อยละ 49 ของ
พืน้ ทีข่ ายทัง้ หมดของอาคารชุดนัน้ ส่วนอสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่นชาวต่างชาติสามารถถือครองได้ในบางประเภทแต่มี
เงื่อนไขข้อจากัดอยู่มาก
ตลาดที่อยู่อาศัยประกอบด้วยที่อยู่อาศัยปลูก สร้างเอง (self-built housing) และที่พฒ
ั นาโดยผู้ประกอบการ
(housing project) ซึง่ กระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลถึงร้อยละ 60 - 70 ของจานวนยูนิตทัง้ ประเทศ และมีมลู ค่า
ตลาดรวมเฉลี่ยปี ละกว่า 3 แสนล้านบาทในช่วง 5 ปี ท่ผี ่านมา อย่างไรก็ตามตัง้ แต่ปี 2555 เป็ นต้นมา ผู้ประกอบการให้
ความสาคัญกับตลาดภูมภิ าคมากขึน้ มีการขยายการลงทุนพัฒนาโครงการทีอ่ ยู่อาศัยในต่างจังหวัดเพิม่ โดยส่วนใหญ่เป็ น
บ้านแนวราบเนื่องจากไม่มีขอ้ จากัด ด้านพื้นที่ ส่วนโครงการคอนโดมิเนียมยังคงมีการพัฒนาในพื้นที่กรุงเทพฯ และ
ปริมณฑลเป็ นหลัก อย่างไรก็ตามการปรับตัวขึน้ อย่างมากของราคาทีด่ นิ ในจังหวัดศูนย์กลางภูมภิ าคและเมืองท่องเทีย่ ว
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
ในช่วง 3 - 4 ปี ทผ่ี ่านมาทาให้เริม่ มีการเปิ ดตัวโครงการคอนโดมิเนียมในต่างจังหวัดเพิม่ มากขึน้ ทัง้ นี้ทอ่ี ยู่อาศัยใหม่ใน
กรุงเทพฯ และปริมณฑลกว่า ร้อยละ 80 อยู่ในรูปแบบของโครงการทีอ่ ยู่อาศัยพัฒนาโดยผูป้ ระกอบการ, ผูป้ ระกอบการ
รายใหญ่ (ทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษทั ในเครือ) โดยครองส่วนแบ่งตลาดกว่าร้อยละ 80 ของทัง้ จานวนยู
นิตและมูลค่าตลาดทีอ่ ยู่อาศัยเปิ ดขายใหม่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล (ข้อมูล ณ ปี 2559) เนื่องจากมีความสามารถใน
การบริหารต้นทุนได้ดกี ว่า จากการซือ้ ทีด่ นิ สะสมไว้ก่อน ทาให้ทด่ี นิ รอการพัฒนา (land bank) ในมือมีมาก ซึง่ เป็ นปั จจัย
ให้มตี ้นทุนการพัฒนาโครงการต่ า และสามารถพัฒนาที่ดนิ พร้อมกันหลายโครงการทาให้เกิดความประหยัดเชิงขนาด
(economies of scale) รวมทัง้ มีประสบการณ์ในการดาเนินธุรกิจทาให้ได้รบั ความเชื่อถือ

ภาพแสดงสัดส่วนทีอ่ ยู่อาศัยใหม่ในกรุงเทพฯ 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
บ้านเดีย่ วเปิ ดขายใหม่และขายได้มีระดับใกล้เคียงกัน ทาให้ยูนิตเหลือขายสะสมยังอยู่ในระดับสูงจนถึงปั จจุบนั สาหรับ
อัตราการดูดซับ (absorption rate) ของบ้านเดี่ยวในช่วง ปี 2548 - 2558 ลดลงเฉลี่ยอยู่ท่รี ้อยละ 25 เมื่อเทียบกับช่วง
บ้านเดีย่ วบูมในปี 2546 - 2547 ทีส่ งู ถึง 56%
ในปี 2559 ทีอ่ ยู่อาศัยเปิ ดใหม่ประเภทบ้านเดีย่ วมีสดั ส่วนประมาณร้อยละ 12.2 ของทีอ่ ยู่อาศัยเปิ ดใหม่ทงั ้ หมด
ส่วนใหญ่เป็ น ความต้องการซื้อเพื่ออยู่อาศัยจริง บ้านเดี่ยวเปิ 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 ในขณะเดียวกันจานวนยูนิตขายได้
(รวมยูนิตเก่า) เพิม่ ขึน้ เป็ น 12,445 ยูนิต (เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 2.7 จากปี ก่อนหน้า) ทาให้จานวนยูนิตเหลือขายสะสมลดลง
เล็กน้อยจาก ปี ทผ่ี ่านมาอยู่ท่ี 39,527 ยูนิต (ลดลงร้อยละ 0.8 จากปี ก่อนหน้า)
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 มของทาวน์เฮ้าส์ลดลงหลังจากที่ต้องแข่งขันกับคอนโดมิเนียมตามแนวรถไฟฟ้ า
(city condo) ที่มีข้อ ได้ เ ปรีย บของราคาและท าเลที่ส ะดวกในการเดิน ทางเข้า สู่ ย่ า นใจกลางเมือ ง อย่ า งไรก็ต าม
คอนโดมิเนียมก็ไม่อาจตอบโจทย์ของผูบ้ ริโภคทีต่ ้องการบ้านแนวราบซึง่ สามารถใช้ประโยชน์จากพื้นทีไ่ 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 ในและไม่ไกลจากรถไฟฟ้ า 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 ผลกระทบจากปั ญหาหนี้ครัวเรือนและภาวะเศรษฐกิจซบเซา โดยมีทาวน์เฮ้าส์เปิ ดขายใหม่ 29,932 ยูนิต
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 19.7 จากปี ก่อนหน้า แต่จานวนยูนิตขายได้อยู่ท่ี 24,277 ยูนิต ลดลงร้อยละ 10.6 จากปี ก่อนหน้า ส่งผลให้
ยูนิตเหลือขายเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 11.5 จากปี ก่อนหน้า อยู่ท่ี 54,654 ยูนิต
คอนโดมิเนียม
คอนโดมิเนียมเริม่ เข้าสู่ตลาดมากตัง้ แต่ปี 2550 เป็ นต้นมา เนื่องจาก 1) การพัฒนาแนวเส้นทางส่วนต่อขยาย
รถไฟฟ้ า 2) ราคาน้ ามันที่เพิม่ สูงขึน้ 3) พฤติกรรมการอยู่อาศัยที่เปลี่ยนจากบ้านแนวราบเขตชานเมืองมาอยู่อาศัยใน
เมืองมากขึน้ เพื่อประหยัดเวลาในการเดินทางจากปั ญหาการจราจร 4) สังคมไทยในปั จจุบนั มีรูปแบบครอบครัวเดีย่ วมาก
ขึน้ 5) ปั จจุบนั ทีด่ นิ เพื่อพัฒนาโครงการทีอ่ ยู่อาศัยย่านใจกลางเมืองมีจากัดและราคาสูง ทาให้ผปู้ ระกอบการหันมาลงทุน
ในโครงการคอนโดมิเนียมมากขึน้ จนทาให้มอี ุปทานเข้าสูต่ ลาดมากกว่า 50,000 ยูนิตต่อปี ประกอบกับข้อได้เปรียบด้านดี
มานด์ ท่ีก ลุ่ ม ผู้ ซ้ือ มี 2 กลุ่ ม หลัก คือ 1) ซื้อ เพื่อ อยู่ อ าศัย จริง มีส ัด ส่ ว นประมาณร้ อ ยละ 60 และ 2) ซื้อ เพื่อ ลงทุ น
ประกอบด้วยการลงทุนปล่อยเช่าระยะยาวร้อยละ 25 -30 และการเก็งกาไรร้อยละ 10 -15 นอกจากนี้ กฎหมายไทยยัง
กาหนดให้ชาวต่างชาติสามารถซือ้ และถือกรรมสิทธิเป็
์ นเจ้าของคอนโดมิเนียมได้แต่ตอ้ งไม่เกินร้อยละ 49 ของพืน้ ทีข่ าย
ทัง้ หมดของอาคารชุดนัน้ ส่งผลให้คอนโดมิเนียมมีอตั ราดูดซับทีส่ งู กว่าบ้านแนวราบ
ในช่วง 1-2 ปี ทผ่ี ่านมาตลาดคอนโดมิเนียมชะลอตัวโดยเฉพาะในกลุ่มราคาระดับกลาง-ล่าง (ราคาไม่เกิน 3 ล้าน
บาท) ซึ่งเป็ นผลกระทบจากปั ญหาหนี้ครัวเรือนและเศรษฐกิจที่ยงั ฟื้ นตัวช้า ทาให้ผู้ซ้อื ในกลุ่มรายได้น้อยถึงปานกลาง
ระมัดระวังในการใช้จ่ายด้านที่อยู่อ าศัยมากขึน้ อย่างไรก็ตามคอนโดมิเนียมในระดับบน ยังสามารถขายได้และเป็ นที่
ต้องการของตลาด
ในปี 2559 คอนโดมิเนียมเปิ ดใหม่หดตัวแต่ยงั คงเป็ นกลุ่มทีม่ กี ารเปิ ดใหม่มากทีส่ ุดโดยมีสดั ส่วนร้อยละ 52.7
ของทีอ่ ยู่อาศัยเปิ ดใหม่ทงั ้ หมด คอนโดมิเนียมเปิ ดใหม่อยู่ท่ี 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) ส่งผลให้ยูนิตเหลือขายเพิม่ ขึน้ อยู่ท่ี 69,798 ยู
นิต (เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 3.6 จากปี ก่อนหน้า)

ภาพแสดงตลาดคอนโดมีเนียมในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล
(ทีม่ า: แนวโน้มธุรกิจตลาดทีอ่ ยูอ่ าศัยในกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล วิจยั กรุงศรี อ้างอิงจาก AREA, REIC)
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
ราคาทีอ่ ยู่อาศัย
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) สะท้อนถึงภาวะตลาดทีอ่ ยู่
อาศัยทีม่ กี ารแข่งขันรุนแรงมากขึน้ ในปี 2559 ดัชนีราคาทีด่ นิ อยู่ท่ี 171.2 (เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 8.9 จากปี ก่อนหน้า)
ดัช นี ร าคาบ้า นแนวราบในปี 2559 (บ้า นเดี่ย วและทาวน์ เ ฮ้า ส์ ) ค่ อ นข้า งทรงตัว โดยราคาปรับ เพิ่ม ขึ้น ได้ไ ม่มากนัก
เนื่องจากทาเลในการพัฒนาโครงการแนวราบส่วนใหญ่จะอยู่รอบนอกเป็ 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 ก่อนหน้า) ตามลาดับ ส่วนดัชนีราคาคอนโดมิเนียมยังคงเพิม่ ขึน้ ต่อเนื่อง ส่วนใหญ่มกั ปรับเพิม่ ตามราคาทีด่ นิ เพราะ
ทาเลทีต่ งั ้ ของคอนโดมิเนียมส่วนใหญ่จะอยู่ใจกลางเมืองและตามแนวรถไฟฟ้ า
ตลาดที่อยูอ่ าศัยในจังหวัดอุดรธานี
จากศูนย์ขอ้ มูลอสังหาริมทรัพย์ (REIC) พบว่าโครงการทีอ่ ยู่อาศัยจังหวัดอุดรธานีในตัวอาเภอเมืองมีจานวน 34
โครงการมีจานวนหน่ วยทัง้ หมด 5,517 หน่ วย มีมูลค่าโครงการรวม 16,232 ล้านบาท เป็ นบ้านจัดสรร 2,495 หน่ วย
ลดลงจากปี 2559 ที่มี 2,851 หน่ วย เป็ นอาคารชุด 3,022 หน่ วย เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ที่มี 2,928 หน่ วย โดยหน่ วยที่
เพิม่ ขึน้ เกิดจากโครงการเก่ากลับมาขายใหม่ และมีโครงการเปิ ดขายใหม่ในปี 2560 จานวน 4 โครงการ เป็ นบ้านจัดสรร
ทัง้ หมดโดยมีจานวน 134 หน่ วย มีมูลค่าโครงการรวม 397 ล้านบาท เป็ นอาคารชุดมากทีส่ ุดร้อยละ 54.8 รองลงมาเป็ น
บ้านเดีย่ วร้อยละ 27.6 อันดับสามเป็ นทาวน์เฮ้าส์รอ้ ยละ 9.7 ส่วนใหญ่เกาะกลุ่มอยู่ในระดับราคา 1.51 – 3.00 ล้านบาท
คิดเป็ นร้อยละ 59.7 รองลงมาอยู่ในระดับราคา 3.01 – 500 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 24.9
ทีอ่ ยู่อาศัยในอาเภอเมืองอุดรธานีมรี าคาเฉลีย่ อยู่ท่ี 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 วส่วนใหญ่อยู่ในระดับราคา 3.01 – 5.00 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 81 บ้านแฝดส่วนใหญ่อยู่ในระดับราคา 2.01 – 3.00
ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 79.6 ทาวน์เฮ้าส์ส่วนใหญ่อยู่ในระดับราคา 1.51 – 2.00 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 52.8 อาคาร
พาณิชย์ส่วนใหญ่อยู่ในระดับราคา 5.01 – 7.50 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 79 ทัง้ นี้ หน่ วยขายได้สะสม ปี 2560 ในจังหวัด
อุดรธานี ภาพรวมขายได้รอ้ ยละ 73.5 ต่อหน่วยทัง้ หมด 5,517 หน่วย มีมลู ค่าโครงการขายได้รวม 10,557 ล้านบาท และ
อาคารชุดมีสดั ส่วนขายได้มากทีส่ ุดร้อยละ 90.8 ต่อหน่ วย ทัง้ หมด 3,022 หน่ วย 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 และทาวน์เฮ้าส์มี 534 หน่วย
7.2
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เอกสารแนบ 3 : สรุปข้อมูลของบริษทั 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
: พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย

2.

ลักษณะการประกอบธุรกิ จ
บริษทั สิทธารมย์ ดีเวลลอปเมนท์ จากัด ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ประเภทของอสังหาริมทรัพย์ทบ่ี ริษทั ฯ
พัฒนาในปั จจุบนั คือ บ้านเดีย่ วและบ้านแฝด ในจังหวัดอุดรธานี ปั จจุบนั มี 2 โครงการคือ หมู่บา้ นสิทธารมย์ สาหรับกลุ่ม
ลูกค้าเป้ าหมายเป็ นกลุ่มลูกค้าทีม่ รี ายได้กลางถึงสูงซึง่ ได้จาหน่ายบ้านหมดแล้ว ปั จจุ บนั มีเพียงคลับเฮ้าส์ทเ่ี ป็ นกรรมสิทธิ ์
ของSTR และ สิทธารมย์ พาร์คไลฟ์ สาหรับกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายเป็ นกลุ่มลูกค้าที่มรี ายได้ระดับปานกลางเพื่อคนวัย
ทางานและกลุ่มครอบครัว

3.

รายชื่อคณะกรรมการบริษทั 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
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกัน
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินทีม่ ภี าระผูกพัน
เงินให้กยู้ มื แก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกัน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์
หนี้ สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
ส่วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบัน
การเงินทีถ่ งึ กาหนดชาระภายในหนึ่งปี
รวมหนี้ สินหมุนเวียน
หนี้ สินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ประมาณการหนี้สนิ ไม่หมุนเวียน
สาหรับผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนี้ สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้ สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
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
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

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
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4,800,000
-4,890,300
39,909,700
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รวมหนี้ สินและส่วนของผูถ้ ือหุ้น

182,037,065

100,328,331

* STR ลดทุน จดทะเบียน จากเดิม 160,000,000 บาท (แบ่งเป็ น หุ้นสามัญ จานวน 160,000 หุ้น มูล ค่ าหุ้น ละ 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
รายได้อ่นื
ดอกเบีย้ รับ
อื่น 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
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
(กาไร)ขาดทุนจากการจาหน่ายทรัพย์สนิ
ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายทรัพย์สนิ
ประมาณการหนี้สนิ ผลประโยชน์พนักงาน
ดอกเบีย้ รับ
ดอกเบีย้ จ่าย
กาไร(ขาดทุน)จากการดาเนินงานก่อนการเปลีย่ นแปลง
สินทรัพย์และหนี้สนิ ดาเนินงาน
สินทรัพย์ดาเนินงานลดลง(เพิม่ ขึน้ )
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
สินทรัพย์ไม่มหุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น

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 มขึ้น)
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
เงินสดจ่ายเพื่อซือ้ ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อซือ้ 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 : สรุปข้อมูลของบริษทั แอสเซท ไฟว์ โฮลดิ้ง 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 อินฟิ นิท 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 โดยปั จจุบนั 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.

รายชื่อคณะกรรมการบริษทั ฯ (ณ 23 เมษายน 2561)
ลาดับ
รายชื่อกรรมการ
1. นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์
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 ปั ญจทรัพย์
2. นางไกวซัน ปั ญจทรัพย์ *
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 ปั ญจทรัพย์

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
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื
เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่บคุ คลทีเ่ กีย่ วข้องกัน
ต้นทุนโครงการอสังหาริมทรัพย์
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ทีด่ นิ รอการพัฒนา
เงินลงทุนในบริษทั ย่อย
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บคุ คลทีเ่ กีย่ วข้องกัน
ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์
หนี้ สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าการเงินระยะยาวทีถ่ งึ
กาหนดชาระภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินทีถ่ งึ
กาหนดชาระภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากบุคคลและกิจการที่
เกีย่ วข้องกัน
หนี้สนิ หมุนเวียนอื่น
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
ส่วนของผู้ถือหุ้น
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 ่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม
ของบริษทั ย่อย
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
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 นแปลงเป็ น 501,250,000 บาท

เอกสารแนบ 4 - หน้า 3

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
เอกสารแนบ 5 : สรุปข้อมูลของบริษทั 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 อินฟิ นิท 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 ม่ใช่เพื่อเป็ 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 พัฒนาในปั จจุบนั คือ
คอนโดมิเนียม ได้แก่ คอนโด Vio แคราย 1 คอนโด Vio แคราย 2 บริเวณแยกแคราย จังหวัด นนทบุรี และโครงการ
หมู่บา้ นจัดสรร ได้แก่ โครงการวนา เรสซิเดนซ์ พระราม 9 – ศรีนครินทร์ ซึง่ พัฒนาขึน้ บนเนื้อที่ 19.88 ไร่ตดิ ถนนถนนศรี
นครินทร์-ร่มเกล้าตัดใหม่ และมีทด่ี นิ รอการพัฒนาขนาด 16.08 ไร่ ในละแวกใกล้เคียง
สรุปสถานะโครงการของบริษทั 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 อยู่ระหว่างพัฒนาพืน้ ทีแ่ ละก่อสร้าง
บ้านตัวอย่าง)
รวมทัง้ สิ้ น
2,342
957
หมายเหตุ ข้อมูล ณ 31 พฤษภาคม 2561 จากการตรวจสอบของบริษทั ดี ไอ เอ ออดิท จากัด

เอกสารแนบ 5 - หน้า 1

(219)

2,011

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
ภาพตัวอย่างรูปแบบโครงการของบริษทั 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 – ศรีนครินทร์
รูปแบบบ้านประเภท A

เอกสารแนบ 5 - หน้า 3

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
รูปแบบบ้านประเภท B

รูปแบบบ้านประเภท C

เอกสารแนบ 5 - หน้า 4

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
3.

รายชื่อคณะกรรมการบริษทั ฯ (ณ 13 มิ ถนุ ายน 2561)
ลาดับ
รายชื่อกรรมการ
1. นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์
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 ปั ญจทรัพย์
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
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการ
พัฒนา
เงินค่ามัดจาจ่ายล่วงหน้า
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษทั ย่อย
อุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์
หนี้ สินหมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากกิจการทีเ่ กีย่ วข้อง
กัน
เงินมัดจาตามสัญญา
เงินประกันผลงาน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื
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 หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้ สินหมุนเวียน
หนี้ สินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากบุคคลและกิจการที่
เกีย่ วข้องกัน
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าซือ้
รวมหนี้ สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้ สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
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
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
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
รายได้อ่นื
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)
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
เอกสารแนบ 6 : สรุปข้อมูลของบริษทั 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 ม่ใช่เพื่อเป็ นทีพ่ กั อาศัย

2.

ลักษณะการประกอบธุรกิ จ
บริษทั รชยาเรียลเอสเตท จากัด ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ประเภทของอสังหาริมทรัพย์ทบ่ี ริษทั ฯ พัฒนา
ในปั จจุบนั คือ บ้านเดีย่ ว และบ้านแฝด ในจังหวัดอุดรธานี ได้แก่ หมู่บา้ นรชยาบ้านช้าง1 สร้างเสร็จมีผยู้ า้ ยเข้าอยู่อาศัย
ปั จจุบนั ระหว่างพัฒนาโครงการหมู่บา้ นรชยาบ้านช้าง 2 พัฒนาขึน้ บนเนื้อที่ 134.22 ไร่ ติดถนนบ้านช้าง แยกจากถนน
ทางเข้าสนามบินกองทัพอากาศ (ทล.2423) ตาบลหมากแข้งอาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ซึง่ ปั จจุบนั เริม่ มีการ
ขายและโอนแล้ว

สรุปสถานะโครงการของบริษทั รชยาเรียลเอสเตท จากัด
(หน่วย : ล้นบาท)
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561
ต้นทุนที่
มูลค่าขาย ต้นทุนที่
มูลค่าขาย
ต้นทุน มูลค่าที่ คาด
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 ปั จจุบนั คงเหลือ 1 หลัง)
โครงการที่ระหว่างพัฒนา
2. รชยา บ้านช้าง 2 (เป็ นโครงการบ้านพักอาศัย รวม
507
119
161 หลัง ปั จจุบนั อยู่ระหว่างพัฒนาโครงการ
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
ภาพตัวอย่างรูปแบบโครงการของบริษทั แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
รูปแบบโครงการรชยา บ้านช้าง2
แบบบ้านเดีย่ ว

แบบบ้านแฝด

3.

รายชื่อคณะกรรมการบริษทั ฯ (ณ 19 กันยายน 2561)
ลาดับ
รายชื่อกรรมการ
1. นายจตุรงค์ ธนะปุระ
กรรมการ
2. นายยงเกียรติ ศิรวิ จั นางกูร
กรรมการ
3. นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์
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
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่บคุ คลที่
เกีย่ วข้องกัน
โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการ
พัฒนา
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
อุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มตี วั
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์
หนี้ สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
ตั ๋วสัญญาใช้เงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
ส่วนของเงินกูย้ มื ระยะยาว ทีถ่ งึ
กาหนดชาระภายในหนึ่งปี
หนี้สนิ หมุนเวียนอื่น
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
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
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
รายได้อ่นื
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) ได้ว่าจ้างผูป้ ระเมินทรัพย์สนิ เพื่อประเมินทรัพย์สนิ ของบริษทั
แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด โดยได้ว่าจ้างบริษทั เอ็ดมันด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด เพื่อประเมิน
มูลค่าห้องชุดพักอาศัย 2 โครงการ ซอยรัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี ประกอบด้วยห้องชุด จานวน 38 ห้องชุด โครงการ
ไวโอ แคราย, ห้องชุดจานวน 58 ห้องชุด โครงการ ไวโอ แคราย 2 และ ประเมินทีด่ นิ 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
บริษัท สิทธารมย์ ดีเวลลอปเมนท์ จากัด คือ บริษัท 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
เพื่อต้องการทราบมูลค่าตลาดปั จจุบนั 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
สอยอยู่ระหว่าง 31.34 – 48.12 ตารางเมตร
กรรมสิทธิสมบู
์ รณ์ (Freehold)
บริษทั แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
หนังสือกรรมสิทธิห้์ องชุด (อ.ช.2) บนโฉนดทีด่ นิ เลขที่ 25088
จานองเป็ นหลักประกันกับธนาคารธนชาต จากัด(มหาชน)
4 มิถุนายน 2561
71,540,000 บาท

เอกสารแนบ 7- หน้า 1

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 โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบราคาทีม่ กี ารตกลงซือ้
ขายกัน ในช่ว งที่ผ่ านมา และ/หรือ ราคาเสนอขายในปั จจุบ ันที่ทรัพย์สิน ที่มีลัก ษณะและคุ ณประโยชน์ ค ล้า ยคลึงกับ
ทรัพย์สนิ ทีจ่ ะประเมินมูลค่าโดยอาจใช้ปัจจัยต่างๆ เช่น ทาเลทีต่ งั ้ ช่วงเวลาซือ้ ขาย ประโยชน์ใช้สอย เงื่อนไขการชาระ
เงิน ตลอดจนรูปร่างลักษณะของทรัพย์สนิ นัน้ เป็ นตัวปรับราคาในการเปรียบเทียบกับทรัพย์สนิ ทีค่ ล้ายคลึงกันด้วย โดย
บริษัทเอ็ดมันด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ได้สารวจราคาซื้อขายค่าเช่า หรือ ราคาเสนอซื้อ ขายของ
ทรัพ ย์สิน ต่ า งๆ ในบริเ วณใกล้เ คีย งกับ ที่ตัง้ ทรัพ ย์สิน ที่ท าการประเมิน มูล ค่ า พบว่ า มีท รัพ ย์สิน อื่น ที่ส ามารถน ามา
เปรียบเทียบเพื่อการประเมินมูลค่าแสดงรายละเอียดโดยสังเขปดังต่อไปนี้
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
ซื้อ-ขาย
ไวโอแคราย
ซอยรัตนาธิเบศร์ 10

ห้องชุดพักอาศัย
ซื้อ-ขาย
ไวโอแคราย
ซอยรัตนาธิเบศร์ 10

ห้องชุดพักอาศัย
ซื้อ-ขาย
ไวโอแคราย
ซอยรัตนาธิเบศร์ 10
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
เนื้อทีโ่ ครงการ
ระยะทางจากถนนสายหลัก
ระยะทางจากสถานีรถไฟฟ้ า
รูปแบบโครงการ

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 ที่ตงั ้ ห้องชุด

ชัน้ 2

ชัน้ 2

ชัน้ 3

ชัน้ 6

มุมมอง (View)

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
6.00
1.00
9.00
1.00

2%
64,500
2.00
0.33
3.00
0.33

2%
63,480
2.00
0.33
3.00
0.33

2%
60,687
2.00
0.33
3.00
0.33

62,889

21,500

21,160

20,229

รูปแบบอาคาร / คุณภาพวัสดุ
อายุอาคาร
สภาพอาคารและการดูแลรักษา
จานวนห้องชุดทัง้ หมด

พืน้ ที่ห้องชุด
การตกแต่งภายในห้องชุด
อัตราส่วนทีจ่ อดรถต่อห้องชุด
ราคาเสนอซื้อ -ขาย/เสนอขาย
รวม
ราคาซื้อ -ขาย (บาท/ตรม.)
ปรับปั จจัยเชิงปริมาณ - ชัน้
ทีต่ งั ้ ห้องชุด (บาท/ตรม.)
ปั จจัยอื่นๆ
ราคาปรับแก้
การปรับแก้ทงั ้ หมด
% การปรับแก้ทงั ้ หมด
แปลงค่า
เปรียบเทียบ
ราคาปรับแก้ครัง้ สุดท้าย
(บาท/ตารางเมตร)

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
-
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ทาเล
1,000
-

ราคาขาย

หักส่วนลด
16.51%

มูลค่า
ปัจจุบนั
(ปัดเศษ)

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

1,849,801.67
1,655,196.43
1,655,196.43
1,991,368.42
1,799,835.46

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 ธีเปรียบเที ยบราคา
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 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 โดยในกรณีประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ทัง้ กลุ่ม (Portfolio) บริษทั ฯ พิจารณาส่วนลดกรณีเสนอขายทรัพย์สนิ ทุก
ชิ้นพร้อมกันในคราวเดียวแก่ผู้ซ้อื รายเดียว (ค่าบริหารจัดการ ต้นทุนทางการเงิน และอื่นๆ) ประมาณร้อยละ 16.51
คงเหลือมูลค่าทรัพย์สนิ ทัง้ หมด 71,540,000 บาท (ปั ดเศษ) 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
กันให้แก่ผขู้ ายรายเดียว ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะรายการของบริษทั ฯ ซึ่งบริษัทฯ จะมีการซือ้ เหมาห้ องชุดทัง้ หมดของ
โครงการ ดังนัน้ มูลค่าดังกล่าวจึงสามารถสะท้อนมูลค่าของโครงการในปั จจุบนั ได้อย่างเหมาะสม

เอกสารแนบ 7- หน้า 5

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
เพื่อต้องการทราบมูลค่าตลาดปั จจุบนั 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
ใช้สอยอยู่ระหว่าง 25.95 – 49.41 ตารางเมตร
กรรมสิทธิสมบู
์ รณ์ (Freehold)
บริษทั แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
หนังสือกรรมสิทธิห้์ องชุด (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 โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบราคาทีม่ กี ารตกลงซือ้
ขายกัน ในช่ว งที่ผ่ านมา และ/หรือ ราคาเสนอขายในปั จจุบ ันที่ทรัพย์สิน ที่มีลัก ษณะและคุ ณประโยชน์ ค ล้า ยคลึงกับ
ทรัพย์สนิ ทีจ่ ะประเมินมูลค่าโดยอาจใช้ปัจจัยต่างๆ เช่น ทาเลทีต่ งั ้ ช่วงเวลาซือ้ ขาย ประโยชน์ใช้สอย เงื่อนไขการชาระ
เงิน ตลอดจนรูปร่างลักษณะของทรัพย์สนิ นัน้ เป็ นตัวปรับราคาในการเปรียบเทียบกับทรัพย์สนิ ทีค่ ล้ายคลึงกันด้วย โดย
บริษัทเอ็ดมันด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ได้สารวจราคาซื้อขายค่าเช่า หรือ ราคาเสนอซื้อขายของ
ทรัพ ย์สิน ต่ า งๆ ในบริเ วณใกล้เ คีย งกับ ที่ตัง้ ทรัพ ย์สิน ที่ท าการประเมิน มูล ค่ า พบว่ า มีท รัพ ย์สิน อื่น ที่ส ามารถน ามา
เปรียบเทียบเพื่อการประเมินมูลค่าแสดงรายละเอียดโดยสังเขปดังต่อไปนี้
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
ระยะทางจากสถานีรถไฟฟ้ า
รูปแบบโครงการ
รูปแบบอาคาร / คุณภาพวัสดุ
อายุอาคาร
สภาพอาคารและการดูแลรักษา
จานวนห้องชุดทัง้ หมด
ชัน้ ที่ตงั ้ ห้องชุด
มุมมอง (View)
พืน้ ที่ห้องชุด
การตกแต่งภายในห้องชุด
อัตราส่วนทีจ่ อดรถต่อห้องชุด
ราคาเสนอซื้อ -ขาย/เสนอขายรวม
ราคาซื้อ -ขาย (บาท/ตรม.)
ปรับปั จจัยเชิงปริมาณ - ชัน้ ทีต่ งั ้
ห้องชุด (บาท/ตรม.)
ปั จจัยเชิงคุณภาพ
ทาเลทีต่ งั ้ ทรัพย์สนิ
วันทีเ่ สนอซื้อ-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
ซื้อ-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
ซื้อ-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
ซื้อ-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%
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
ทรัพย์สินตามแบบ
โครงการ

รายละเอียด
ระยะทางจากสถานีรถไฟฟ้ า
รูปแบบอาคาร/คุณภาพวัสดุ
สภาพอาคารและการดูแลรักษา
ปั จจัยอื่นๆ
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 ธีเปรียบเที ยบราคา
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 บริษทั 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 (ปั ดเศษ) หรือเฉลีย่ ประมาณ 44,907 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
กันให้แก่ผขู้ ายรายเดียว ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะรายการของบริษทั ฯ ซึ่งบริษัทฯ จะมีการซือ้ เหมาห้องชุดทัง้ หมดของ
โครงการ ดังนัน้ มูลค่าดังกล่าวจึงสามารถสะท้อนมูลค่าของโครงการในปั จจุบนั ได้อย่างเหมาะสม
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
3. ที่ดินว่างเปล่าเนื้ อที่ 16-0-30.30 ไร่ ถนนศรีนครินทร์-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
เพื่อต้องการทราบมูลค่าตลาดปั จจุบนั 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)
กรรมสิทธิสมบู
์ รณ์ (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 โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบราคาทีม่ กี ารตกลงซือ้
ขายกัน ในช่ว งที่ผ่ านมา และ/หรือ ราคาเสนอขายในปั จจุบ ันที่ทรัพย์สิน ที่มีลัก ษณะและคุ ณประโยชน์ ค ล้า ยคลึงกับ
ทรัพย์สนิ ทีจ่ ะประเมินมูลค่าโดยอาจใช้ปัจจัยต่างๆ เช่น ทาเลทีต่ งั ้ ช่วงเวลาซือ้ ขาย ประโยชน์ใช้สอย เงื่อ นไขการชาระ
เงิน ตลอดจนรูปร่างลักษณะของทรัพย์สนิ นัน้ เป็ นตัวปรับราคาในการเปรียบเทียบกับทรัพย์สนิ ทีค่ ล้ายคลึงกันด้วย โดย
บริษัทเอ็ดมันด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ได้สารวจราคาซื้อขายค่าเช่า หรือ ราคาเสนอซื้อขายของ
ทรัพ ย์สิน ต่ า งๆ ในบริเ วณใกล้เ คีย งกับ ที่ ตัง้ ทรัพ ย์สิน ที่ท าการประเมิน มูล ค่ า พบว่ า มีท รัพ ย์สิน อื่น ที่ส ามารถน ามา
เปรียบเทียบเพื่อการประเมินมูลค่าแสดงรายละเอียดโดยสังเขปดังต่อไปนี้
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 สนอซื้อ/ขาย

1 มิถุนายน 2561

1 มิถุนายน 2561

1 มิถุนายน 2561

1 มิถุนายน 2561

ปัจจัยในการพิ จารณา
ประเภทข้อมูล
(ซื้อ-ขาย/เสนอขาย)
ทีต่ งั ้ ทรัพย์สนิ

-5%

-5%

-5%

0%

0%

0%

สภาพแวดล้อม

0%

0%

0%

เนื้อทีด่ นิ (ตารางวา)
รูปแปลงทีด่ นิ
ข้อกาหนดด้านผังเมือง

-1%

-2%

-3%

5%
0%

5%
0%

0%
0%

ศักยภาพในการพัฒนา
วันทีเ่ สนอขาย/ซื้อ-ขาย(ทีอ่ ตั รา
5.00% ต่อปี )
ปั จจัยอื่นๆ

0%
0%

0%
0%

0%
0%

-15%

-15%

71,025

-15%
-16%
75,600

-17%
64,325

-23%
73,150

76.00

26.00

27.00

23.00

1.00
9.04
1.00

0.34
2.92
0.32

0.36
2.81
0.31

0.30
3.30
0.37

71,195

24,439

20,024

26,732

ระยะทางจากถนนสายหลัก

การปรับแก้ทงั ้ หมด
ราคาปรับแก้
การปรับแก้ทงั ้ หมด
%การปรับแก้ทงั ้ หมด
แปลงค่า
เปรียบเทียบ
ราคาปรับแก้ครัง้ สุดท้าย
(บาท/ตารางวา)

สรุปมูลค่าทรัพย์สินโดยวิ ธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach)
บริษทั เอ็ดมันด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ได้ทาการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ด้วยวิธเี ปรียบเทียบ
ราคาตลาด โดยได้มูลค่ า ของที่ดิน เปล่ า 16-3-30.30 ไร่ ติด ถนนถนนศรีน คริน ทร์ -ร่ ม 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(ปั ดเศษ)
วิ ธีคานวณมูลค่าคงเหลือสุทธิ (Residual Approach)
วิธคี านวณมูลค่าคงเหลือสุทธิ เป็ นการประเมินมูลค่าของทรัพย์สนิ เกีย่ วกับการประมาณการราคาขายและค่าเช่า
โดยอ้างอิงจากข้อมูลตลาด การประมาณการต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสาหรับโครงการที่คล้ายคลึงกัน หรือ
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 รวมถึงสภาวะการแข่งขันที่อาจเกิดขึน้ ในช่วงระยะเวลาการพัฒนา การประเมินโดยวิธนี ้ี
ควรใช้กบั ทรัพย์สนิ ทีอ่ ยู่ระหว่างการพัฒนาหรือทรัพย์สนิ ทีม่ ศี กั ยภาพพอทีจ่ ะพัฒนาเพื่อให้เป็ นทรัพย์สนิ ทีส่ ามารถสร้าง
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
รายได้ในอนาคต เช่น ที่ดนิ ว่างเปล่า โครงการจัดสรรประเภทต่างๆ และอาคารสานักงาน เป็ นต้น แสด งรายละเอียด
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
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (เผือ่ เหลือเผือ่ ขาด)
3.00% ของรายได้รวม
ค่าใช้จ่ายในการขายและโฆษณา
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 ธีมูลค่าคงเหลือสุทธิ (Residual Approach)
บริษัท เอ็ดมันด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ได้ทาการประเมินมูลค่าคงเหลือสุทธิ (Residual
Approach) โดยได้มูล ค่ า ของที่ดิน เปล่ า 16-3-30.30 ไร่ ติด ถนนถนนศรีน คริน ทร์ -ร่ ม 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(ปั ดเศษ)
สรุปรายงานการประเมิ นโดย บริษทั 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 มีความเห็นว่าการประเมินมูลค่าที่ดนิ เปล่าด้วยวิธเี ปรียบเทียบราคาตลาด เป็ นวิธกี ารที่เหมาะสม
เนื่องจากผูป้ ระเมินได้เปรียบเทียบราคาตลาดของทีด่ นิ เปล่าทีม่ ลี กั ษณะทีใ่ กล้เคียงกัน และมีการปรับปรุงราคาเพิม่ หรือลด
เพื่อสะท้อนข้อดีหรือข้อเสียของที่ดนิ ทีบ่ ริษทั ฯ จะเข้าซือ้ เมื่อเทียบกับทีด่ นิ อื่น ดังนัน้ มูลค่าดังกล่าวจึงสามารถสะท้อน
มูลค่าของทีด่ นิ ในปั จจุบนั ได้อย่างเหมาะสม
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
4. ที่ดินว่างเปล่าเนื้ อที่ 19-3-53.30 ไร่ ถนนศรีนครินทร์-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
เพื่อต้องการทราบมูลค่าตลาดปั จจุบนั 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) ปั จจุบนั อยู่
ระหว่างการพัฒนาโครงการทีอ่ ยูอ่ าศัย “โครงการกรุงเทพกรีฑา วิลเลจ”
กรรมสิทธิสมบู
์ รณ์ (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 โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบราคาทีม่ กี ารตกลงซือ้
ขายกัน ในช่ว งที่ผ่ านมา และ/หรือ ราคาเสนอขายในปั จจุบ ันที่ทรัพย์สิน ที่มีลัก ษณะและคุ ณประโยชน์ ค ล้า ยคลึงกับ
ทรัพย์สนิ ทีจ่ ะประเมินมูลค่าโดยอาจใช้ปัจจัยต่างๆ เช่น ทาเลทีต่ งั ้ ช่วงเวลาซือ้ ขาย ประโยชน์ใช้สอย เงื่อนไขการชาระ
เงิน ตลอดจนรูปร่างลักษณะของทรัพย์สนิ นัน้ เป็ นตัวปรับราคาในการเปรียบเทียบกับทรัพย์สนิ ทีค่ ล้ายคลึงกันด้วย โดย
เอกสารแนบ 7- หน้า 16

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
บริษัทเอ็ดมันด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ได้สารวจราคาซื้อขายค่าเช่า หรือ ราคาเสนอซื้อ ขายของ
ทรัพ ย์สิน ต่ า งๆ ในบริเ วณใกล้เ คีย งกับ ที่ตัง้ ทรัพ ย์สิน ที่ท าการประเมิน มูล ค่ า พบว่ า มีท รัพ ย์สิน อื่น ที่ส ามารถน ามา
เปรียบเทียบเพื่อการประเมินมูลค่าแสดงรายละเอียดโดยสังเขปดังต่อไปนี้
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%

-2%

-3%

-4%

-5%
0%

0%
0%

-5%
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

แปลงค่า

1.00
9.08

0.34
2.93

0.29
3.43

0.37
2.72

เปรียบเทียบ

1.00

0.32

0.38

0.30

64,778

21,424

22,889

20,465

ประเภทข้อมูล
ทีต่ งั ้

เนื้อที่
วันทีเ่ สนอซื้อ/ขาย
ราคา/เสนอขาย
(บาทต่อตารางวา)
ปั จจัยเชิงปริมาณ(ค่าถมทีด่ นิ )
ราคา/เสนอขายหลังการปรับแก้
(บาทต่อตารางวา)
ปัจจัยในการพิ จารณา
ประเภทข้อมูล
(ซื้อ-ขาย/เสนอขาย)
ทีต่ งั ้ ทรัพย์สนิ
สภาพแวดล้อม
ระยะทางจากถนนสายหลัก
เนื้อทีด่ นิ (ตารางวา)
รูปแปลงทีด่ นิ
ข้อกาหนดด้านผังเมือง
ศักยภาพในการพัฒนา
วันทีเ่ สนอขาย/ซื้อ-ขาย(ทีอ่ ตั รา
5.00% ต่อปี )
ปั จจัยอื่นๆ
การปรับแก้ทงั ้ หมด
ราคาปรับแก้
การปรับแก้ทงั ้ หมด
%การปรับแก้ทงั ้ หมด

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 โดยได้มูลค่ าของที่ดิน เปล่ า 19-3-53.30 ไร่ ติด ถนนถนนศรีน คริน ทร์ -ร่ มเกล้าตัด ใหม่ คิด เป็ น เนื้ อที่ดิน
7,953.30 ตารางวา เท่ากับ 65,000 บาทต่อตารางวา(ปั ดเศษ) หรือคิดเป็ นมูลค่าทีด่ นิ ทัง้ หมด เท่ากับ 517,000,000 บาท
(ปั ดเศษ)
วิ ธีคานวณมูลค่าคงเหลือสุทธิ (Residual Approach)
วิธคี านวณมูลค่าคงเหลือสุทธิ เป็ นการประเมินมูลค่าของทรัพย์สนิ เกีย่ วกับการประมาณการราคาขายและค่าเช่า
โดยอ้างอิงจากข้อมูลตลาด การประมาณการต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสาหรับโครงการที่คล้ายคลึงกันหรือ
สามารถเปรีย บเทีย บกัน ได้ รวมทัง้ การเลือ กใช้อ ัต ราคิด ลด (Discount Rate) อัต 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
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (เผือ่ เหลือเผือ่ ขาด)
3.00% ของรายได้รวม
ค่าใช้จ่ายในการขายและโฆษณา
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 ธีมูลค่าคงเหลือสุทธิ (Residual Approach)
บริษัท เอ็ดมันด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ได้ทาการประเมินมูลค่าคงเหลือสุทธิ (Residual
Approach) โดยได้มูล ค่ า ของที่ดิน เปล่ า 19-3-53.30 ไร่ ติด ถนนถนนศรีน คริน ทร์ -ร่ ม 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 (ปั ดเศษ)
สรุปรายงานการประเมิ นโดย บริษทั 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(ปั ดเศษ) 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 ทีบ่ ริษทั ฯ จะเข้าซือ้ เมื่อเทียบกับทีด่ นิ อื่น ดังนัน้ มูลค่าดังกล่าวจึงสามารถสะท้อน
มูลค่าของทีด่ นิ ในปั จจุบนั 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
เพื่อต้องการทราบมูลค่าตลาดปั จจุบนั 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)
ปั จจุบนั อยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการทีอ่ ยู่อาศัย “หมู่บา้ นรชยา บ้านช้าง 2”
กรรมสิทธิสมบู
์ รณ์ (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 ประกอบด้วยโฉนดทีด่ นิ จานวน 181 ฉบับ เนื้อทีด่ นิ ตามเอกสารสิทธิ ์ 134-0-90.10 ไร่ (134.2253 ไร่
หรือ 53,690.10 ตารางวา) ลักษณะรูปแปลงทีด่ นิ 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 อยู่ภายใต้แนวสายส่งไฟฟ้ าแรงสูง
สาย (น้ า พอง 1 - อุ ด รธานี 1 ขนาด 115 กิโ ลโวลต์) คิด เป็ น เนื้ อ ที่ป ระมาณ 6-3-95.09 ไร่ (6.9877 ไร่ หรือ 2,795.09
ตารางวา) และพื้นที่บริเวณทางด้านทิศเหนือบางส่วนของที่ดนิ 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 โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบราคาทีม่ กี ารตกลงซือ้
ขายกัน ในช่ว งที่ผ่ านมา และ/หรือ ราคาเสนอขายในปั จจุบ ันที่ทรัพย์สิน ที่มีลัก ษณะและคุ ณประโยชน์ ค ล้า ยคลึงกับ
ทรัพย์สนิ ทีจ่ ะประเมินมูลค่าโดยอาจใช้ปัจจัยต่างๆ เช่น ทาเลทีต่ งั ้ ช่วงเวลาซือ้ ขาย ประโยชน์ใช้สอย เงื่อนไขการชาระ
เงิน ตลอดจนรูปร่างลักษณะของทรัพย์สนิ นัน้ เป็ นตัวปรับราคาในการเปรียบเทียบกับทรัพย์สนิ ทีค่ ล้ายคลึงกันด้วย โดย
บริษัทเอ็ดมันด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ได้สารวจราคาซื้อขายค่าเช่า หรือ ราคาเสนอซื้อขายของ
ทรัพ ย์สิน ต่ า งๆ ในบริเ วณใกล้เ คีย งกับ ที่ตัง้ ทรัพ ย์สิน ที่ท าการประเมิน มูล ค่ า พบว่ า มีท รัพ ย์สิน อื่น ที่ส ามารถน ามา
เปรียบเทียบเพื่อการประเมินมูลค่าแสดงรายละเอียดโดยสังเขปดังต่อไปนี้
ตารางเปรียบเทียบประเมินมูลค่าสินทรัพย์ตามราคาตลาด (Adjustment Grid Sales Analysis)
รายละเอียด
ประเภททรัพย์สนิ
ประเภทข้อมูล
ทีต่ งั ้
เนื้อที่
วันทีเ่ สนอซื้อ/ขาย
ราคา/ซื้อ-ขาย (บาทต่อไร่)
ราคา/เสนอขาย
(บาทต่อไร่)
ปั จจัยเชิงปริมาณ(ค่าถมทีด่ นิ )
ราคา/เสนอขายหลังการ
ปรับแก้
(บาทต่อตารางวา)
ปัจจัยในการพิ จารณา
ประเภทข้อมูล
(ซื้อ-ขาย/เสนอขาย)
ทีต่ งั ้ ทรัพย์สนิ
สภาพแวดล้อม
ระยะทางจากถนนสายหลัก
ขนาดทีด่ นิ
รูปแปลงทีด่ นิ
ข้อกาหนดด้านผังเมือง
ศักยภาพในการพัฒนา
วันทีเ่ สนอขาย/ซื้อ-ขาย(ทีอ่ ตั รา
3.50% ต่อปี )

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%

0%

0%

0%

3%
-7%

2%
-7%

-3%
-6%

0%
0%

0%
0%

0%
0%

0%
8%

0%
0%

0%
0%
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
ปั จจัยอื่นๆ

0%

0%

2,998,075

0%
4%
3,278,226

-10%
2,835,000

-14%
2,881,000

45.90
1.00

17.90
0.39

14.00
0.31

14.00
0.31

9.12
1.00

2.56
0.28

3.28
0.36

3.28
0.36

2,976,136

921,590

1,019,006

1,035,540

การปรับแก้ทงั ้ หมด
ราคาปรับแก้
การปรับแก้ทงั ้ หมด
%การปรับแก้ทงั ้ หมด
แปลงค่า
เปรียบเทียบ
ราคาปรับแก้ครัง้ สุดท้าย
(บาท/ตารางวา)

สรุปการประเมินมูลค่าโดยวิธกี ารเปรียบเทียบราคาตลาด
ลาดั
เนื้ อที่ดิน
รายละเอียด
บ
(ไร่-งาน-ตารางวา)
1 เนื้อทีด่ นิ ส่วนทีส่ ามารถใช้ประโยชน์
127-0-95.01
โดยไม่ถูกรอนสิทธิ
2 ส่วนทีอ่ ยู่ใต้แนวสายส่งไฟฟ้ าแรงสูง
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 บริษทั 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 (ปั ดเศษ)
ความเห็นของที่ปรึกษา
ที่ปรึกษาฯ มีความเห็นว่าการประเมินมูลค่าที่ดนิ เปล่าด้วยวิธเี ปรียบเทียบราคาตลาด เป็ นวิธกี ารที่เหมาะสม
เนื่องจากผูป้ ระเมินได้เปรียบเทียบราคาตลาดของทีด่ นิ เปล่าทีม่ ลี กั ษณะทีใ่ กล้เคียงกัน และมีการปรับปรุงราคาเพิม่ หรือลด
เพื่อสะท้อนข้อดีหรือข้อเสียของที่ดนิ ที่บริษัทฯ จะเข้าซื้อเมื่อเทียบกับที่ดนิ อื่น ดังนัน้ มูลค่าดังกล่าวจึงสามารถสะท้อน
มูลค่าของทีด่ นิ ในปั จจุบนั ได้อย่างเหมาะสม
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
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
เพื่อต้องการทราบมูลค่าตลาดปั จจุบนั ของทรัพย์สนิ ในสภาพทีไ่ ม่มภี าระผูกพันใดๆ
เพื่อใช้เป็ นข้อมูลประกอบการพิจารณาของบริษทั อาดามัส อินคอร์ปปอเรชัน่ จากัด
(มหาชน) สาหรับวัตถุประสงค์สาธารณะเท่านัน้
12-2-41.00 ไร่ (5,041 ตารางวา)
ทีด่ นิ ว่างเปล่าตัง้ อยู่ตดิ 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
กรรมสิทธิสมบู
์ รณ์ (Freehold)
บริษทั สิทธารมย์ ดีเวลลอปเมนท์ จากัด
โฉนดทีด่ นิ จานวน 2 ฉบับเลขที่ 170089 และ 170292
ไม่มี
29 มิถุนายน 2561
119,720,000 บาท
ผังแสดงรูปแปลงที่ดิน

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

เอกสารแนบ 7- หน้า 24

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
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 โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบราคาทีม่ กี ารตกลงซือ้
ขายกัน ในช่ว งที่ผ่ านมา และ/หรือ ราคาเสนอขายในปั จจุบ ันที่ทรัพย์สิน ที่มีลัก ษณะและคุ ณประโยชน์ ค ล้า ยคลึงกับ
ทรัพย์สนิ ทีจ่ ะประเมินมูลค่าโดยอาจใช้ปัจจัยต่างๆ เช่น ทาเลทีต่ งั ้ ช่วงเวลาซือ้ ขาย ประโยชน์ใช้สอย เงื่อนไขการชาระ
เงิน ตลอดจนรูปร่างลักษณะของทรัพย์สนิ นัน้ เป็ นตัวปรับราคาในการเปรียบเทียบกับทรัพย์สนิ ทีค่ ล้ายคลึงกันด้วย โดย
บริษัทเอ็ดมันด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ได้สารวจราคาซื้อขายค่า เช่า หรือ ราคาเสนอซื้อขายของ
ทรัพ ย์สิน ต่ า งๆ ในบริเ วณใกล้เ คีย งกับ ที่ตัง้ ทรัพ ย์สิน ที่ท าการประเมิน มูล ค่ า พบว่ า มีท รัพ ย์สิน อื่น ที่ส ามารถน ามา
เปรียบเทียบเพื่อการประเมินมูลค่าแสดงรายละเอียดโดยสังเขปดังต่อไปนี้
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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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
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%

ขนาดทีด่ นิ
รูปแปลงทีด่ นิ
ข้อกาหนดด้านผังเมือง

-5%

-3%

-6%

0%
0%

0%
0%

0%
0%

ศักยภาพในการพัฒนา
วันทีเ่ สนอขาย/ซื้อ-ขาย(ที่
อัตรา 3.50% ต่อปี )
ปั จจัยอื่นๆ

0%
0%

0%
0%

0%
0%

-10%

-5%

9,536,667

-15%
-20%
9,780,000

-18%
9,430,000

-6%
9,400,000

74.00

30.00

18.00

26.00

1.00
9.42

0.41
2.47

0.24
4.11

0.35
2.85

1.00

0.26

0.44

0.30

9,512,550

2,559,866

4,113,758

2,838,926

วันทีเ่ สนอซื้อ/ขาย
ราคาเสนอ/ซื้อ-ขาย (บาทต่อ
ไร่)
ราคา/เสนอขายรวม
(บาทต่อไร่)
ปั จจัยเชิงปริมาณ(ค่าถมทีด่ นิ บาท/ปริมาณถม)
ราคา/เสนอขายหลังการ
ปรับแก้
(บาทต่อตารางวา)
ปัจจัยในการพิ จารณา
ประเภทข้อมูล
(ซื้อ-ขาย/เสนอขาย)
ทีต่ งั ้ ทรัพย์สนิ
สภาพแวดล้อม

การปรับแก้ทงั ้ หมด
ราคาปรับแก้
การปรับแก้ทงั ้ หมด
%การปรับแก้ทงั ้ หมด
แปลงค่า
เปรียบเทียบ
ราคาปรับแก้ครัง้ สุดท้าย
(บาท/ตารางวา)

สรุปรายงานการประเมิ นโดย บริษทั เอ็ดมันด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด
บริษทั เอ็ดมันด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ได้ทาการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ด้วยวิธเี ปรียบเทียบ
ราคาตลาด โดยได้มูลค่าของที่ดินเปล่า 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 (ปั ดเศษ)
ความเห็นของที่ปรึกษา
ที่ปรึกษาฯ มีความเห็นว่าการประเมินมูลค่าที่ดนิ เปล่าด้วยวิธเี ปรียบเทียบราคาตลาด เป็ นวิธกี ารที่เหมาะสม
เนื่องจากผูป้ ระเมินได้เปรียบเทียบราคาตลาดของทีด่ นิ เปล่าทีม่ ลี กั ษณะทีใ่ กล้เคียงกัน และมีการปรับปรุงราคาเพิม่ หรือลด
เอกสารแนบ 7- หน้า 26

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
เพื่อสะท้อนข้อดีหรือข้อเสียของที่ดนิ ทีบ่ ริษทั ฯ จะเข้าซือ้ เมื่อเทียบกับทีด่ นิ อื่น ดังนัน้ มูลค่าดังกล่าวจึงสามารถสะท้อน
มูลค่าของทีด่ นิ ในปั จจุบนั ได้อย่างเหมาะสม
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
7.
ที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างจานวน 26 หลัง
บ้านเดีย่ วสองชัน้ และ บ้านแฝดสองชัน้
ประเภททรัพย์สิน
เพื่อต้องการทราบมูลค่าตลาดปั จจุบนั 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 อยู่ภายในโครงการ “สิทธารมย์ พาร์ค ไลฟ์ ”
กรรมสิทธิสมบู
์ รณ์ (Freehold)
ลักษณะกรรมสิ ทธิ์
บริษทั สิทธารมย์ ดีเวลลอปเมนท์ จากัด
ผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ์
โฉนดที่ดินเลขที่ 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
ไม่มี
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 เกีย่ วกับการประมาณการราคาขายและค่าเช่า
โดยอ้างอิงจากข้อมูลตลาด การประมาณการต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสาหรับโครงการที่คล้ายคลึงกันหรือ
สามารถเปรีย บเทีย บกัน ได้ รวมทัง้ การเลือ กใช้อ ัต ราคิด ลด (Discount Rate) อัต ราผลตอบแทนของผู้พ ัฒ นาหรือ
ผู้ประกอบการ ตลอดจนระยะเวลาที่ใช้ในการพัฒ นาและระยะเวลาที่ใช้ในการขายหรือให้เช่า ซึ่งต้องพิจารณาโดย
รอบคอบสาหรับสภาวะตลาดในพืน้ ทีน่ นั ้ ๆ รวมถึงสภาวะการแข่งขันทีอ่ าจเกิดขึน้ ในช่วงระยะเวลาการพัฒนา การประเมิน
โดยวิธีน้ีควรใช้กบั ทรัพย์สนิ ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาหรือทรัพย์สนิ ที่มีศกั ยภาพพอที่จะพัฒนาเพื่อให้เป็ นทรัพย์สนิ ที่
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

เนื้อทีโ่ ครงการ
ระยะทางจากถนนสายหลัก
รูปแบบอาคาร / คุณภาพวัสดุ
เริม่ เปิ ดโครงการ
จานวนหน่วยทัง้ หมด
จานวนหน่วยขายปั จจุบนั
จานวนหน่วยขายปั จจุบนั
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.)

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

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%

ซอยบ้านม่วงสามัคคี
ถนนสายเลีย่ งเมือง
อุดรธานี(ทล.216)

ถนนสาย อด.1076
ติดถนนนิตโย(ทล.22) 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

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%
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
รายละเอียด
รูปแบบอาคาร/คุณภาพวัสดุ
สิง่ อานวยความสะดวก
ชือ่ เสียงผูป้ ระกอบการ
การต่อรอง/โปรโมชัน่
ปั จจัยอื่นๆ
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 เปิ ดโครงการ
จานวนหน่วยทัง้ หมด
จานวนหน่วยขายปั จจุบนั
จานวนหน่วยขายปั จจุบนั
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
ปั จจัยอื่นๆ
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 มู ล ค่ า ทรัพ ย์สิน แบบคิด ลดมู ล ค่ า ทรัพ ย์สิน ทัง้ กลุ่ ม (Portfolio / Wholesale Value) บริษัท ฯ
พิจารณาหัก ต้นทุนและค่าใช้จ่ายทัง้ หมดในการพัฒนาโครงการเพื่อให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ รวมถึงกาไรและค่าความเสีย่ ง
ของผู้ประกอบการ ประมาณร้อยละ 22.05 คงเหลือมูลค่าทรัพย์สนิ ตามสภาพปั จจุบนั ประมาณ 78,060,000 บาท (ปั ด
เศษ) มีรายละเอียดของ ต้นทุนค่าพัฒนาและมูลค่าทรัพย์สนิ ตามสภาพปั จจุบนั ดังนี้
สมมติ ฐานการประเมิ นมูลค่า
ค่าบริหารและจัดการโครงการ
0.5% ของรายได้รวม
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
0.5% ของรายได้รวม
ค่าใช้จ่ายในการขายและโฆษณา
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 กลุม่

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

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 บริษทั เอ็ดมันด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท เอ็ดมันด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ได้สารวจข้อมูลบ้านเดี่ยวและบ้านแฝดในบริเวณ
ใกล้เคียงที่ตงั ้ ทรัพย์สนิ เพื่อทาการวิเคราะห์เปรียบเทียบตามตาราง Adjustment Grid Sales Analysis โดยกรณี รวม
ประมาณการรายได้จากการขายแยกอิสระจากกันสาหรับผู้ซ้อื รายย่อยทัง้ 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 คงเหลือมูลค่าทรัพย์สนิ ตามสภาพปั จจุบนั
ประมาณ 78,060,000 บาท (ปั ดเศษ)
ความเห็นของที่ปรึกษา
ทีป่ รึกษาฯ มีความเห็นว่าการประเมินมูลค่าโครงการด้วยวิธมี ลู ค่าคงเหลือสุทธิ เป็ นวิธกี ารทีเ่ หมาะสม เนื่องจาก
ผูป้ ระเมินได้ทาการประมาณการมูลค่าสุทธิทค่ี าดว่ าจะได้รบั จากโครงการ โดยมีการประมาณการรายได้ทค่ี าดว่าจะได้รบั
รวมถึงประมาณการต้นทุนและค่าใช้จ่ายทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ เพื่อหามูลค่าสุทธิทค่ี าดว่าจะได้รบั จากโครงการ นอกจากนี้
เอกสารแนบ 7- หน้า 34

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
การประเมินดังกล่าวยังมีการตัง้ สมมติฐานว่าเป็ นการขายมูลค่าสินทรัพย์ทงั ้ กลุ่ม (portfolio) และมีการกาหนดสมมติฐาน
ส่วนลดจากการขายบ้านทัง้ หมดพร้อมกันให้แก่ผขู้ ายรายเดียว ซึง่ สอดคล้องกับลักษณะรายการของบริษทั ฯ ซึง่ บริษทั ฯ
จะมีการจาหน่ายบ้านทัง้ หมดของโครงการ ดังนัน้ มูลค่าดังกล่าวจึงสามารถสะท้อนมูลค่าของโครงการในปั จจุบนั ได้อย่าง
เหมาะสม

เอกสารแนบ 7- หน้า 35

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. บริษทั แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
ก. เนื่องจากบริษทั ยังมิได้มกี ารจัดทาสมุดทะเบียนหุน้ และออกใบหุน้ ให้แก่ผถู้ อื หุน้ จึงจาเป็ นต้องกาหนดไว้ใน
สัญญาที่เกี่ยวข้องโดยให้ผู้ขาย/บริษัทดาเนินการจัดทาสมุดทะเบียนหุ้นและออกใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นให้ถูกต้องตามที่
กฎหมายกาหนด
ข. เนื่องจากบริษทั ยังมีเงินกูย้ มื ตามสัญญากูย้ มื เงิน สัญญาสนับสนุ นวงเงิน สัญญาค้าประกัน ต่างๆ ที่ยงั มีผล
บังคับใช้ ซึง่ มีขอ้ กาหนด “การเปลีย่ นแปลงการควบคุม” ดังนัน้ ควรกาหนดไว้ในเงื่อนไขบังคับก่อนในสัญญาทีเ่ กีย่ วข้อง
ให้บริษทั ดาเนินการแจ้งให้กบั ผูใ้ ห้กทู้ ราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรถึงการเปลีย่ นแปลงกรรมการและผูถ้ อื หุน้ อันจะเกิดขึน้ ใน
อนาคตให้ถูกต้องครบถ้วนตามทีก่ าหนดไว้ในสัญญา
2. บริษทั แอสเซท ไฟว์ โฮลดิ้ง จากัด
เนื่องจากบริษัทยังมิได้มกี ารจัดทาสมุดทะเบียนหุ้นและออกใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้น จึงจาเป็ นต้องกาหนดไว้ใน
สัญญาที่เกี่ยวข้องโดยให้ผู้ขาย/บริษัทดาเนินการจัดทาสมุดทะเบียนหุ้นและออกใบหุ้ นให้แก่ผู้ถือหุ้น ให้ถูกต้องตามที่
กฎหมายกาหนด
3. บริษทั รชยาเรียลเอสเตท จากัด
ก. เนื่องจากบริษทั ยังมิได้มกี ารจัดทาสมุดทะเบียนหุน้ และออกใบหุน้ ให้แก่ผถู้ อื หุน้ จึงจาเป็ นต้องกาหนดไว้ใน
สัญญาที่เกี่ยวข้องโดยให้ผู้ขาย/บริษัทดาเนินการจัดทาสมุดทะเบียนหุ้นและออกใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นให้ถูกต้องตามที่
กฎหมายกาหนด
ข. เนื่ อ งจากสัญ ญากู้ยืม เงิน และสัญ ญาแก้ไ ขเพิ่ม เติม สัญ ญาสิน เชื่อ ระหว่ า งธนาคาร ไทยพาณิ ช ย์ จ ากัด
(มหาชน) ในฐานะผูใ้ ห้กู้ และบริษัท รชยาเรียลเอสเตท จากัด ในฐานะผูก้ ู้ มีขอ้ กาหนด “การเปลี่ยนแปลงการควบคุม ”
ดังนัน้ จึงควรกาหนดไว้ในเงื่อนไขบังคับก่อนในสัญญาที่เกี่ยวข้องให้บริษัทดาเนินการขอความยินยอมเป็ 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 ซึง่ เป็ 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. บริษทั แอสเซท ไฟว์ โฮลดิ้ง จากัด
จากการตรวจสอบยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ของบริษทั แอสเซท ไฟว์ โฮลดิง้ จากัด
เพื่อประกอบการซือ้ 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 รียกร้อ 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. เงินให้กู้ยืมแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน จานวนรวม 82,248,010 บาท เป็ นเงินให้กู้ยืมแก่
บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกัน 4 ราย โดยออกเป็ นตั ๋วสัญญาใช้เงิน กาหนดชาระคืนเมื่อทวงถาม
ไม่มกี ารคิดดอกเบีย้ ซึง่ จากการส่งหนังสือยืนยันยอดได้รบั ตอบกลับถูกต้องทุกรายและ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ยังไม่พบการรับคืนเงินกู้
ในการตรวจสอบนี้บริษทั ฯ มีเงินกูย้ มื จากบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกัน 4 ราย ซึง่ เป็ นกลุ่มบุคคล
เดียวกันจึงได้มีการปรับปรุงเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน 82,248,010 บาท ไป
แสดงหักกลบกับเงินกูย้ มื จากบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกันเพื่อความเหมาะสม

3. เงิ นลงทุนใน
บริษทั ย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อยจานวน 102,499,990 บาท เป็ นเงินลงทุนในบริษัท แอสเซท ไฟว์ ดี
เวลลอปเม้นท์ จากัด(“บริษทั ย่อย”) ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทห้องชุดและ
บ้านพักอาศัย โดยบริษทั ฯ ซือ้ เงินลงทุนมาเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 ตาม Share Sale and
Purchase Agreement จากนายศุ ภ โชค ปั ญจทรัพ ย์ จ านวน 28,999,999 หุ้ น ในราคา
102,499,990 บาท คิดเป็ นร้อยละ 96.67 ของจานวนหุ้นที่ออกทัง้ หมด บริษัทย่อยดังกล่าว
ปั จจุบนั มีทุนจดทะเบียน 300,000,000 บาท เรียกชาระแล้วร้อยละ 100 โดยบริษัทฯ ยังมี
ภาระในการช าระค่ า หุ้ น สามัญ เพิ่ ม ทุ น และเรี ย กช าระแล้ ว ให้ ก ับ บริ ษั ท ย่ อ ย จ านวน
187,500,000 บาท ซึ่งเดิมนายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ ยังไม่ได้ชาระในส่วนนี้ไว้และอาจมีภาระ
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ดอกเบี้ยจ่ายจากค่าหุ้นค้างชาระดังกล่าว หากบริษัทย่อยถูกกรมสรรพากรประเมินรายได้
ดอกเบีย้ รับจากลูกหนี้ค่าหุน้ 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
จัดทาบัญชีและค่าบริการจดทะเบียนเพิ่มทุนกับบริษัท 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 กีย่ วข้องกันและบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน 2 แห่ง คือ บริษทั แอส
เซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้นท์ และบริษัท รชยาเรียลเอสเตท จากัด ในการโอนภาระหนี้สนิ
เฉพาะเงินต้นของบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกันมาให้กบั บริษทั ฯ

2. เงินกู้ยมื จานวน 2,500,000 บาท เป็ นเงินกู้จากนายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ เพื่อใช้เป็ นทุน
หมุนเวียนในบริษทั ฯ
ในการตรวจสอบนี้ บ ริษั ท ฯ มี เ งิ น ให้ กู้ ยืม แก่ บุ ค คลที่เ กี่ ย วข้ อ งกัน 4 ราย เป็ นจ านวน
82,248,010 บาท ซึ่งเป็ นบุคคลเดียวกัน จึงได้มกี ารปรับปรุงนามาแสดงหักกลบกับเงินกูย้ มื
จากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันข้างต้นเพื่อความเหมาะสม ทาให้เงินกู้ยมื จากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
แสดงสุทธิจานวน 36,155,672 บาท
ตารางสรุปการปรับปรุงรายการในงบการเงิ นภายใน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561
รายการ

ยอดคงเหลือ
ตามบัญชี

รายการ
ปรับปรุง

ยอดคงเหลือ
หลังปรับปรุง

มูลค่าที่ คาดว่าจะได้รบั ประโยชน์
หรือเกิ ดภาระหนี้ สิน
ยอดสูง

ยอดตา่

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่
้ บคุ คลและ
กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
รวมสินทรั พย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะยาวแก่กิจการที่
เกี่ยวข้ องกัน
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

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

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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รายการ

ยอดคงเหลือ
ตามบัญชี

รายการ
ปรับปรุง

ยอดคงเหลือ
หลังปรับปรุง

มูลค่าที่ คาดว่าจะได้รบั 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 ือหุ้น
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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2. บริษทั 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
ยอดธนาคารทีต่ อบกลับ พบว่า ยอดถูกต้องตรงกันโดยรายการทีไ่ ม่ตรงสามารถตรวจสอบได้กบั
งบพิสจู น์ยอดเงินฝากพบว่ามีความถูกต้อง เงินฝากธนาคารไม่มขี อ้ จากัดในการเบิกใช้

2. ลูกหนี้ การค้า บริษทั ไม่มลี ูกหนี้การค้าเนื่องจากธุรกิจหลักเป็ นการขายอสังหาริมทรัพย์โดยจะโอนกรรมสิทธิเมื
์ ่อ
และลูกหนี้ อื่น ได้รบั การชาระเงินแล้ว ส่วนลูกหนี้อ่นื ทีส่ าคัญ ประกอบด้วย
- เงินมัดจาจ่ายล่วงหน้า จานวน 7.6 ล้านบาท เป็ นเงินจ่ายล่วงหน้าให้กบั ผูร้ บ
ั เหมาและผูข้ าย
วัสดุ สาหรับโครงการ วนา เรสซิเดนซ์ ในการก่อสร้างโครงการซึ่งปั จจุบนั อยู่ระหว่างการ
พัฒ นาซึ่ง ปั จ จุ บ ัน ผู้ร ับ เหมาส่ ว นใหญ่ ย ัง คงรับ เหมางานในโครงการอยู่แ ละคาดว่ า จะ ให้
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
ั นาแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างการพัฒนา ดังนี้
3. ต้นทุน
หน่วย : ล้านบาท
พัฒนาโครงการ
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561
อสังหาริมทรัพ
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 ปั จจุบนั ยังไม่มีการพัฒนา ผู้ตรวจสอบไม่ได้รบั เอกสาร
ประเมินราคาทีด่ นิ จึงไม่สามารถตรวจสอบเรื่องการวัดมูลค่าได้
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทงั ้ หมดบริษทั ฯ นาไปจดจานองเป็ นหลักทรัพย์ค้าประกัน
หนี้สนิ ทีม่ อี ยู่กบั ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
จากการตรวจสอบบริษัทฯ ไม่ได้จดั ทาทะเบียนคุมผู้รบั เหมาและสัญญาที่เกี่ยวข้องกับ ต้ น ทุ น
โครงการ และเอกสารหลังงวดไม่ได้มกี ารจัดเตรียมไว้ให้สามารถตรวจสอบได้ ทาให้ไม่สามารถ
ตรวจสอบได้ว่ามีการบันทึกบัญชีรายการครบถ้วนหรือไม่
4. เงิ นลงทุนใน
บริษทั ย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อยจานวน 3 ล้านบาทคือ บริษัท รชยา เรียลเอสเตท จากัด (“บริษัทย่อย”)
ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทบ้านพักอาศัย ทีจ่ งั หวัดอุดรธานี โดยบริษทั ฯลงทุน
ตัง้ แต่ ในปี 2560 และลงทุนเพิม่ ในปี 2561 บริษัทดังกล่าวปั จจุบนั มีทุนจดทะเบียน 3 ล้านบาท
เรียกชาระแล้วร้อยละ 100 โดยบริษทั ฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 แต่ไม่สามารถตรวจสอบ
การจ่ายเงินซือ้ เงินลงทุนได้เนื่องจากบริษทั บันทึกซือ้ เงินลงทุนกับเงินกูย้ มื จากกรรมการทัง้ 2 ครัง้
และไม่มเี อกสารประกอบการซือ้ ขายและบันทึกบัญชี จากการตรวจนับใบหุน้ ไม่สามารถตรวจนับ
ได้เนื่องจากยังไม่ได้จดั ทา

5. ส่วนปรับปรุง บริษทั ฯ มีส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ (สุทธิจากค่าเสื่อมราคาสะสม) จานวน 5.29 ล้านบาท
อาคารและ
มีรายการทีส่ าคัญดังนี้
อุปกรณ์
- ส่วนปรับปรุงอาคาร จานวน 1.33 ล้านบาท เป็ นส่วนปรับปรุงอาคารสานักงานเช่าทีไ่ ด้ยา้ ยมา
เช่าอยู่ในปั จจุบนั ซึ่งได้มีการปรับปรุงพื้นที่เช่าแล้วเสร็จและบริษัทฯ ได้ย้ายที่ทาการเมื่อ
เดือนกุมภาพันธ์ 2561
- เครื่องใช้สานักงาน เครื่องตกแต่ง เครื่องมือเครื่องใช้ จานวน 1.02 ล้านบาท เป็ นอุปกรณ์ทใ่ี ช้
ในสานักงาน โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องถ่ายเอกสาร และอื่นๆ ไม่สามารถตรวจนับได้เนื่องจากไม่ได้ให้
รหัสทรัพย์สนิ ไว้และบางส่วนไม่สามารถตรวจสอบราคาทุนได้
- ยานพาหนะ จานวน 2.98 ล้านบาท เป็ นรถยนต์ 2 คัน คือ Toyota Alphard 2.5 SC และ Toyota
Fortuner 2.8T ซึง่ อยู่ระหว่างการเช่าซือ้ 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
สานักงานในปั จจุบนั 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” ซึง่ เกิดขึน้ ในปี 2559 จากการทีบ่ ริษทั ฯ รับโอนสิทธิตามสัญญาจะซือ้
จะขายระหว่างพาร์ค อเวนิว กับบริษัท บางกอก เดค-คอน จากัด (มหาชน) มูลค่าตามสัญญา
492.19 ล้านบาท โดยบริษัทฯได้ชาระเงินค่าซื้อที่ดนิ 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 มีวงเงินกูย้ มื จานวน 3 วงเงิน วงเงินกูร้ วม 910 ล้านบาท
การเงิ น
เบิกใช้แล้วจานวน 648.89 ล้านบาท เพื่อใช้ในการซือ้ ที่ดนิ และพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
ของบริษทั ฯ ยอดคงเหลือมีความถูกต้องตรงกับหนังสือยืนยันยอดธนาคารตอบกลับและข้อมูลของ
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 ปั ญจทรัพย์
บริษทั รื่นฤดี ดีเวลล็อปเมนท์ จากัด
บริษทั บ้านรื่นฤดี 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
ล้า นบาท ตรวจสอบไม่ พ บว่ า มีก ารจัด ทาหนังสือ โอนสภาพหนี้ หรือ เอกสารประกอบอื่น เพื่อ
ประกอบการบันทึกบัญชี และบางส่วนที่รวมอยู่ในยอดจ่ายคืน(ลดหนี้)จานวนเงิน 187.51 ล้าน
บาท มีการบันทึกบัญชีแปลงหนี้เงินกูย้ มื ของกรรมการเป็ นทุน แต่ไม่มเี อกสารประกอบการบันทึก
บัญชี 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 ผลประโยชน์พนักงาน จานวน 0.18 ล้านบาท เป็ นประมาณการหนี้สินของ
พนัก งานที่จ ะต้อ งจ่า ยช าระในอนาคตจากการเกษีย ณอายุ ประมาณการหนี้ สิน 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

มูลค่าที่ คาดว่าจะได้รบั ประโยชน์
หรือเกิ ดภาระหนี้ สิน
ยอดสูง
ยอดตา่

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื
ต้นทุนโครงการอสังหาริมทรัพย์
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
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
หนี้ สิ นไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าการเงินระยะยาว
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากบุคคลและ
กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน

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

11,660,381.76
739,172,303.46

11,304,519.96
739,172,303.46

-

752,179,348.41

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

162,897,280.76
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

49,835,920.31

22,160,879.69

71,996,800.00

71,996,800.00

71,996,800.00
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รายการ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนี้ สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้ สิน
ส่วนของผูถ้ ือหุ้น
หุน้ สามัญ 30,000,000 หุน้ หุน้ ละ 10
บาท
หัก ลูกหนี้คา่ หุน้

ยอดคงเหลือ
ตามบัญชี

รายการ
ปรับปรุง

682,009,549.76
844,906,830.52

184,610.67
187,587,483.86

3,000,000.00

ยอดคงเหลือ
หลังปรับปรุง
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

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

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

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

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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มูลค่าที่ คาดว่าจะได้รบั ประโยชน์
หรือเกิ ดภาระหนี้ สิน
ยอดสูง
ยอดตา่

รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
3. บริษทั รชยาเรียลเอสเตท จากัด
จากการตรวจสอบยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ของบริษทั รชยาเรียลเอสเตท จากัด
เพื่อประกอบการซือ้ 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 มีลู ก หนี้ ก ารค้า เนื่ อ งจากธุ ร กิจ หลัก เป็ น การขายอสัง หาริม ทรัพ ย์โ ดยจะโอน
และลูกหนี้ อื่น
กรรมสิทธิเมื
์ ่อได้รบั การชาระเงินแล้ว ส่วนลูกหนี้อ่นื ทีส่ าคัญ ประกอบด้วย
- ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าและเงินทดรองจ่าย ส่วนใหญ่เป็ นเงินมัดจาจ่ายล่วงหน้าค่าวัสดุและ
เงินจ่ายล่วงหน้ าผู้รบั เหมา โครงการรชยา บ้านช้าง 2 จานวนรวม 3.70 ล้านบาท ซึ่ง
สามารถตรวจสอบการจ่ายชาระได้ โดยทางผู้ตรวจสอบไม่ได้รบั ทะเบียนคุมผูร้ บั เหมา
สัญญาจ้าง ใบส่งมอบงานและตารางสรุปการจ่ายชาระ หรือทะเบียนคุมการจ่ายเงินของ
ผู้รบั เหมา ทาให้ไม่สามารถระบุได้ว่าเงินจ่ายล่วงหน้าผูร้ บั เหมา มีจานวนเงินครบถ้วน
ถูกต้องเพียงใด และในส่วนของเงินมัดจาค่าวัสดุไม่สามารถระบุได้ว่าวัสดุจานวนเท่าใดที่
ควรจะโอนไปเป็ นต้นทุนโครงการระหว่างการพัฒนา
-

-

ดอกเบี้ย ค้า งรับ จ านวน 1.67 ล้า นบาท เป็ น ดอกเบี้ย ค้า งรับ จากเงิน ให้กู้ยืม แก่
กรรมการบริษทั คือนายจตุรงค์ ธนะปุระ ตามสัญญากูเ้ งินหลายฉบับ คิดอัตราดอกเบีย้
ร้อยละ 8 ต่อปี เป็ นดอกเบีย้ ทีค่ า้ งชาระเรื่อยมาตัง้ แต่ปี 2559 ยังไม่มกี ารชาระดอกเบี้ย
บริษทั ฯ ยังไม่ได้บนั ทึกส่วนของดอกเบีย้ ค้างรับทีต่ ามสัญญาเงินกูท้ ก่ี าหนดให้ดอกเบีย้ ที่
ค้า งน ามาคิด เป็ น เงิน ต้น ท าให้จานวนเงิน ดอกเบี้ยและดอกเบี้ยค้างรับ ที่แ สดง เป็ น
จานวนเงินที่ไม่ถูกต้อง แต่ ไม่สามารถคานวณได้ว่าต้องบันทึกเพิ่มอีกจานวนเท่ า ใด
เนื่องจากบริษทั ฯ ไม่ได้จดั ทารายละเอียด
ภาษีถูกหัก ณ ทีจ่ ่าย จานวน 462,743 บาท สามารถตรวจสอบเอกสารได้จานวน 25,900
บาท ส่วนทีเ่ หลือผูต้ รวจสอบไม่ได้รบั เอกสารในการตรวจสอบ

3. เงิ นให้ กู้ ยื ม แก่ เงินให้กยู้ มื แก่บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกัน จานวน 19 ล้านบาท เป็ นเงินให้กยู้ มื แก่นายจตุรงค์ ธนะปุ
บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ระ (กรรมการผูม้ อี านาจของบริษทั ฯ) เป็ นการทยอยให้กตู้ งั ้ 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 ปั จจุบนั นายจตุรงค์ ธนะปุระ ยังเป็ นกรรมการของบริษทั ฯ อยู่ จึงไม่ได้พจิ ารณา
ตัง้ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
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4. ต้นทุน
โครงการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์

4.1 บริษทั ฯ มีโครงการทีพ่ ฒ
ั นาแล้วเสร็จและระหว่างพัฒนา ดังนี้
(หน่วย : ล้นบาท)
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561
ต้นทุนที่
มูลค่าขาย ต้นทุนที่
มูลค่าขาย
ต้นทุน มูลค่าที่ คาด
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 ปั จจุบนั
คงเหลือ 1 หลัง)
โครงการที่ระหว่างพัฒนา
2. รชยา บ้านช้าง 2 (เป็ น
โครงการบ้านพักอาศัย
รวม 161 หลัง ปั จจุบนั
อยู่ระหว่างพัฒนา
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
ต าบลหมากแข้ง ซื้อ มาเมื่อ ปี 2560 ปั จ จุ บ ัน ยัง ไม่มีก ารพัฒนา ผู้ต รวจสอบไม่ได้รบั
เอกสารการประเมินมูลค่าทีด่ นิ จึงไม่สามารถตรวจสอบเรื่องการวัดมูลค่าได้
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทงั ้ หมดบริษทั ฯ นาไปจดจานองเป็ นหลักทรัพย์ค้า
ประกันหนี้สนิ ทีม่ อี ยู่กบั ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
จากการตรวจสอบบริษัทฯ ไม่ได้จดั ทาทะเบียนคุมผู้รบั เหมาและสัญญาที่เกี่ยวข้องกับ
ต้นทุนโครงการ และเอกสารหลังงวดไม่ได้มกี ารจัดเตรียมไว้ให้สามารถตรวจสอบได้ ทา
ให้ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่ามีการบันทึกบัญชีรายการครบถ้วนหรือไม่
5. ส่วนปรับปรุง
บริษัทฯ 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 นสานักงานขายในปั จจุบนั
เครื่องใช้สานักงาน เครื่องตกแต่ง เครื่องมือเครื่องใช้ จานวน 0.52 ล้านบาท เป็ นอุปกรณ์
ทีใ่ ช้ในสานักงาน โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องถ่ายเอกสาร 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 นเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้ าและประปา
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 ับ ข้อ มูล ในการตรวจสอบ ปั จ จุ บ ัน ยัง ไม่ มีก ารจ่ า ยช าระ ในการ
ตรวจสอบนี้ไม่ได้จดั ส่งหนังสือยืนยันยอดเจ้าหนี้ค่าทีด่ 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 อยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการจากการส่งหนังสือยืนยันยอด
จานวน 4 ราย จานวนเงิน 2.72 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 70.89 ของยอดค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
- เงินประกันผลงาน จานวน 3.92 ล้านบาท จากการตรวจสอบเงินประกันผลงานผูร้ บั เหมา
พบว่ า เป็ นเงิน 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 ไม่ ไ ด้ร ับ การตอบกลับ ไม่ สามารถ
ตรวจสอบได้เนื่องจากไม่มกี ารจัดทารายละเอียดที่จะสามารถตรวจสอบได้ และผู้ตรวจ
สอบไม่รบั ทะเบียนคุมผูร้ บั เหมา
9. เงิ นกู้ ยื ม ระยะ เงินกู้ยมื ระยะยาวจากสถาบันการเงินและส่วนที่จะถึงกาหนดชาระใน 1 ปี จานวน 132 ล้าน
ย า ว จ า ก ส ถา บั น บาท เป็ นเงินกู้ยมื ระยะยาวจากธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) แห่งเดียว บริษัทฯ มี
การเงิ น
วงเงินกูย้ มื จานวน 6 วงเงิน รวม 352 ล้านบาท เบิกใช้แล้วจานวน 133.32 ล้านบาท เพื่อใช้ใน
การซื้อที่ดนิ และพัฒนาโครงการรชยา บ้านช้าง 2 ของบริษัทฯ 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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สุทธิ

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

10.1 เงินกู้ยืมจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน จานวน 304 ล้านบาท เป็ นเงินกู้ยมื จาก
บริษัท แอสเซทไฟว์ โฮลดิ้ง จากัด โดยเป็ นเงินกู้ยมื ที่เกิดขึน้ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม
2561 จากการรับโอนหนี้จากบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกัน จานวน 4 ราย โดยไม่มกี ารทาสัญญา
หรือหนังสือโอนสภาพหนี้ และไม่พบการคิดดอกเบีย้ จ่าย จากการส่งหนังสือยืนยันยอดผู้
ตรวจสอบไม่ได้รบั หนังสือยืนยันยอดตอบกลับทัง้ หมดและไม่พบการจ่ายชาระคืนหลัง
งวด
10.2 เงินให้กยู้ มื แก่บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกัน จานวน 235,758,375 บาท เป็ นเงินให้กยู้ มื 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 งจ่ า ยช าระในอนาคตจากการเกษีย ณอายุ ประมาณหนี้ สิน ผลประโยชน์
พนักงาน
พนักงานคานวณขึน้ ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ตารางสรุปการปรับปรุงรายการในงบการเงิ นภายใน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561
รายการ

ยอดคงเหลือ
ตามบัญชี

รายการ
ปรับปรุง

ยอดคงเหลือ
หลังปรับปรุง

มูลค่าที่ คาดว่าจะได้รบั
ประโยชน์ หรือเกิ ดภาระหนี้ สิน
ยอดสูง
ยอดตา่

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อน่ื
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

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่

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

มูลค่าที่ คาดว่าจะได้รบั
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 ือหุ้น

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 ปั ญจทรัพย์

จานวนเงิ น

สถานะปัจจุบนั

187,512,913.19 ปั จจุบนั AFD ได้ชาระหนี้ดงั กล่าวแล้วจากการเพิม่ ทุน
จดทะเบียนใน AFD เพื่อนาเงินมาชาระหนี้ดงั กล่าว
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รายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการได้มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
2. บริษทั รื่นฤดี ดีเวลล็อปเมนท์ จากัด

3. บริษทั บ้านรื่นฤดี จากัด

เงิ นให้ก้ยู ืมของ RR
4. นายจตุรงค์ ธนะปุระ

48,000,000.00 ตั ๋วสัญญาใช้เงินฉบับดังกล่าวยังไม่ถงึ กาหนดชาระ จะ
ถึงกาหนดชาระเมื่อ 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
ครบกาหนดชาระเมื่อ 24 มีนาคม 2561 โดยได้มกี ารทา
บันทึกแนบท้ายสัญญาเพื่อขยายระยะเวลาของสัญญา
เป็ นอีก 1 ปี จากกาหนดชาระเดิม
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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สิ่งที่ส่งมาด้ วยลําดับที่ 4
แบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F53 - 4)

บริษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 35 ซอยสาทร 9 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุ งเทพมหานคร 10120

สิ่งที่ส่งมาด้ วยลําดับที่ 4

(F53-4)
แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

ข้ าพเจ้ า บริษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 11/2561
ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 ระหว่าง 10:00 ถึง 13:30 น. เกี่ยวกับการลดทุน การเพิ่มทุน และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี ้
1. การลดทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ มีมติให้ ลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม จํานวน 780,163,587 บาท
เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ จํานวน 370,163,587 บาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญ 370,163,587 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
2. การเพิ่มทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ได้ มีมติให้ เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม จํานวน 370,163,587
บาท เป็ นทุ น จดทะเบี ย นใหม่ จํ า นวน 1,123,000,000 บาท โดยการออกหุ้ นสามั ญ ใหม่ จํ า นวน 752,836,413 หุ้ น
มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท รวม 752,836,413 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
การเพิ่มทุน

ประเภทหุ้น

จํานวนหุ้น

มูลค่ าที่ตราไว้ (บาทต่ อหุ้น)

รวม (บาท)

752,836,413

1

752,836,413

หุ้นบุริมสิทธิ

-

-

-

หุ้นสามัญ

-

-

-

หุ้นบุริมสิทธิ

-

-

-

 แบบกําหนดวัตถุประสงค์ใน หุ้นสามัญ
การใช้ เงินทุน
 แบบมอบอํานาจทัว่ ไป
(General Mandate)

3. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทมีมติให้ จดั สรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จํานวน 752,836,413 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
รวม 752,836,413 บาท ให้ แก่ บริ ษัท แอสเซท ไฟว์ โฮลดิ ้ง จํากัด (“AFH”) โดยเมื่อบริ ษัทดังกล่าวเลิกกิจการและชําระบัญชี 2
หุ้นของบริ ษัทฯ จะถูกจัดสรรไปยังผู้ถือหุ้นของ AFH ซึง่ มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
3.1 รายละเอียดการจัดสรร
จัดสรรให้ แก่

จํานวนหุ้น

อัตราส่ วน
(เดิม : ใหม่ )

ราคาขาย
(บาทต่ อหุ้น)

วัน เวลา จองซือ้
และชําระเงินค่ าหุ้น

นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์

468,038,398

-

ไม่ตํ่ากว่า

คณะกรรมการบริษัท

นางไกวซัน ปั ญจทรัพย์

48,934,367

1 บาท

จะกําหนดภายหลัง

นายจตุรงค์ ธนะปุระ

46,901,709

นายยงเกียรติ ศิริวจั นางกูร

46,901,709

โปรดดูหมาย

นายกิติพงศ์ ปุรานิธี

31,619,129

เหตุ 1)

นายพุฒินนั ทน์ ภัทรไพบูลย์กิจ

31,619,129

นายเสรี โอจรัสพร

31,619,129
1

หมาย
เหตุ

จัดสรรให้ แก่

จํานวนหุ้น

นายสาโรจน์ อัศวพรชัย

31,619,129

นายเทอดศักดิ์ เชิดชูอําไพ

15,583,714

อัตราส่ วน
(เดิม : ใหม่ )

ราคาขาย
(บาทต่ อหุ้น)

วัน เวลา จองซือ้
และชําระเงินค่ าหุ้น

หมาย
เหตุ

หมายเหตุ:
1) บริ ษัทฯ จะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จํานวนไม่เกิน 752,836,413 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท ในราคาเสนอขาย
ที่ไม่ตํ่ากว่าราคาตลาด ณ วันที่เสนอขาย ซึง่ ราคาตลาดจะถูกกําหนดจากราคาประเมินโดยที่ปรึกษาการเงิน และ
ไม่ตํ่ากว่าหุ้นละ 1.00 บาท โดยภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิรายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์และการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนแล้ วคณะกรรมการบริ ษัทฯ จะประชุมเพื่อกําหนดราคาขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามราคาตลาด ซึ่ง
ราคาตลาดประเมินจากมูลค่ายุติธรรมของหุ้นโดย บริ ษัท เจวีเอส ที่ปรึกษาทางการเงิน จํากัด ซึง่ เป็ นที่ปรึกษาทาง
การเงินที่ได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2) เนื่องจากเพื่อให้ การรับโอนกิจการทังหมดเป็
้
นไปตามเงื่อนไขการยกเว้ นภาษี อากรของประมวลรัษฎากร
3.2 การดําเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุ้น
ไม่มีเศษหุ้น
4. กําหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัตกิ ารเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
กําหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2561 ในวันที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 9:00 น. ณ ห้ องแอสคอทท์ 1 และ 2
ชัน้ G โรงแรมแอสคอทท์ สาทร บางกอก เลขที่ 7 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10210 โดย
 กําหนดวันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตังแต่
้ วนั ที่ …………………….
จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้ วเสร็จ
 กําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record date) ที่มีสทิ ธิในการเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561
5. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่ อหน่ วยงานราชการที่เกี่ยวข้ อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ ามี)
5.1 บริ ษัทฯ จะดําเนินการยื่นขอลดทุน และเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ วของบริ ษัทฯ ตลอดจนการแก้ ไขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณห์สนธิตอ่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์
5.2 บริ ษัทฯ จะดําเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้ แก่บุคคลในวงจํากัดเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
6. วัตถุประสงค์ ของการเพิ่มทุน และการใช้ เงินทุนในส่ วนที่เพิ่ม
เพื่อเป็ นการชําระค่าตอบแทนให้ กบั AFH ในการรับโอนกิจการทังหมด
้
ให้ กบั บริษัทฯ แทนการชําระด้ วยเงินสด
7. ประโยชน์ ท่ บี ริ ษัทจะพึงได้ รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
(1) กําไรจากการขายห้ องชุด และบ้ าน ในโครงการทัง้ 4 ได้ แก่ 1) อาคารชุด ไวโอ แคราย 1 จํานวน 29 ยูนิต 2) อาคารชุด ไว
โอ แคราย 2 จํานวน 54 ยูนิต 3) บ้ านเดี่ยว โครงการวนา เรสซิเดนซ์ 4) บ้ านเดี่ยว บ้ านแฝดโครงการหมู่บ้านรชยา บ้ าน
ช้ าง 2

2

(2) บริ ษัทฯ จะได้ บคุ ลากรที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการพัฒนาโครงการบ้ านจัดสรรและอาคารชุดแนวสูงเข้ า
มาร่วมงาน
(3) บริ ษัทฯ จะมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามเกณฑ์การรับหลักทรัพย์ใหม่ เพื่อให้ ห้ นุ สามารถกลับมาซื ้อขายได้ โดยภายหลังจาก
การรับโอนกิจการ บริ ษัท แอสเซท ไฟว์ โฮลดิ ้ง จํากัด และจําหน่ายเงินลงทุนใน บริ ษัท สิทธารมย์ ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด
แล้ ว ณ สิ ้นปี 2561 บริ ษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) จะมีส่วนของผู้ถือหุ้นมากกว่า 300 ล้ านบาท แต่มี
ผลขาดทุนสุทธิ ซึ่งถื อว่าบริ ษัทฯ มี คุณสมบัติครบถ้ วนตามเกณฑ์ การขอขยายระยะเวลาสําหรั บช่วงดํ าเนิ นการให้ มี
คุณสมบัติเพื่อกลับมาซื ้อขาย (Resume Stage) โดยบริ ษัทฯ จะต้ องยื่นคําขอขยายระยะเวลา ภายในวันที่ 20 มีนาคม
2562
อย่างไรก็ตาม ตามประมาณการทางการเงิน ปี 2562 บริ ษัทฯ จะมีผลกําไรสุทธิมากกว่า 30 ล้ านบาท จากการจําหน่าย
ห้ องชุด และบ้ านในโครงการทัง้ 4 ซึ่งทําให้ บริ ษัทฯ มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนในการขอกลับมาซื ้อขาย โดยบริ ษัทฯ จะต้ องยื่น
คําขอเพื่อกลับมาซื ้อขาย ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 ซึง่ คุณสมบัติหลักในการดําเนินการขอกลับมาซื ้อขายอีกครัง้ ตาม
เกณฑ์รับหลักทรัพย์ใหม่ของตลาดหลักทรัพย์ฯ มี ดังนี ้
1) มีสว่ นของผู้ถือหุ้นไม่ตํ่ากว่า 50 ล้ านบาท สําหรับการจดทะเบียนซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) หรื อไม่
ตํ่ากว่า 300 ล้ านบาทสําหรับการจดทะเบียนซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
2) มีกําไรสุทธิ จากธุรกิ จหลักเป็ นระยะเวลา 1 ปี หรื อติดต่อกัน 4 ไตรมาส ไม่ตํ่ากว่า 10 ล้ านบาท สําหรั บการจด
ทะเบียนซื ้อขายใน mai หรื อไม่ตํ่ากว่า 30 ล้ านบาท สําหรับการจดทะเบียนซื ้อขายใน SET
เนื่ องจากการทํารายการได้ มาซึ่งสินทรั พย์ ครั ง้ นี ้ เข้ าข่ายเป็ นการเข้ าจดทะเบี ยนในตลาดหลักทรั พย์ ทางอ้ อม ดังนัน้
บริ ษัทฯ จะต้ องยื่นคําขอรับหลักทรัพย์ใหม่ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้ วย บริ ษัทฯ จึงอยู่ระหว่างดําเนินการ
แก้ ไขความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ จัดระบบควบคุมภายใน รวมทังการดํ
้
าเนินการที่จําเป็ น เพื่อให้ เป็ นไปตามเกณฑ์รับ
หลักทรัพย์ใหม่ คาดว่าจะดําเนินการแล้ วเสร็จในปี 2562
8. ประโยชน์ ท่ ผี ้ ูถือหุ้นจะพึงได้ รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
8.1 นโยบายเงินปั นผล
บริ ษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปั นผลแก่ผ้ ถู ือหุ้นเป็ นจํานวนไม่ตํ่ากว่าร้ อยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี เงินได้ นิติ
บุคคลของงบการเงินเฉพาะกิจการและหลังหักสํารองต่าง ๆ เว้ นแต่บริ ษัทฯ มีความจําเป็ นที่จะนํากําไรสุทธิดงั กล่าวไป
ใช้ ในการขยายธุรกิจของบริ ษัทฯ
ปั จจุบนั บริษัทฯ ยังมีขาดทุนสะสม จึงส่งผลให้ บริษัทฯ ยังไม่สามารถจ่ายเงินปั นผลได้
8.2 ผู้จองซื ้อหุ้นเพิ่มทุนครัง้ นี ้จะมีสิทธิรับเงินปั นผลจากการดําเนินงาน
ผู้จองซื อ้ หุ้นเพิ่มทุนครั ง้ นี จ้ ะมี สิทธิ รับเงิ นปั นผลจากการดํ า เนิ นงานเริ่ มตัง้ แต่เมื่ อผู้จ องซื อ้ หุ้นเพิ่มทุนได้ รับการจด
ทะเบียนเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ แล้ ว
8.3 อื่น ๆ
- ไม่มี 3

9. รายละเอียดอื่นใดที่จาํ เป็ นสําหรั บผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัตกิ ารเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
การออกเสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่บคุ คลในวงจํากัดในครัง้ นี ้อาจส่งผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น
(Control dilution) และราคาหุ้น (Price dilution) ดังนี ้
ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น (Control dilution)
ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่บุคคลในวงจํากัดในครัง้ นี ้ การสัดส่วนถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมลดลง
ประมาณร้ อยละ 67.04
สูตรการคํานวณการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น = Qr / (Qo+Qr) โดยที่
Qo = จํานวนหุ้นสามัญที่มีอยูเ่ ดิม เท่ากับ 370.16 ล้ านหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท)
Qr = จํ านวนหุ้นใหม่ที่เพิ่มขึน้ จากการเพิ่มทุนให้ แก่บุคคลในวงจํ ากัด เท่ากับ 752.84 ล้ านหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ ห้ ุนละ
1 บาท)
ดังนัน้ Control Dilution = Qr / (Qo+Qr)
= 752.84 / (370.16+752.84)
= 67.04%
ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price dilution)
เนื่องจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ห้ ามซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ ตังแต่
้ วนั ที่ 26 กันยายน 2557 จนไม่สามารถใช้ ราคามาคํานวณได้
อย่างไรก็ตามบริ ษัทฯ จะกําหนดราคาขายหุ้นเพิ่มทุนที่ไม่ตํ่ากว่าราคายุติธรรมที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงิน ซึง่ นํามาใช้ แทน
ราคาตลาด ดังนันในการเพิ
้
่มทุนครัง้ นี ้จึงไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ้น
ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกําไรของผู้ถือหุ้น (EPS Dilution)
บริ ษัทฯ มีผลขาดทุนจากการดําเนินงาน จึงไม่สามารถคํานวณได้
10. ตารางระยะเวลาการดําเนินการในกรณีท่ ีคณะกรรมการบริษัทมีมติให้ เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ลําดับ

ขัน้ ตอนการดําเนินการ

1

วันประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 11/2561

2

กําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิ (Record Date) ในการเข้ าร่วมประชุม

วัน/ เดือน/ ปี
22 ตุลาคม 2561
19 พฤศจิกายน 2561

วิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2561
3

วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2561

18 ธันวาคม 2561

4

จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์

ภายใน 14 วันนับจากวัน
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

5

วันที่จองซื ้อและชําระเงินค่าจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

บริ ษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี ้ถูกต้ องและครบถ้ วนทุกประการ
4

จะกําหนดภายหลัง

สิ่งที่ส่งมาด้ วยลําดับที่ 5
สารสนเทศรายการจําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ และรายการที่
เกี่ยวโยงกัน รายการจําหน่ายเงินลงทุนทังหมดใน
้
บริ ษัท สิทธารมย์ ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด

บริษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 35 ซอยสาทร 9 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุ งเทพมหานคร 10120

สิ่งที่ส่งมาด้ วยลําดับที่ 5
สารสนเทศรายการจําหน่ ายไปซึ่งสินทรั พย์ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการจําหน่ ายเงินลงทุนทัง้ หมดใน
บริ ษัท สิทธารมย์ ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด
ด้ วยที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท อาดามั ส อิ น คอร์ ป อเรชั่ น จํ า กั ด (มหาชน) (“บริ ษั ท ฯ” หรื อ “ADAM”)
ครัง้ ที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 ได้ มีมติอนุมัติให้ บริ ษัทฯ เข้ าทํารายการจําหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญทัง้ หมดของ
บริษัท สิทธารมย์ ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (“STR” หรือ “บริ ษัทย่ อย”) จํานวนทั ้งสิ ้น 39,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1,000
บาท คิ ด เป็ นสัด ส่ว นร้ อยละ 100 ของทุน จดทะเบีย นชํ า ระแล้ ว ให้ แ ก่ น ายเกรี ย งไกร ศิ ระวณิ ช การ ประธานกรรมการ
และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ คิดเป็ นมูลค่า 129,000,000 บาท
การเข้ าทํารายการดังกล่าวเข้ าข่ายเป็ นรายการจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่
ทจ.20/2551 เรื่ อ ง หลัก เกณฑ์ ใ นการทํ า รายการที่ มี นั ย สํา คั ญ ที่ เ ข้ าข่ า ยเป็ นการได้ มาหรื อ จํ า หน่ า ยไปซึ่ ง ทรั พ ย์ สิ น
(และที่แก้ ไขเพิ่ มเติม ) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อ มูลและการ
ปฏิบตั ิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้ มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 (และที่แก้ ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่ อง
การได้ มาหรื อจําหน่ ายไปซึ่ งสินทรั พย์ ”) และเป็ นรายการเกี่ยวโยงตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ.
21/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ ในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย
เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมู ล และการปฏิ บั ติ ก ารของบ ริ ษั ทจดทะเบี ยนในรายกา รที่ เ กี่ ย วโยง กั น พ.ศ. 2546
(“ประกาศรายการเกี่ยวโยง”)
โดยมีรายละเอียดสาระสําคัญของการเข้ าทํารายการดังต่อไปนี ้
1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ
คาดว่าจะทํารายการแล้ วเสร็จภายในเดือน ธันวาคม 2561
2. คู่กรณีท่ เี กี่ยวข้ อง และความสัมพันธ์ กับบริ ษัทจดทะเบียน
ผู้ซื ้อ:

นายเกรี ยงไกร ศิระวณิชการ

ผู้ขาย:

บริษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์ กบั บริษัทจดทะเบียน : นายเกรี ยงไกร ศิระวณิชการ ประธานกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของ
บริษัทฯ ในสัดส่วนร้ อยละ 87.82 ของทุนจดทะเบียนที่ชําระแล้ ว
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3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ
3.1 ลักษณะโดยทัว่ ไปของรายการ
บริ ษัทฯ จะเข้ าทํารายการจํ าหน่า ยหุ้น สามัญทัง้ หมดของ STR ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ จํานวนทัง้ สิ ้น
39,998 หุ้น คิดเป็ นสัดส่วนร้ อ ยละ 100 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้ ว ให้ แก่ นายเกรี ยงไกร ศิระวณิชการ คิดเป็ น
มูลค่า 129,000,000 บาท โดยมีเงื่อนไขว่าก่อนวันที่ 25 ธันวาคม 2561 หากมีบุคคลอื่นใดที่ประสงค์ จะซื ้อหุ้น ของ
STR ด้ วยการติดต่อเข้ ามาผ่านทางบริ ษัทฯ และเสนอราคาที่ดีกว่าหรื อเท่ากับที่นายเกรี ยงไกร ศิระวณิชการ เสนอ
คณะกรรมการบริษัทจะขายหุ้นให้ แก่บคุ คลดังกล่าว
อีกทั ้ง ให้ เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2561 เพื่อขออนุมัติมอบอํานาจให้ นายฐิ ติวัฒน์ คูวิจิต ร
สุวรรณ เป็ นผู้มีอํานาจในการดําเนินการ กําหนด เงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ในการเข้ าทํารายการจําหน่ายไปซึ่ง
หุ้นสามัญทั ้งหมดของ STR ดังกล่าว
3.2 ประเภทของรายการ
การจํ า หน่ า ยหุ้น สามัญทั ้งหมดของ STR ครั ง้ นี ้ ให้ แ ก่ นายเกรี ย งไกร ศิ ระวณิ ช การ เข้ า ข่ า ยเป็ นการเข้ าทํา
รายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศรายการเกี่ยวโยง โดยมีขนาดรายการสูงสุดสูงกว่า 20,000,000 บาท และเข้ าข่าย
เป็ นการจําหน่ ายไปซึ่ง สินทรัพ ย์ ตามประกาศรายการได้ มาหรื อ จํา หน่ ายไปซึ่ง สินทรัพ ย์ โดยขนาดรายการสูง สุด
เท่ากับร้ อยละ 339.91 ตามเกณฑ์ มูลค่ า สินทรัพ ย์ ที่ มีตัว ตนสุทธิ อ้ างอิงจากงบการเงิน รวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2561 เข้ าข่ายเป็ นรายการประเภทที่ 4
อี ก ทัง้ การจํ า หน่ า ยหุ้น สามัญทัง้ หมดของ STR เข้ า ข่ า ยเป็ นการขายหรื อ โอนกิ จ การของบริ ษั ททัง้ หมดหรื อ
บางส่วนที่สาํ คัญให้ แก่บคุ คลอื่น เพื่อให้ เป็ นไปตามมาตรา 107 (2) (ก) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.
2535 และที่มีแก้ ไขเพิ่มเติม
ดังนั ้น บริ ษัทฯ จึงมีหน้ าที่จัดทํารายงานและเปิ ดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย และขอ
อนุมัติการเข้ าทํารายการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้ วยคะแนนเสียงไม่ตํ่ากว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั ้งหมดของผู้ถือ
หุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นบั คะแนนเสียงในส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ เสีย
3.3 ขนาดของรายการ
ตารางคํานวณสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ
หน่วย : ล้ านบาท

ข้ อมูลทางการเงิน

บริ ษัทฯ

สินทรัพย์รวม
หัก สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
หัก หนี ้สินรวม

2

STR 2

1

240.57

116.99

2.12

0.00

228.02

75.27

หน่วย : ล้ านบาท

ข้ อมูลทางการเงิน

บริ ษัทฯ 1

สินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ (NTA)
กําไรสุทธิสําหรับงวด

STR 2

10.43

41.72

(15.16)

(2.49)

หมายเหตุ: 1 งบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561
2

งบการเงินของ STR สิ ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ปรับปรุ งการลดทุน 120 ล้ านบาท เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561

รายละเอียดการคํานวณขนาดรายการ เป็ นดังนี ้
1. เปรียบเทียบตามเกณฑ์มลู ค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ
ขนาดของรายการ
=

ร้ อยละของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ STR ตามสัดส่วนที่จะจําหน่ายไป
มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริษัทฯ

=

41.72 / 10.43 x 100

=

ร้ อยละ 399.91

2. เปรียบเทียบตามเกณฑ์มลู ค่ารวมของสิง่ ตอบแทน
ขนาดของรายการ
=

มูลค่ารวมสิง่ ตอบแทนทีไ่ ด้ รับ
มูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ

=

129.00 / 240.57 x 100

=

ร้ อยละ 53.62

3. เปรียบเทียบตามเกณฑ์มลู ค่าหุ้นทุนที่ออกเพื่อชําระค่าสินทรัพย์
ไม่ สามารถคํ า นวณขนาดรายการได้ เนื่ อ งจากบริ ษั ท ฯ ไม่ ไ ด้ รับ หลัก ทรั พ ย์ เ พื่ อเป็ นการตอบแทนการ
จําหน่ายไปซึง่ หุ้นสามัญ
4. เปรียบเทียบตามเกณฑ์กําไรสุทธิจากการดําเนินงาน
ไม่สามารถคํานวณได้ เนื่องจากบริษัททั ้งสอง มีผลประกอบการขาดทุน
ตารางสรุปการคํานวณขนาดรายการ
หน่วย : ร้ อยละ

เกณฑ์ การคํานวณ

ขนาดรายการ

1. เกณฑ์มูลค่าของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ

399.91

2. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

53.62
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หน่วย : ร้ อยละ

เกณฑ์ การคํานวณ

ขนาดรายการ

3. เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุน

ไม่สามารถคํานวณได้

4. เกณฑ์กําไรสุทธิจากการดําเนินงาน

ไม่สามารถคํานวณได้

ขนาดรายการสูงสุด

399.91

4. รายละเอียดของสินทรั พย์ ท่ จี ําหน่ ายไป
โครงสร้ างการถือหุ้นของบริษัทฯ ปั จจุบนั
บริษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
100.00%
บริษัท สิทธารมย์ ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด
โครงสร้ างการถือหุ้นของบริ ษัทฯ ภายหลังการรับโอนกิจการทั ้งหมดของ AFH และ การจําหน่ายหุ้นสามัญทั ้งหมด
ของ STR
บริษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)

96.67%
บริษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด

100.00%
บริษัท รชยาเรียลเอสเตท จํากัด
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ข้ อมูลโดยสรุปของ STR มีดงั นี ้
วันจดทะเบียน: 1 มิถนุ ายน 2550
ที่ตงั ้ : 35 ซอยสาทร 9 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
คณะกรรมการบริ ษัท:
1. นายเกรี ยงไกร ศิระวณิชการ
2. นายวรพจน์ เดชอุดมวิทยา
3. นายสรัล เจษฎาอารักษ์ กลุ
รายชื่อผู้ถอื หุ้นล่ าสุด
รายชื่อผู้ ถอื หุ้น

จํานวนหุ้น

สัดส่ วนการถือหุ้น

39,998

100.00%

2. นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ

1

0.00%

3. นายสรัล เจษฎาอารักษ์ กลุ

1

0.00%

40,000

100.00%

1. บริษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)

รวม
มูลค่ าที่ตราไว้ : หุ้นละ 1,000 บาท

ทุนจดทะเบียน: 40,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ 40,000 หุ้น
ทุนจดทะเบียนชําระแล้ ว: 40,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ 40,000 หุ้น
ลักษณะการประกอบธุรกิจ: พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
งบการเงิน: ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของ STR มีรายละเอียด ดังนี ้
งบแสดงฐานะการเงิน
หน่วย : บาท
รายการ

ปรั บปรุ ง สอบทานแล้ ว
การลดทุน *
30/06/61

ตรวจสอบแล้ ว
31/12/60
31/1259

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

14,825,009

14,825,009

912,820

66,938,076

1,173,909

1,173,909

1,110,751

301,184

-

62,000,000

-

-

ต้ นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

65,082,748

65,082,748

79,711,292

84,210,815

รวมสินทรั พย์ หมุนเวียน

81,081,666 143,081,666

ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่
้ กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
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81,735,500 151,450,075

หน่วย : บาท
รายการ

ปรั บปรุ ง สอบทานแล้ ว
การลดทุน *
30/06/61

ตรวจสอบแล้ ว
31/12/60
31/1259

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน

7,484,296

7,484,296

7,447,486

7,378,751

เงินให้ ก้ ยู ืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวช้ องกัน

-

58,000,000

64,400,000

-

อสังหาริมทรัพย์รอการพัฒนา

-

-

-

19,828,822

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

19,828,822

19,828,822

19,828,822

-

8,506,636

8,506,636

8,103,525

8,533,963

3

3

11,132

18,746

86,050

86,050

510,601

108,100

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรั พย์

35,905,807 93,905,807 100,301,566 35,868,382
116,987,472 236,987,472 182,037,065 187,318,456

หนี ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี ้สินหมุนเวียน
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น

10,272,565

10,272,565

16,759,621

18,427,829

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกําหนดชํ าระ

21,085,674

21,085,674

-

-

31,358,239

31,358,239

16,759,621

18,427,829

42,914,326

42,914,326

-

-

996,307

996,307

1,072,168

557,214

43,910,633
75,268,872

43,910,633
75,268,872

1,072,168
17,831,789

557,214
18,985,043

ภายในหนึง่ ปี
รวมหนีส้ นิ หมุนเวียน
หนี ้สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ประมาณการหนี ้สินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนีส้ นิ ไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ นิ
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ้น
ทุน จดทะเบี ย น หุ้น สามัญ 160,000 หุ้น มู ล ค่ า หุ้น ละ 1,000

- 160,000,000 160,000,000 160,000,000

บาท
ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ 40,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1,000 บาท
ทุนที่ออกและเรี ยกชํ าระแล้ ว หุ้นสามัญ 160,000 หุ้น มูลค่าหุ้น

40,000,000

-

-

-

- 160,000,000 160,000,000 160,000,000

ละ 1,000 บาท
ทุนที่ออกและเรี ยกชํ าระแล้ ว หุ้นสามัญ 40,000 หุ้น มูลค่าหุ้น

40,000,000

-

-

-

4,800,000

4,800,000

4,800,000

4,800,000

ละ 1,000 บาท
กําไร (ขาดทุน)สะสม
จัดสรรแล้ ว
สํารองตามกฎหมาย
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หน่วย : บาท
รายการ

ปรั บปรุ ง สอบทานแล้ ว
การลดทุน *
30/06/61

ยังไม่ได้ จดั สรร

(3,081,400)

รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ นิ และส่ วนของผู้ถือหุ้น

(3,081,400)

ตรวจสอบแล้ ว
31/12/60
31/1259
(594,724)

3,533,413

41,718,600 161,718,600 164,205,276 168,333,413
116,987,472 236,987,472 182,037,065 187,318,456

* STR ลดทุน จดทะเบี ย น จากเดิ ม 160,000,000 บาท (แบ่ง เป็ นหุ้น สามัญ จํ า นวน 160,000 หุ้น มู ล ค่ า หุ้น ละ 1,000 บาท) เป็ น
40,000,000 บาท (แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ จํานวน 40,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1,000 บาท) โดยบริษัทได้ จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิ ชย์
แล้ วเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561

งบกําไรขาดทุน
หน่วย : บาท

รายการ

สอบทานแล้ ว
6 เดือนแรก ปี 2561

ตรวจสอบแล้ ว
ปี 2560
ปี 2559

รายได้
รายได้ จากการขายอสังหาริมทรัพย์

22,440,000

35,770,420

3,552,700

ดอกเบี ้ยรับ

1,772,438

1,036,555

1,205,604

รายได้ อื่น

831,385

287,683

184,521

25,043,823

37,094,658

4,942,825

16,202,827

21,605,738

1,973,581

ค่าใช้ จ่ายในการขาย

3,462,444

6,538,073

1,898,543

ค่าใช้ จ่ายในการบริหาร

6,024,708

12,747,533

9,819,586

ต้ นทุนทางการเงิน

1,840,521

-

-

27,530,500
(2,486,677)

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

13,655,710
(8,712,885)

รวมรายได้
ค่าใช้ จ่าย
ต้ นทุนขายอสังหาริมทรัพย์

รวมค่ าใช้ จ่าย
กําไร (ขาดทุน) สําหรั บปี

สินทรัพย์หลักของ STR มีอยู่ 3 ส่วน ประกอบด้ วย
(1) บ้ านเดี่ยว บ้ านแฝด ก่อสร้ างแล้ วเสร็ จ 100% ในโครงการสิทธารมย์ พาร์ ค ไลฟ์ ซอยบ้ านม่วงสามัค คี ถนน
ประชาสันติ ตําบลหมากแข้ ง อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ปั จจุบนั คงเหลือ 23 หลัง จากจํานวนทั ้งหมด
ของโครงการที่ 42 หลัง โดยมียอดโอนกรรมสิทธิ์เพียง 19 หลัง คิดเป็ นร้ อยละ 45
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โครงการสิทธารมย์ พาร์ ค ไลฟ์ ได้ ดําเนินการมาแล้ วกว่า 2 ปี แต่ด้วยต้ นทุนที่สงู ทําให้ บริษัทฯ ตั ้งราคาขายไว้ สงู
ตาม ขณะที่ทําเลที่ตั ้งที่ไม่โดดเด่น ไม่มีสโมสรส่วนกลางให้ บริ การ และด้ วยขนาดโครงการที่เล็ก ทําให้ ต้องเรี ยก
เก็บค่าใช้ จ่ายส่วนกลางสูง เป็ นผลให้ การขาย เป็ นไปด้ วยความล่าช้ า
(2) ที่ดินเปล่า 12-2-41 ไร่ ติดถนนติดถนนสายเลีย่ งเมืองอุดรธานี (ทล.216) บริเวณกิโลเมตรที่ 25+300
ด้ วยราคาที่ดินที่สงู เนื่องจากติดถนนใหญ่ เดิมบริษัทฯ มีโครงการจัดทําเป็ นที่อยู่อาศัยระดับหรูหรา แต่เนื่องด้ วย
ตลาดระดับบนของจังหวัดอุดรธานี มีผ้ ปู ระกอบการรายใหญ่จากกรุงเทพฯ เข้ าไปเปิ ดโครงการหลายแห่ง ทําให้
การแข่งขันสูง บริ ษัทฯ จึงได้ ล้มเลิกโครงการไป ปั จจุบัน บริ ษัทฯ มีแผนที่จะขายหรื อให้ เช่าที่ดินแปลงนี ้ เพื่อ
ประกอบกิจการเชิงพาณิชย์
(3) อาคารสํานักงานและคลับเฮ้ าส์ สูง 2 ชั ้น พร้ อมสระว่ายนํ ้า เลขที่ 343 หมู่บ้านสิทธารมย์ ถนนสายเลี่ยงเมือง
อุด รธานี ตํ า บลหมากแข้ ง อํ า เภอเมื องอุดรธานี จัง หวัด อุด รธานี พื น้ ที่ ดิ น 0-3-40.7 ไร่ พื น้ ที่ ใ ช้ สอย 750.84
ตารางเมตร ซึ่งโครงการดัง กล่า วได้ จํา หน่ า ยได้ แ ล้ ว 100% แต่บริ ษัทฯ ยังคงมีหน้ า ที่ใ ห้ บ ริ ก ารคลับเฮ้ า ส์ แ ก่
ลูกบ้ านอยู่ ซึง่ ในส่วนคลับเฮ้ าส์นี ้มีสภาพทรุ ดโทรม ต้ องลงทุนปรับปรุ งใหม่ในเร็ ว ๆ นี ้ เพื่ออํานวยความสะดวก
แก่ลกู บ้ าน ในส่วนงานนี ้มีรายได้ ตํ่ากว่ารายจ่ายมาตลอดระยะเวลาหลายปี
5. มูลค่ ารวมของสิ่งตอบแทน
129,000,000 บาท โดยชําระเป็ นเงินสด 49,000,000 บาท และหักกลบหนี ้ทีน่ ายเกรี ยงไกร ศิระวณิชการ เป็ นเจ้ าหนี ้
บริษัทฯ อยู่ 80,000,000 บาท
6. มูลค่ าของสินทรั พย์ ท่ ีจาํ หน่ ายไป
หุ้นสามัญจํานวน 39,998 หุ้น คิดเป็ นสัดส่วนการถือหุ้นร้ อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของ STR คิดเป็ นจํานวนเงิน
รวม 129,000,000 บาท เงินลงทุนดังกล่าวมีมลู ค่าทางบัญชีตามงบเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2561 จํานวน
231,657,849 บาท ภายหลังการลดทุน 120,000,000 บาท มูลค่าทางบัญชีจะปรับลดลงเป็ น 111,657,849 บาท
7. เกณฑ์ ท่ ีใช้ ในการกําหนดมูลค่ าสิ่งตอบแทน
อ้ างอิงจากราคาประเมินราคาทรัพย์สนิ ของผู้ประเมินราคาอิสระ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ อ้ างอิงราคาขายจาก
1) รายงานประเมินมูลค่ากิจการ บริษัท สิทธารมย์ ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด ลงวันที่ 29 มกราคม 2561 โดย บริษัท
เจวี เ อส ที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น จํ า กัด ซึ่ง เป็ นที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น ที่ ไ ด้ รั บ ความเห็ น ชอบจากสํา นั ก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) และ
2) รายงานประเมินมูลค่าทรัพย์ สิน เลขที่ VR79/2018 ลงวันที่ 29 มิถนุ ายน 2561โดย บริ ษัท เอ็ดมันด์ ไต แอนด์
คอมพานี (ประเทศไทย) จํากัด และ
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3) รายงานประเมิน มูลค่ าทรั พย์ สิน เลขที่ CV4157/2561/GE ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2561 โดย บริ ษัท ชาเตอร์
แวลูเอชั่น แอนด์ คอนซัลแตนท์ จํากัด ซึ่งทั ้งสองเป็ นบริ ษัทประเมินมูลค่าทรัพย์ สินที่ได้ รับความเห็นชอบจาก
สํานักงาน ก.ล.ต.
8. ผลประโยชน์ ท่ ีคาดว่ าบริ ษัทจะได้ รับจากการจําหน่ ายไปซึ่งสินทรั พย์
(1) ไม่ต้องรับรู้ผลขาดทุนจาก STR อีกต่อไป
(2) มีเงินทุนเพียงพอรองรับการชําระหนี ้สินของบริษัทฯ ที่จะถึงกําหนดชําระในช่วงต้ นเดือนมกราคม 2562 จํานวน
48,000,000 บาท และเงินกู้ยืมจากกรรมการอีกจํานวน 80,000,000 บาท
(3) ไม่ต้องจัดหาเงินทุนสําหรับการชําระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินของ STR ซึง่ จะต้ องเริ่ มชําระคืนเงินต้ นใน
เดือนพฤศจิกายน 2561 โดยหนี ้สินที่มีต่อสถาบันการเงินมีจํานวนรวม 52,000,000 บาท
(4) ลดภาระค่าใช้ จ่ายที่จะเกิดขึ ้นในการดําเนินกิจการในอนาคต
9. แผนการใช้ เงินที่ได้ รับจากการจําหน่ ายสินทรั พย์
บริษัทฯ จะนําเงินที่ได้ จากการจําหน่ายเงินลงทุนทั ้งหมดไปใช้ เป็ นเงินชําระหนี ้สินของบริษัทฯ
10. เงื่อนไขในการเข้ าทํารายการ
(1) การเข้ าทํารายการดังกล่าวต้ องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้ วยคะแนนเสียงไม่ตํ่ากว่า 3 ใน 4
ของจํานวนเสียงทั ้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มี
ส่วนได้ เสีย
(2) ก่อนวันที่ 25 ธันวาคม 2561 หากมีบุคคลอื่นใดที่ประสงค์ จะซื ้อหุ้น ของ STR ด้ วยการติดต่อเข้ ามาผ่า นทาง
บริษัทฯ และเสนอราคาที่ดีกว่าหรือเท่ากับที่นายเกรี ยงไกร ศิระวณิชการ เสนอ คณะกรรมการบริษัทจะขายหุ้น
ให้ แก่บคุ คลดังกล่าว
(3) ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นอนุมตั ิการรับโอนกิจการทั ้งหมดของ บริ ษัท แอสเซท ไฟว์ โฮลดิ ้ง จํากัด และการโอน
กิจการเป็ นผลสําเร็จ
(4) STR จะว่าจ้ างให้ บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย เป็ นผู้ดําเนินการขายบ้ านที่เหลืออยู่ในโครงการ โดยได้ รับค่าตอบแทน
ร้ อยละ 6 ของราคาขายบ้ าน
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11. รายชื่อกรรมการที่มีส่วนได้ เสียและไม่ มีสิทธิออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
ชื่อ

ตําแหน่ ง

นายเกรี ยงไกร ศิระวณิชการ

ประธานกรรมการบริษัท

ทั ้งนี ้ การประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 ในวาระการพิจารณาเรื่ องการเข้ า
ทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ ซึง่ เป็ นกรรมการบริษัทที่มีสว่ นได้ เสียไม่ได้ เข้ าร่ วมประชุม และ
ไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
12. ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัทเกี่ยวกับการเข้ าทํารายการ
คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีสว่ นได้ เสียกับการเข้ าทํารายการ) มีความเห็นว่าเนื่องจาก บริษัทย่อยมีผล
ประกอบการขาดทุน ตัง้ แต่ปี 2559 ถึงปั จจุบัน และการดํ าเนิ นโครงการสิทธารมย์ พาร์ คไลฟ์ ต่อจะส่งผลให้ เกิ ด
ค่าใช้ จ่ายและผลขาดทุนเพิ่มขึ ้น อีกทั ้งบริษัทฯ ต้ องการระดมเงินเพื่อชําระหนี ้สินของบริษัทฯ ที่จะครบกําหนด ดังนั ้น
การจําหน่ายหุ้นสามัญของ STR มีความสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
13. ความเห็ น ของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรื อ กรรมการของบริ ษั ท ที่ แตกต่ างจากความเห็ น ของ
คณะกรรมการบริ ษัทตามข้ อ 12 ข้ างต้ น
ไม่มี
บริษัทฯ รับรองว่าข้ อมูลสารสนเทศในแบบรายงานนี ้มีความถูกต้ องและครบถ้ วนทุกประการ
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สิ่งที่ส่งมาด้ วยลําดับที่ 6
สารสนเทศรายการได้ มาและจําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์
และรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามบัญชี 2

บริษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 35 ซอยสาทร 9 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุ งเทพมหานคร 10120

สิ่งที่ส่งมาด้ วยลําดับที่ 6
สารสนเทศรายการได้ มาซึ่งสินทรั พย์ จําหน่ ายไปซึ่งสินทรั พย์ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามบัญชี 2
1. ข้ อความกล่ าวถึงความรั บผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่มีต่อสารสนเทศในเอกสารที่ส่งให้ ผ้ ูถือหุ้น
คณะกรรมการของบริ ษัทฯ ขอรับรองว่าข้ อความในสารสนเทศนี ้ ถูกต้ อง ครบถ้ วน ตรงต่อความเป็ นจริ ง ไม่มีข้อมูลที่อาจ
ทําให้ บคุ คลอื่นสําคัญผิดในสาระสําคัญ และมิได้ มีการปกปิ ดข้ อมูลที่เป็ นสาระสําคัญซึง่ ควรบอกให้ แจ้ ง
2. ความเห็นและ/หรื อรายงานของผู้เชี่ยวชาญอิสระ (ถ้ ามี)
2.1 รายการได้มาซึ่งสิ นทรัพย์ และรายการที เ่ กี ่ยวโยงกัน รายการรับโอนกิ จการทัง้ หมดของ บริ ษัท แอสเซท ไฟว์ โฮลดิ้ ง
จํ ากัด (“AFH”)
คุณสมบัติของที่ปรึกษาทางกฏหมาย
ชือ้ บริษัท

บริ ษัท บูลเมนทอล ริชเตอร์
แอนด์ สุเมธ จํากัด

การถือหุ้นและ
ความสัมพันธ์ กับ
บริษัทฯ
-ไม่มี-

ความยินยอมใน
การให้ เผยแพร่
ความเห็น
ยินยอม

วันที่ให้ ความเห็น

การถือหุ้นและ
ความสัมพันธ์ กับ
บริษัทฯ
-ไม่มี-

ความยินยอมใน
การให้ เผยแพร่
ความเห็น
ยินยอม

วันที่ให้ ความเห็น

การถือหุ้นและ
ความสัมพันธ์ กับ
บริษัทฯ
-ไม่มี-

ความยินยอมใน
การให้ เผยแพร่
ความเห็น
ยินยอม
-

30 สิงหาคม 2561

คุณสมบัติของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
ชือ้ บริษัท

บริ ษัท สีลม แอ๊ ดไวเซอรี่ จํากัด

14 พฤศจิกายน 2561

คุณสมบัติของผู้สอบบัญชีกรณีพิเศษ
ชือ้ บริษัท

บริ ษัท ดี ไอ เอ ออดิท จํากัด

-

1

วันที่ให้ ความเห็น

AFH เมื่อ วันที่ 2 พฤศจิกายน
2561
บริ ษัท แอสเซท ไฟว์ ดีเวลลอป
เม้ นท์ จํากัด (“AFD”) เมื่อ วันที่
1 ตุลาคม 2561
บริ ษัท รชยาเรี ยลเอสเตท จํากัด

ชือ้ บริษัท

การถือหุ้นและ
ความสัมพันธ์ กับ
บริษัทฯ

ความยินยอมใน
การให้ เผยแพร่
ความเห็น

วันที่ให้ ความเห็น

(“Rachaya”) เมื่อ วันที่ 1
ตุลาคม 2561
คุณสมบัติของผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ
ชือ้ บริษัท

บริ ษัท เอ็ดมันด์ ไต แอนด์ คอม
พานี (ประเทศไทย) จํากัด

การถือหุ้นและ
ความสัมพันธ์ กับ
บริษัทฯ
-ไม่มี-

ความยินยอมใน
การให้ เผยแพร่
ความเห็น
ยินยอม
-

-

-

วันที่ให้ ความเห็น

ที่ ดิ น ในโครงการหมู่บ้ า น รชยา
บ้ านช้ าง 2 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน
2561
อาคารชุ ด ไวโอ แคราย 1 และ
อาคารชุ ด ไวโอ แคราย 2 เมื่ อ
วันที่ 4 มิถนุ ายน 2561
ที่ดินเปล่า ถนนศรี นคริ นทร์ – ร่ ม
เกล้ า เนื อ้ ที่ 16-0-30.3 ไร่ และ
ที่ดินที่ยงั ไม่ได้ พฒ
ั นาในโครงการ
หมู่ บ้ าน วนา เรสซิ เ ดนซ์ เมื่ อ
วันที่ 1 มิถนุ ายน 2561

2.2 รายการจํ าหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ และรายการที ่เกี ่ยวโยงกัน รายการจํ าหน่ายเงิ นลงทุนทัง้ หมดในบริ ษัท สิ ทธารมย์
ดีเวลลอปเมนท์ จํ ากัด
คุณสมบัติของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
ชือ้ บริษัท

บริ ษัท สีลม แอ๊ ดไวเซอรี่ จํากัด

การถือหุ้นและ
ความสัมพันธ์ กับ
บริษัทฯ
-ไม่มี-

2

ความยินยอมใน
การให้ เผยแพร่
ความเห็น
ยินยอม

วันที่ให้ ความเห็น

14 พฤศจิกายน 2561

คุณสมบัติของที่ปรึกษาทางการเงิน
ชือ้ บริษัท

การถือหุ้นและ
ความสัมพันธ์ กับ
บริษัทฯ
-ไม่มี-

บริ ษัท เจวีเอส ที่ปรึกษาทางการ
เงิน จํากัด

ความยินยอมใน
การให้ เผยแพร่
ความเห็น
ยินยอม

วันที่ให้ ความเห็น

29 มกราคม 2561

คุณสมบัติของผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ
ชือ้ บริษัท

บริ ษัท เอ็ดมันด์ ไต แอนด์ คอม
พานี (ประเทศไทย) จํากัด

การถือหุ้นและ
ความสัมพันธ์ กับ
บริษัทฯ
-ไม่มี-

ความยินยอมใน
การให้ เผยแพร่
ความเห็น
ยินยอม
-

บ ริ ษั ท ช าเต อ ร์ แ วลู เ อ ชั่ น
แอนด์ คอนซัลแตนท์ จํากัด

-ไม่มี-

-

ยินยอม

วันที่ให้ ความเห็น

บ้ านเดี่ยว บ้ านแฝด 23 หลัง เมื่อ
วันที่ 29 มิถนุ ายน 2561
ที่ ดิ น เปล่า 12-2-41 ไร่ เมื่ อ วัน ที่
29 มิถนุ ายน 2561
อาคารสํานักงานและคลับ เฮ้ าส์
สูง 2 ชัน้ พร้ อมสระว่ายนํ า้ เมื่ อ
วันที่ 26 มิถนุ ายน 2561

3. ยอดรวมของตราสารหนีท้ ่ อี อกจําหน่ ายแล้ วและที่ยังมิได้ ออกจําหน่ าย
ลําดับ

ประเภทตราสารหนี ้

จํานวนวงเงินกู้ยืม
(บาท)

ยอดรวมของตราสารหนี ้ที่ออกจําหน่ายแล้ ว
1 ตั๋วสัญ ญาใช้ เงิน ระยะสัน้
80,000,000.00
ชนิดไม่มีประกัน
รวม
80,000,000.00
ยอดรวมของตราสารหนี ้ที่ยงั มิได้ ออกจําหน่าย
ตัว๋ แลกเงิน หรื อตัว๋ สัญญา
120,000,000.00
ใช้ เงิ น ระยะสั น้ ชนิ ด ไม่ มี
ประกัน
รวม
120,000,000.00
วงเงินรวม
200,000,000.00

3

อัตราดอกเบีย้
(ร้ อยละต่ อปี )
3.00

วันครบ
ระยะเวลา
กําหนดชําระ
(วัน)
31/12/2561

245

4. ยอดรวมของเงินกู้ท่ มี ีกาํ หนดระยะเวลา โดยระบุภาระการนําสินทรั พย์ วางเป็ นหลักประกัน
ลําดับ

ประเภทหนี ้

วงเงินกู้ยืม
(ล้ านบาท)

1

สัญญาเงินกู้ยืม

40.00

2

สัญญาเงินกู้ยืม

36.00

3
4
5
รวม

สัญญาเงินกู้ยืม
สัญญาเงินกู้ยืม
สัญญาเงินกู้ยืม

30.00
15.00
3.00
124.00

ยอดคงค้ าง ณ วันที่
หลักประกัน
30 กันยายน 2561
(ล้ านบาท)
40.00 ที่ ดิ น พ ร้ อมสิ่ ง ป ลู ก สร้ าง โฉนดเลขที่
170089, 170292 เล ข ที่ ดิ น 383, 382
หน้ าสํารวจ 25188, 25187 ระวาง 5543 I
6820 ตํ าบ ล ห ม าก แ ข้ ง อํ าเภ อ เมื อ ง
จังหวัดอุดรธานี รวมเนื ้อที่ 12-2-41 ไร่
12.00 ที่ ดิ น พ ร้ อม สิ่ ง ป ลู ก สร้ าง โฉน ดเลขที่
216043, 216046, 216049, 216053,
216054, 216056, 216058 – 216068,
216070, 216071, 216074, 216076,
216078, 216081, 216082, 216086 และ
216087 ตํ า บลหมากแข้ ง อํ า เภอเมื อ ง
จังหวัดอุดรธานี รวม 26 โฉนด
30.00 ไม่มี
15.00 ไม่มี
3.00 ไม่มี
100.00

5. ยอดรวมมูลค่ าหนีส้ นิ ประเภทอื่น รวมทัง้ เงินเบิกเกินบัญชี โดยระบุภาระการนําสินทรั พย์ วางเป็ นหลักประกัน
(1) เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้หมุนเวียนอื่น

9,274,373.63 บาท

(2) ประมาณการหนี ้สินผลประโยชน์พนักงาน

1,214,240.67 บาท

รวม

10,488,614.30 บาท โดยไม่มีการนําสินทรัพย์วางเป็ นหลักประกัน

6. หนีส้ นิ ที่อาจเกิดขึน้ ในภายหน้ า
ไม่มี

4

7. ข้ อมูลเกี่ยวกับบริษัท
(1) ข้ อมูลเกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิจและแนวโน้ มธุรกิจของบริษัทฯ และบริ ษัทย่อย
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ
การถือหุ้นของบริ ษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
บริ ษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
99.99%
บริ ษัท สิทธารมย์ ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด

บริ ษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจลงทุนในบริ ษัทอื่น โดยมีนโยบายลงทุนใน
บริ ษัทที่ประกอบธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ และธุรกิจที่เกี่ยวข้ อง
ปั จจุบนั บริษัทฯ ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยดําเนินการผ่านบริ ษัทย่อย คือ บริ ษัท สิทธารมย์
ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (“STR”) ซึง่ เป็ นบริษัทแกนของบริษัทฯ ประเภทของอสังหาริมทรัพย์ที่พฒ
ั นาในปั จจุบนั คือ
บ้ านเดี่ยว และบ้ านแฝด
รายได้ ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
STR ดํ าเนิ น การพัฒ นาโครงการอสังหาริ มทรั พ ย์ ด้วยการร่ วมมื อ กับ ผู้อ อกแบบและผู้ดําเนิ น การก่อ สร้ าง
อสังหาริ มทรัพย์ชนนํ
ั ้ าของประเทศ ตลอดจนการเลือกสรรวัสดุอปุ กรณ์ คณ
ุ ภาพเยี่ยม เพื่อตอบสนองความต้ องการ
ของตลาด และกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมาย
STR ประกอบกิจการบ้ านจัดสรรในจังหวัดอุดรธานี มีที่ดิน 1 แปลง แบ่งออกเป็ น 3 ส่วน ดังนี ้
ส่วนที่ 1 ที่ ดินประมาณ 85 ไร่ ใช้ เพื่ อพัฒ นาโครงการที่ 1 เป็ นหมู่บ้ านจัดสรรรู ปแบบชัน้ เดียวและสองชัน้
จํานวน 342 ยูนิต โดยใช้ ชื่อโครงการว่า สิทธารมย์ อุดรธานี ปั จจุบนั บริษัทได้ ขายบ้ านและที่ดินหมดแล้ ว
ส่วนที่ 2 ที่ดินโครงการโซนด้ านหลังจํานวน 9.5 ไร่ ใช้ เป็ นโครงการที่ 2 ปั จจุบนั ได้ ดําเนินการพัฒนาโครงการ
บ้ านจัดสรร สําหรับกลุ่มลูกค้ าเป้ าหมายที่ เป็ นกลุ่มลูกค้ าที่ มีรายได้ ระดับ ปานกลางเพื่ อ คนวัยทํ างานและกลุ่ม
ครอบครัว จํานวน 42 ยูนิต ในรูปแบบบ้ านแฝดและบ้ านเดี่ยว 2 ชัน้ โดยใช้ ชื่อโครงการว่า สิทธารมย์ พาร์ คไลฟ์ ซึ่ง
ปั จจุบนั คงเหลือ 22 หลัง โดยมียอดโอนกรรมสิทธิ์ 20 หลัง คิดเป็ นร้ อยละ 48 ของจํานวนบ้ านทังหมดในโครงการ
้
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โครงสร้ างรายได้
(หน่วย : ล้ านบาท)

สายผลิตภัณฑ์ /กลุ่มธุรกิจ

ดําเนิน สัดส่ วนการ 9 เดือนแรก ปี 2561
ถือหุ้นของ
การโดย
บริษัทฯ
ร้ อยละ

ล้ านบาท

ปี 2560

ร้ อยละ ล้ านบาท

ปี 2559

ปี 2558

ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ อยละ ล้ านบาท

ร้ อยละ

3.55

0.30

128.69

1,185.64

98.22

-

-

1. รายได้ จากธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์

STR

99.99

34.96

97.04

35.77

98.37

2. กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุน

บริ ษัทฯ

-

-

-

-

-

-

1.07

2.96

0.59

1.63

17.89

1.48

4.20

3.16

36.03

100.00

36.36

100.00

1,207.08

100.00

132.89

100.00

3. รายได้ อื่น
รายได้ รวม

96.84

หมายเหตุ : บริ ษัทลงทุนในบริ ษัทย่อยใหม่ คือ STR เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559

แนวโน้ มธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่ อย
บริ ษัทฯ จะคัดเลือกที่ดินในพื ้นที่ที่บริ ษัทฯ เห็นว่ามีแนวโน้ มที่จะเจริ ญเติบโตในแนวทางที่ดีขึน้ มีโครงการพัฒนา
สาธารณูปโภคพืน้ ฐาน อาทิ พืน้ ที่ติดถนนเส้ นหลักของเส้ นทางคมนาคม เพื่อขยายตัวเมืองของทางภาครัฐที่จะ
ดําเนินการในอนาคต เพื่อให้ ลกู ค้ าของบริ ษัทฯ ได้ รับประโยชน์จากการเพิ่มมูลค่าของทรัพย์สนิ ที่ซื ้อไป
อีกทัง้ บริ ษัทฯ มีแผนที่จะขยายไปสู่อสังหาริ มทรัพย์ประเภทอื่น ๆ เพิ่มเติม เพื่อให้ ได้ ผลตอบแทนจากการลงทุน
เป็ นไปตามเป้าหมายของบริษัทฯ
(2) ตารางสรุ ปงบการเงิน พร้ อมคําอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน ตลอดจนปั จจัยที่มี
ผลกระทบต่อผลการดําเนินงานในอนาคต
งบแสดงฐานะการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
(งบการเงินรวม)
สินทรั พย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้หมุนเวียนอื่น
ต้ นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
เงินจ่ายล่วงหน้ าค่าก่อสร้ าง
รวมสินทรั พย์ หมุนเวียน
สินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน

งบตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558
2559
2560

หน่วย : ล้ านบาท
งบสอบทาน
ณ 30 กันยายน 2561

94.54
0.07
87.78
5,143.28
216.30
5,541.97

91.25
3.34
126.18
220.76

1.14
3.68
97.96
102.78

7.40
3.31
70.69
81.40

-

7.38

7.45

5.43
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งบแสดงฐานะการเงิน
(งบการเงินรวม)
เงินลงทุนในบริ ษัทย่อย
อสังหาริ มทรัพย์รอการพัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ค่าความนิยม
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ รอเรี ยกคืน
เงินมัดจําและเงินประกัน
รวมสินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรั พย์
หนีส้ ินหมุนเวียน
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้หมุนเวียนอื่น
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่
เกี่ยวข้ องกันที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึง่ ปี
ส่วนของเงินกู้ยืมระยาวจากสถาบันการเงินที่
ถึงกําหนดชําระภายในหนึง่ ปี
เงินกู้ยืมระยะสันจากบุ
้
คคลและกิจการที่
เกี่ยวข้ องกัน
เงินกู้ยืมระยะสันจากบุ
้
คคลอื่น
รวมหนี้สนิ หมุนเวียน
หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี ้สินภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี
ประมาณการหนี ้สินไม่หมุนเวียนสําหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนี้สนิ ไม่ หมุนเวียน
รวมหนี้สนิ
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ้น
ทุน จดทะเบี ย นหุ้น สามัญ 780,163,587 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ทุ น ที่ อ อ ก แ ล ะ ชํ า ร ะ แ ล้ ว หุ้ น ส า มั ญ
370,163,587 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
ขาดทุนสะสม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

งบตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558
2559
2560
3,488.07
136.11
119.72
25.84
9.96
9.76
194.96
70.93
2.52
1.45
2.31
221.11
2.65
0.01
0.49
1.02
0.25
0.23
3,936.17
226.08
139.96
9,478.13
446.85
242.74

หน่วย : ล้ านบาท
งบสอบทาน
ณ 30 กันยายน 2561
119.72
8.28
2.02
0.88
0.09
136.42
217.82

1,817.88

19.16

17.31

9.27

1,740.18

-

-

-

-

-

-

11.21

1,310.42
4,868.49

246.72
265.88

172.62
189.93

80.00
48.00
148.48

5,280.37
333.78

31.65

23.63

40.79
22.98

0.63
5614.78
10,483.27

0.80
32.45
298.33

1.47
25.10
215.03

1.21
64.98
213.47

780.16

780.16

780.16

780.16

370.16
63.90
(1,439.20)
(1,005.14)

370.16
63.90
(285.55)
148.51

370.16
63.90
(406.36)
27.71

370.16
63.90
(429.71)
4.35
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งบแสดงฐานะการเงิน
(งบการเงินรวม)
รวมหนีส้ นิ และส่ วนของผู้ถือหุ้น

งบตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558
2559
2560
9,478.13
446.85
242.74

หน่วย : ล้ านบาท
งบสอบทาน
ณ 30 กันยายน 2561
217.82

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
(งบการเงินรวม)

งบตรวจสอบ ประจําปี สิน้ สุดวันที่ 31
ธันวาคม
2558
2559
2560

รายได้
รายได้ จากการขายบ้ านและที่ดิน
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
ดอกเบี ้ยรับ
รายได้ อื่น ๆ
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้ นทุนขายบ้ านและที่ดนิ
ต้ นทุนในการจัดจําหน่าย
ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
ขาดทุนจากการด้ อยค่าเงินลงทุนในบริ ษัท
ย่อย
ขาดทุนจากการด้ อยค่าค่าความนิยม
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้ าคงเหลือ
ขาดทุนจากการลดมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์เพื่อ
การลงทุน
ต้ นทุนทางการเงิน
รวมค่ าใช้ จ่าย
กําไร(ขาดทุน)ก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
(ค่าใช้ จ่าย) รายได้ ภาษีเงินได้
กําไร(ขาดทุน)สําหรั บปี /งวด
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น
กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงานที่ยกเลิก
สุทธิทางภาษี
ผลกําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าใหม่ของ
ผลประโยชน์พนักงานที่กําหนดไว้
กําไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

หน่วย : ล้ านบาท
งบสอบทาน
สําหรั บงวด 9 เดือน
สิน้ สุดวันที่
30 กันยายน 2561

0.11
0.02
0.13

3.55
16.87
1,185.64
0.80
0.22
1207.09

35.77
0.30
0.29
36.36

34.96
0.07
0.99
36.03

(15.93)
(66.32)
-

(3.56)
(1.26)
(25.33)
-

(30.64)
(6.54)
(25.77)
-

(28.85)
(5.78)
(20.30)
-

-

-

(70.93)
(14.69)
(16.39)

-

(82.25)
(82.12)
(82.12)

(0.11)
(30.26)
1,176.83
0.32
1,177.15

(164.95)
(128.59)
8.02
(120.57)

(5.10)
(60.03)
(24.00)
(0.65)
(23.35)

(1,013.53)

(23.50)

-

-

(1,095.65)

1153.65

(0.24)
(120.81)

(23.35)
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งบกระแสเงินสด
งบกระแสเงินสด
(งบการเงินรวม)
เงิ น สดสุท ธิ ที่ ได้ ม าจาก (ใช้ ไปใน) กิ จ กรรม
ดําเนินงาน
เงิ น สดสุท ธิ ที่ ได้ ม าจาก (ใช้ ไปใน) กิ จ กรรม
ลงทุน
เงิ น สดสุท ธิ ที่ ได้ ม าจาก (ใช้ ไปใน) กิ จ กรรม
จัดหาเงิน
เงิ น สดและรายการเที ย บเท่ า เงิ น สดเพิ่ ม ขึ น้
(ลดลง) - สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้ น
งวด
เงิน สดและรายการเที ย บเท่ าเงิน สด ณ
วันสิน้ งวด

งบตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558
2559
2560
(344.75)
245.54
(13.76)

หน่วย : ล้ านบาท
งบสอบทาน
ณ 30 กันยายน 2561
(3.18)

(385.48)

(495.55)

(2.25)

2.06

493.65

246.72

(74.10)

7.38

(236.58)

(3.29)

(90.11)

6.27

331.12

94.54

91.25

1.14

94.54

91.25

1.14

7.40

วิเคราะห์ ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานรวมสําหรั บปี 2561
สินทรัพย์
สินทรัพย์รวมของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีองค์ประกอบหลัก คือ ได้ แก่ บ้ านเดี่ยวและบ้ านแฝด ในโครงการ
สิทธารมย์ พาร์ คไลฟ์, ที่ดินเปล่ารอการพัฒนา และอาคารสํานักงานและคลับเฮ้ าส์ โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
และ 31 ธันวาคม 2560 สินทรัพย์รวมของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย เท่ากับ 217.82 ล้ านบาท และ 242.74 ล้ านบาท
ตามลําดับ ซึง่ บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย มีสนิ ทรัพย์รวมลดลง 24.92 ล้ านบาท หรื อลดลงคิดเป็ นร้ อยละ 10.27
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย มีสินทรัพย์หมุนเวียนจํานวนทัง้ สิ ้น 81.40 ล้ านบาท ซึ่ง
ลดลง 21.38 ล้ านบาท จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 หรื อลดลงคิดเป็ นร้ อยละ 20.80 มีสาเหตุหลักมาจากการ
จําหน่ายบ้ านในโครงการสิทธารมย์ พาร์ คไลฟ์ ได้ 27.27 ล้ านบาท
หนี ้สิน
หนี ส้ ินรวมของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 213.47
ล้ านบาท และ 215.03 ล้ านบาท ตามลําดับ โดยหนี ส้ ินส่วนใหญ่ คื อ เงินกู้ยืมระยะสัน้ จากบุคคลและกิจการที่
เกี่ยวข้ องกัน และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีหนี ้สินหมุนเวียนจํานวนทังสิ
้ ้น 148.48 ล้ านบาท โดย
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีหนี ้สินหมุนเวียนลดลงจํานวน 41.44 ล้ านบาท หรื อลดลงคิดเป็ นร้ อยละ 21.82 จากวันที่
31 ธันวาคม 2560 จากการนํารายได้ จากการขายบ้ าน มาจ่ายชําระหนีเ้ งินกู้ยืมระยะสันจากบุ
้
คคลและกิจการที่
เกี่ยวข้ องกัน ในส่วนของหนี ้สินไม่หมุนเวียน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 เท่ากับ 64.98 ล้ านบาท ซึ่งเพิ่มขึ ้น 39.88
9

ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นคิดเป็ นร้ อยละ 158.87 จากวันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีสาเหตุมาจากบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มี
การกู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้น
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 จํานวน 4.35
ล้ านบาท และ 27.71 ล้ านบาท ตามลําดับ ลดลง 23.35 ล้ านบาท เป็ นผลจากขาดทุนจากการดําเนินงานเพิ่มขึ ้น
รายได้
(1) รายได้ จากการขายบ้ านและที่ดิน
รายได้ จากการขายบ้ านและที่ดิน งวด 9 เดื อน สิน้ สุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 เท่ากับ 34.96 ล้ านบาท
เพิ่มขึ ้นจากช่วงเดียวกันของปี ก่อน 4.17 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 13.54 จากการทํารายการส่งเสริ มการขาย
(2) รายได้ อื่น
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีรายได้ อื่น ได้ แก่ 1) รายได้ ดอกเบีย้ รับ 2) รายได้ อื่น ๆ เช่น รายได้ ค่าบริ การคลับ
เฮาส์ และการปรับรายปรุ งรายการประมาณการค่าสาธารณูปโภค สําหรับงวด 9 เดือน สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
2561 จํานวน 1.07 ล้ านบาท งวดเดียวกันของปี ก่อน จํานวน 0.49 ล้ านบาท ทัง้ นี ้ รายได้ อื่นที่เพิ่มขึน้ จากปี ก่อน
สาเหตุหลักเกิดจากการที่บริษัทฯ เคยตังประมาณการหนี
้
้สินค่าสาธารณูปโภคไว้ สงู เกินไปในปี 2558 และปี 2559
ต้ นทุนขายบ้ านและที่ดิน
สําหรับงวด 9 เดือน สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีต้นทุนขายบ้ านและที่ดิน เท่ากับ
28.85 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากช่วงเดียวกันของปี ก่อน 2.14 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 8.00 การเพิ่มขึ ้นดังกล่าวเป็ นไป
ตามสัดส่วนของยอดขายที่เพิ่มขึ ้น
ต้ นทุนในการจัดจําหน่าย
สําหรับงวด 9 เดือน สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีต้นทุนในการจัดจําหน่าย 5.78
ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากช่วงเดียวกันของปี ก่อน 0.89 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 18.14 การเพิ่มขึ ้นดังกล่าวเป็ นไปตาม
สัดส่วนของยอดขายที่เพิ่มขึ ้น
ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร
สําหรับงวด 9 เดือน สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร เท่ากับ
20.30 ล้ านบาท เพิ่ มขึน้ จากช่วงเดียวกัน ของปี ก่อน 1.60 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึน้ ร้ อยละ 8.53 เนื่ องจากการจ่าย
ชดเชยเลิกจ้ างให้ พนักงาน อีกทังบริ
้ ษัทฯ มีค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องกับการให้ ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นในการทําคําเสนอซื ้อ
หลักทรัพย์ (Tender offer) ค่าใช้ จ่ายในการประเมินมูลค่าโครงการ และค่าใช้ จ่ายที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
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ต้ นทุนทางการเงิน
สําหรับงวด 9 เดือน สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีต้นทุนทางการเงิน 5.10 ล้ าน
บาท ขณะที่ช่วงเดียวกันของปี ก่อน ไม่มีต้นทุนทางการเงินเลย สาเหตุที่เพิ่มขึ ้นเนื่องจากบริ ษัทฯ กู้ยืมระยะสันจาก
้
บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน และเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินที่เพิ่มขึ ้นในระหว่างปี เพื่อชําระหนี ้เงินกู้ยืมระยะ
สันอดี
้ ตผู้ถือหุ้นใหญ่ซงึ่ ไม่คิดดอกเบี ้ย
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
สําหรับงวด 9 เดือน สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีผลขาดทุนสุทธิ 23.35 ล้ านบาท
ลดลง 97.45 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 80.67 จากงวดเดียวกันของปี ก่อน เนื่องจากในปี ก่อนมีผลขาดทุนจากการ
ด้ อยค่าของสินค้ าคงเหลือจํานวน 14.69 ล้ านบาท อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจํานวน 16.39 ล้ านบาท และด้ อย
ค่าค่าความนิยมจํานวน 70.93 ล้ านบาท
ปั จจัยที่มีผลกระทบต่อผลการดําเนินงานในอนาคต
ความเสีย่ งจากการใช้พระราชบัญญัติภาษี ทีด่ ิ นและสิ่ งปลูกสร้าง พ.ศ. 2560
ด้ านอุปสงค์ ปั จจุบนั การถือครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้ าง เสียภาษี เพียงเล็กน้ อยเท่านัน้ ในรู ปแบบภาษี บํารุ ง
ท้ องที่ และภาษี โรงเรื อนและที่ดิน ซึ่งตัง้ แต่ 1 มกราคม 2562 รัฐบาลจะเริ่ มเก็บภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้ างตาม
กฎหมายฉบับนี ้ ซึ่งเป็ นอัตราที่สงู กว่าการจัดเก็บ ณ ปั จจุบนั ซึ่งจะทําให้ อปุ สงค์ในอสังหาริ มทรัพย์โดยรวมลดลง
โดยเฉพาะอสังหาริ มทรัพย์ที่มีมลู ค่าสูง ที่ไม่อยูใ่ นข้ อยกเว้ นการเสียภาษี
ด้ านอุปทาน ตามกฎหมายดังกล่าว ผู้ถือครองที่ดินเปล่าจะถูกจัดเก็บภาษี ในอัตราค่อนข้ างสูง ทําให้ ผ้ ถู ือ
ครองที่ดินเปล่ามีแนวโน้ มที่จะจําหน่ายที่ดินออก หรื อนํามาพัฒนาโครงการเพื่อให้ มีรายได้ มาชดเชยภาษี ที่ต้องเสีย
ทําให้ ผ้ ปู ระกอบการขนาดเล็กรายใหม่เกิดขึ ้นมาก ส่งผลให้ เกิดการแข่งขันที่สงู ในธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
ความเสีย่ งจากการสร้างบ้านก่อนจอง
ปั จจุบนั ลูกค้ าส่วนใหญ่พึงพอใจที่จะซื ้อบ้ านที่สร้ างเสร็จก่อนขายเนื่องจากมัน่ ใจได้ ว่าจะได้ รับส่งมอบได้ ตาม
สัญญา เนื่องจากในช่วงที่เกิดภาวะวิกฤตเศรษฐกิจในช่วงปี 2540 - 2541 ผู้ประกอบการหลายรายไม่สามารถสร้ าง
บ้ านและส่งมอบ ให้ แก่ลกู ค้ าได้ ตามสัญญา โครงการสิทธารมย์ พาร์ ค ไลฟ์ จึงมีนโยบายสร้ างบ้ านให้ เสร็จก่อนแล้ ว
จึงเปิ ดให้ ลกู ค้ าจองซื ้อ ทําให้ บริ ษัทฯ มีความเสี่ยงจากการที่สร้ างบ้ านก่อนขายเสร็จแล้ วไม่สามารถขายบ้ านที่สร้ าง
เสร็ จได้ อันจะส่งผลให้ บริ ษัทฯ มีภาระต้ นทุนสินค้ าคงเหลือในปริ มาณสูง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องและ
ความสามารถในการหากําไรของบริษัทฯ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้ เร่งทําการตลาด เพื่อปิ ดการขายของโครงการ
ความเสีย่ งจากเข้มงวดการปล่อยสิ นเชื อ่ ทีอ่ ยู่อาศัยของสถาบันการเงิ น
ปั จจุบัน สถาบัน การเงิ น เข้ ม งวดกับ การปล่อ ยสิน เชื่ อ แก่ผ้ ูบ ริ โภคที่ ซื อ้ ที่ อ ยู่อ าศัย อัน เนื่ อ งจากความวิต ก
ของภาระหนี ้สินครัวเรื อนที่อยู่ในระดับสูง ซึง่ ลูกค้ ามีความเสี่ยงที่สถาบันการเงินจะไม่อนุมตั ิสินเชื่อให้ อันจะส่งผล
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กระทบต่ อ ยอดการโอนกรรมสิ ท ธิ์ เพื่ อ ลดความเสี่ ย งดัง กล่ า ว บริ ษั ท ฯ จะประเมิ น คุ ณ สมบั ติ เบื อ้ งต้ น และ
ความสามารถในการผ่อนชําระเงินกู้ของลูกค้ าที่จะขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินตังแต่
้ ช่วงที่เข้ ามาซื ้อโครงการไป
จนถึงการขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน นอกจากนี ้ สําหรับโครงการจะมีการเรี ยกเก็บเงินดาวน์จากลูกค้ าประมาณ
10% ของราคาขาย ส่วนอีก 90% เป็ นการขอสินเชื่อจากธนาคาร ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ ซึ่งจะทําให้ ความเสี่ยงจาก
การปล่อยสินเชื่อลดลง เนื่องจากสัดส่วนในการขอสินเชื่อตํ่ากว่าเกณฑ์ที่สถาบันการเงินกําหนด
ความเสีย่ งจากหนีส้ ิ นระยะสัน้ จํ านวนมาก
บริ ษัทฯ ได้ ก้ ยู ืมเงินจากผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยมียอดคงค้ าง 80,000,000 บาท ซึ่งบริ ษัทจะต้ องชําระคืนภายในปี
2561 ขณะที่สินทรัพย์ หลักของบริ ษัท คือ บ้ านในโครงการสิทธารมย์ และที่ดินเปล่าหน้ าโครงการ บริ ษัทฯ จึงมี
ความเสี่ยงที่จะผิดนัดชําระหนี ้ หากไม่สามารถจําหน่ายสินทรัพย์ดงั กล่าวออกไปให้ ทนั กับกําหนดการชําระคืนหนี ้
ดังกล่าว
ความเสีย่ งจากการถูกเพิ กถอนจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบี ยน
ด้ วยเมื่อวันที่ 24 พฤศภาคม 2561 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ ประกาศว่าบริ ษัทฯ ได้ ดําเนินการแก้ ไขเหตุแห่งการ
เป็ นบริ ษัทจดทะเบียนที่มีสินทรัพย์ทงหมดหรื
ั้
อเกือบทังหมดในรู
้
ปของเงินสด (Cash Company) และส่วนของผู้ถือ
หุ้นเป็ นตํ่ากว่าศูนย์แล้ ว เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว ส่งผลให้ บริ ษัทฯ เข้ าสูช่ ่วงดําเนินการให้ มีคณ
ุ สมบัติเพื่อกลับมาซื ้อขาย
(Resume Stage) และให้ เวลาดําเนิ นการแก้ ไขคุณ สมบัติตามเกณฑ์ รับหลักทรั พย์ ใหม่ภายในวันที่ 31 มีนาคม
2562 เพื่อให้ กลับมาซื ้อขายได้ หากบริ ษัทฯ ไม่ได้ ดําเนินการแก้ ไขคุณสมบัติตามเกณฑ์ภายในระยะเวลาที่ตลาด
หลักทรัพย์ฯ กําหนด บริ ษัทฯ อาจถูกพิจารณาเรื่ องการไม่รับหลักทรัพย์ใหม่และอาจถูกสัง่ เพิกถอนจากหลักทรัพย์
จดทะเบียน
บริ ษัทฯ มีแนวทางที่จะปรับปรุ งคุณสมบัติบริ ษัทฯ ให้ พ้นเหตุแห่งการเพิกถอนโดยการจําหน่ายเงินลงทุนใน
STR ออกไปเพื่อหยุดผลขาดทุนที่จะเกิดขึ ้นต่อบริ ษัทฯ ในอนาคต และเข้ าซื ้อและรับโอนกิจการทังหมดของ
้
AFH ซึง่
เป็ นบริ ษัทที่ดี มีศกั ยภาพในการเติบโต และมีรายได้ จากการประกอบกิจการ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์การขอพ้ นเหตุ
แห่งการเพิกถอนหลักทรัพย์
(3) ประมาณการทางการเงินในปี ปั จจุบนั ของบริษัท (ถ้ ามี)
ไม่มี
(4) รายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น 10 รายแรก
รายชื่อคณะกรรมการของบริ ษัทฯ ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 มีดงั นี ้
ลําดับ
รายชื่อกรรมการ
ตําแหน่ ง
1. นายเกรี ยงไกร ศิระวณิชการ ประธานกรรมการ
2. นายฐิ ติวฒ
ั น์ คูวิจิตรสุวรรณ กรรมการ
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ลําดับ
3.
4.
5.
6.
7.

รายชื่อกรรมการ
นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์
นายยงเกียรติ ศิริวจั นางกูร
นายวัลลภ ศรี ไพศาล
นายภูริพฒ
ั น์ ชุ่มธรรม
น.ส.ศันสนีย์ พูลสวัสดิ์

ตําแหน่ ง
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

รายชื่อคณะผู้บริ หารของบริ ษัทฯ ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 มีดงั นี ้
ลําดับ
รายชื่อกรรมการ
ตําแหน่ ง
1. นายเกรี ยงไกร ศิระวณิชการ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร (รักษาการ)
2. นางสาวพัฒน์สรณ์ วิสทุ ธิพงษ์ ผู้จดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน
รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริ ษัท 10 รายแรก ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 (ข้ อมูลล่าสุด) ซึ่งเป็ นวันกําหนดรายชื่อผู้ถือ
หุ้นของบริ ษัทฯ ประกอบด้ วย
ลําดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

รายชื่อผู้ถือหุ้น
นายเกรี ยงไกร ศิระวณิชการ
นายธัญญวัฒน์ เตวชิระ
นางสาวบงกช อัศวบริรักษ์
นายสมพล ฤกษ์ สมถวิล
นายไพบูลย์ สุเมธกชกร
นางปาริ ชาต ลีวงศ์เจริญ
ผู้ถือหุ้นรายอื่น
รวม

จํานวนหุ้น สัดส่ วนการถือหุ้น (ร้ อยละ)
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
6.67
370,163,587
100.00

(5) ข้ อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนยั สําคัญ (ถ้ ามี)
ไม่มี
8. การประเมินราคาสินทรั พย์ โดยผู้ประเมินราคาอิสระในกรณี เป็ น การได้ มาหรื อจําหน่ ายไปซึ่งสินทรั พย์ ท่ ีมี
ความสําคัญขัน้ พืน้ ฐานในรู ปของมูลค่ าของตัวสินทรั พย์
8.1 รายการได้ม าซึ่ งสิ น ทรัพ ย์ และรายการที ่เกี ่ยวโยงกัน รายการรับ โอนกิ จ การทั้งหมดของ บริ ษั ท แอสเซท ไฟว์
โฮลดิ้ ง จํ ากัด
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รายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ
ลําดับที่

สินทรั พย์ / ที่ตงั ้

ผู้ประเมินสินทรัพย์

วันที่ประเมิน

ห้ องชุดพักอาศัย 29 หน่วย โครงการไวโอ แคราย / ซอย

บริ ษัท เอ็ดมันด์ ไต

4 มิถนุ ายน 2561

รั ต นาธิ เบศร์ 10 ถนนรั ต นาธิ เบศร์ ตํ า บลบางกระสอ

แอนด์ คอมพานี

สินทรัพย์ภายใต้ การบริ หารงานของ AFD
1

อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
2

(ประเทศไทย) จํากัด*

ห้ อ งชุดพักอาศัย 54 หน่ วย โครงการไวโอ แคราย 2 /

4 มิถนุ ายน 2561

ซอยรัตนาธิเบศร์ 3 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตําบลตลาดขวัญ
อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
3

ที่ ดิ น โครงการหมู่ บ้ าน วนา เรสซิ เ ดนซ์ / ถนนศรี

1 มิถนุ ายน 2561

นคริ น ทร์ – ร่ ม เกล้ า แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง
กรุงเทพมหานคร พื ้นที่ดิน 19-3-53.30 ไร่
4

ที่ดินเปล่า / ถนนศรี นคริ นทร์ – ร่มเกล้ า แขวงสะพานสูง

1 มิถนุ ายน 2561

เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานครพื ้นที่ดิน 16-0-30.3 ไร่
สินทรัพย์ภายใต้ การบริ หารงานของ Rachaya
1

ที่ดินโครงการหมู่บ้าน รชยา บ้ านช้ าง 2 / ถนนบ้ านช้ าง
ตําบลหมากแข้ ง อํ าเภออุดรธานี จังหวัดอุดรธานี พื น้
ที่ดิน 134-0-90.10 ไร่

บริ ษัท เอ็ดมันด์ ไต

5 มิถนุ ายน 2561

แอนด์ คอมพานี
(ประเทศไทย) จํากัด*

หมายเหตุ : * บริ ษัท เอ็ดมันด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จํ ากัด เป็ นบริ ษัทประเมินมูลค่าทรัพย์ สินที่ ได้ รับความเห็น ชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สํานักงาน ก.ล.ต.”)

8.2 รายการจํ าหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ และรายการที ่เกี ่ยวโยงกัน รายการจํ าหน่ายเงิ นลงทุนทัง้ หมดในบริ ษัท สิ ทธารมย์
ดีเวลลอปเมนท์ จํ ากัด
รายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ
หน่วย : ล้ านบาท
ลําดับที่

สินทรั พย์ / ที่ตงั ้

ผู้ประเมินสินทรัพย์

วันที่ประเมิน

บ้ านเดี่ยว บ้ านแฝด 23 หลัง / ติดถนนติดถนนสาย

บริ ษัท เอ็ดมันด์ ไต

29 มิถนุ ายน 2561

เลี่ ย งเมื อ งอุ ด รธานี (ทล.216) บริ เวณกิ โ ลเมตรที่

แอนด์ คอมพานี

25+300 ตํ า บลหมากแข้ ง อํ า เภอเมื อ งอุ ด รธานี

(ประเทศไทย) จํากัด1

ราคาประเมิน

สินทรัพย์ภายใต้ การบริ หารงาน STR
1

67.80

จังหวัดอุดรธานี
ที่ ดิ น เปล่า 12-2-41 ไร่ / ติ ด ถนนติ ด ถนนสายเลี่ ย ง
เมืองอุดรธานี (ทล.216) บริ เวณกิโลเมตรที่ 25+300
ตํ า บลหมากแข้ ง อํ า เภอเมื อ งอุ ด รธานี จั ง หวั ด
อุดรธานี
14

119.72

หน่วย : ล้ านบาท
ลําดับที่
2

สินทรั พย์ / ที่ตงั ้

ผู้ประเมินสินทรัพย์

อาคารสํานักงานและคลับเฮ้ าส์ สูง 2 ชัน้ พร้ อมสระ บริ ษัท ชาเตอร์ แวลูเอชัน่
ว่า ยนํ า้ / ติ ด ถนนติ ด ถนนสายเลี่ ย งเมื อ งอุด รธานี

แอนด์ คอนซัลแตนท์

(ทล.216) บริ เวณกิ โลเมตรที่ 25+300 ตําบลหมาก

จํากัด2

วันที่ประเมิน

ราคาประเมิน

26 มิถนุ ายน 2561

16.89

แข้ ง อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
หมายเหตุ:

1, 2

บริษัท เอ็ดมันด์ ไต แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จํากัด และ บริษัท ชาเตอร์ แวลูเอชัน่ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จํากัด เป็ นบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

ที่ได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.

รายงานประเมินมูลค่ากิจการ
หน่วย : ล้ านบาท
ลําดับที่

สินทรั พย์ / ที่ตงั ้

ผู้ประเมินสินทรัพย์

มู ล ค่ า กิ จ การ บริ ษั ท สิ ท ธารมย์ ดี เวลลอปเมนท์

บริ ษัท เจวีเอส ที่ปรึกษา

วันที่ประเมิน

ราคาประเมิน

STR
1

จํากัด

29 มกราคม 2561 231. 66 ห รื อ

ทางการเงิน จํากัด*

111. 16 ล้ า น
บาท ภายหลั ง
หั ก เงิ น ล ด ทุ น
แล้ ว

หมายเหตุ: * บริษัท บริษัท เจวีเอส ที่ปรึกษาทางการเงิน จํากัด เป็ นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.

9. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียน ในกรณีท่ ีมีไม่ เพียงพอให้ ระบุ
แหล่ งที่มาของเงินทุนเพื่อการเข้ าทารายการ
บริษัทฯ จะชําระค่าตอบแทนสําหรับการรับโอนกิจการทังหมดของ
้
AFH ด้ วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แทนการ
ชําระด้ วยเงินสดทังจํ
้ านวน ทําให้ บริษัทฯ ไม่มีภาระในการจัดหาแหล่งเงินทุนและไม่เกิดภาระต้ นทุนทางการเงิน
10. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้ าทํารายการที่เกี่ยวโยงกันที่ระบุถงึ ความสมเหตุสมผล
และประโยชน์ สูงสุดต่ อบริษัทเมื่อเปรี ยบเทียบกับการตกลงเข้ าทํารายการกับบุคคลภายนอกที่เป็ นอิสระ
10.1 รายการได้ม าซึ่ งสิ น ทรัพ ย์ และรายการที ่เกี ่ยวโยงกัน รายการรับ โอนกิ จ การทั้งหมดของ บริ ษั ท แอสเซท ไฟว์
โฮลดิ้ ง จํ ากัด
คณะกรรมการบริ ษัท มีความเห็นว่าเนื่องจาก บริ ษัทฯ มีแผนจะดําเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ประเภทที่อยู่
อาศัยในบริ เวณกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล รวมถึงจังหวัดหัวเมืองหลักที่มีกําลังซื ้อสูง การเข้ าทํารายการซื ้อและรับ
โอนกิจการทังหมดของ
้
AFH จึงมีความสอดคล้ องกับแผนธุรกิจของบริ ษัทฯ อีกทัง้ การชําระค่าตอบแทนการได้ มาด้ วยหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ แทนการชําระด้ วยเงินสด ในราคาขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่มีความเหมาะสม เป็ นไปตามราคา
15

ตลาดที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงิน และไม่ตํ่ากว่าหุ้นละ 1.00 บาท ส่งผลให้ ไม่มีภาระในการจัดหาแหล่งเงินทุน
และไม่เกิดภาระต้ นทุนทางการเงิน ซึ่งภายหลังจากการเข้ าทํารายการ บริ ษัทฯ จะมีรายได้ และกําไรจากการขายห้ องชุด
และบ้ า นในโครงการที่ ได้ ม า ซึ่งจะทํ า ให้ บ ริ ษั ท ฯ มี คุณ สมบัติ ค รบถ้ ว นตามเกณฑ์ รับ หลัก ทรั พ ย์ ใหม่ ได้ ทัน ภายใน
วันที่ 31 มีนาคม 2563 เพื่อให้ ห้ นุ สามัญของบริษัทฯ กลับเข้ าซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ
10.2 รายการจํ าหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ และรายการที ่เกี ่ยวโยงกัน รายการจํ าหน่ายเงิ นลงทุนทัง้ หมดในบริ ษัท สิ ทธารมย์
ดีเวลลอปเมนท์ จํ ากัด
STR มีมลู ค่าทางบัญชีตามงบเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2561 จํานวน 231,657,849 บาท ภายหลังการ
ลดทุน 120,000,000 บาท มูลค่าทางบัญชีจะปรับลดลงเป็ น 111,657,849 บาท ดังนัน้ มูลค่าการจําหน่ายไปซึง่ เงินลงทุน
ทังหมดของ
้
STR ให้ แก่นายเกรี ยงไกร ศิระวณิชการ สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมเล็กน้ อย ราคาที่จําหน่ายจึงมีความเหมาะสม
แต่อย่างไรก็ตาม ก่อนวันที่ 25 ธันวาคม 2561 หากมีบคุ คลอื่นใดที่ประสงค์จะซื ้อหุ้นของ STR ด้ วยการติดต่อเข้ ามาผ่าน
ทางบริ ษัทฯ และเสนอราคาที่ดีกว่าหรื อเท่ากับที่นายเกรี ยงไกร ศิระวณิชการ เสนอ คณะกรรมการบริษัทจะขายหุ้นให้ แก่
บุคคลดังกล่าว
และหากจําหน่ายหุ้นสามัญทังหมดของ
้
STR ให้ บคุ คลที่เกี่ยวโยงกัน ก็จะมีขนตอน
ั้
ระยะเวลาในการพิจารณา และ
ดําเนินการที่สนกว่
ั ้ าเสนอขายแก่บคุ คลภายนอก ซึง่ จะทันกําหนดระยะเวลาชําระหนี ้ที่จะครบกําหนด
11. คดีหรื อข้ อเรี ยกร้ องที่มีสาระสําคัญซึ่งอยู่ระหว่ างดําเนินการ
ไม่มี
12. บุคคลที่เกี่ยวโยงกันและ/หรื อผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ เสีย
ในการประชุม วิสามัญ ผู้ถือ หุ้น ครัง้ นี ้ วาระที่ 9 เรื่ อ ง พิ จารณาอนุมัติ การจํ าหน่ายไปซึ่งหุ้น สามัญ ทัง้ หมดของบริ ษั ท
สิทธารมย์ ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด ซึง่ เป็ นการเข้ าทํารายการจําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ของบริ ษัทฯ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
นัน้ นายเกรี ยงไกร ศิระวณิชการ ประธานกรรมการ และผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริ ษัทฯ ซึ่งถือหุ้นจํานวน 325,065,150 หุ้น คิด
เป็ นร้ อยละ 87.82 เป็ นผู้มีสว่ นได้ เสีย จึงไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
13. ผลประโยชน์ หรื อรายการที่เกี่ยวข้ องกันระหว่ างบริ ษัทกับกรรมการ ผู้บริ หาร และผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นทัง้ ทางตรง
หรื อทางอ้ อมตัง้ แต่ ร้อยละ 10 ขึน้ ไป ระหว่ างกันในปี ที่ผ่านมา และปี ปั จจุบันจนถึงไตรมาสล่ าสุด
ชื่อผู้ท่ เี กี่ยวข้ อง/ลักษณะ
การประกอบธุรกิจ
นายเกรี ยงไกร ศิระวณิชการ

ลักษณะรายการระหว่ างกัน

ความสัมพันธ์

บริ ษั ท ฯ รั บ ความช่ ว ยเหลื อ ประธานกรรมการบริ ษั ท ฯ
ทางการเงิ น จาก นายเกรี ย ง และผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ไกร ศิ ร ะวณิ ช การ ประธาน
กรรมการบริ ษัทฯ เป็ นจํานวน
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หน่วย : บาท
มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
ปี 2560
ปี 2561
1,610,959

ชื่อผู้ท่ เี กี่ยวข้ อง/ลักษณะ
การประกอบธุรกิจ

ลักษณะรายการระหว่ างกัน

เงิน 80 ล้ านบาท จาก วงเงิน
ไม่ เกิ น 200 ล้ าน บ าท ใน
รู ป แบ บ ตั๋ ว สั ญ ญ าใช้ เงิ น
ระ ย ะ เว ล า 8 เดื อ น ค รบ
กํ า ห น ดวั น ที่ 31 ธั น วาคม
2561 อัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ 3
ต่อปี
นายเกรี ยงไกร ศิระวณิชการ
บริ ษั ท ฯ รั บ ความช่ ว ยเหลื อ
ทางการเงิ น จาก นายเกรี ย ง
ไกร ศิ ร ะวณิ ช การ ประธาน
กรรมการบริ ษั ทฯ 16 ล้ าน
บาท จาก วงเงิ น ไม่ เกิ น 200
ล้ า น บ า ท ใน รู ป แ บ บ ตั๋ ว
สั ญ ญาใช้ เงิ น ระยะเวลา 8
เดื อ น ครบกํ า หนดวั น ที่ 31
ธันวาคม 2561 อัตราดอกเบี ้ย
ร้ อยละ 3 ต่อปี
นายเกรี ยงไกร ศิระวณิชการ
ให้ บริ ษั ท ฯ กู้ ยื ม เป็ นวงเงิ น
จํานวน 5.7 ล้ านบาท โดยการ
ออกตัว๋ สัญญาใช้ เงิน มีอัตรา
ด อ ก เบี ้ ย ร้ อ ย ล ะ 3 ต่ อ ปี
กําหนดชําระคืนเงินต้ นพร้ อม
ด อ ก เ บี ้ ย ใ น วั น ที่ 31
กรกฎ าค ม 2561 เงิ น กู้ ยื ม
ดังกล่าวไม่มีหลักประกัน
FortuneThailand
ให้ บริ ษั ท ฯ กู้ ยื ม เป็ นวงเงิ น
Investment Fund / ลงทุ น ใน บาทเทียบเท่าไม่เกิน 10 ล้ าน
กิจการอื่น
เหรี ย ญสหรั ฐ (รั บ เงิ น กู้ แล้ ว
จํ า นวน 7 ล้ านเหรี ย ญสหรั ฐ
และชําระเงินกู้จํานวน 1 ล้ าน
เหรี ย ญ สห รั ฐ เมื่ อ วั น ที่ 29
มิ ถุน ายน 2560 ตามเงื่ อ นไข
ขยายระยะเวลาการชํ าระคืน
เงิ น กู้ ) โดยกํ าห น ดอั ต รา
แลกเปลี่ยนเป็ นสกุลเงินบาท
ณ วัน ที่ เบิ กรับเงินกู้ ไม่มีการ
คิ ด ด อ ก เบี ้ ย แ ล ะ ไ ม่ มี
หลักประกัน
บริ ษัท แคปปิ ตอล ลิง้ ค์ เซ้ าท์ ให้ บริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ย
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ความสัมพันธ์

หน่วย : บาท
มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
ปี 2560
ปี 2561

ประธานกรรมการบริ ษั ท ฯ
และผู้ถือหุ้นรายใหญ่

-

ประธานกรรมการบริ ษั ท ฯ
และผู้ถือหุ้นรายใหญ่

-

322,192
(ชําระคืนแล้ วทัง้
จํานวน)

29,984
(ชําระคืนแล้ วทัง้
จํานวน)

อดีตผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริ ษัทฯ

-

172,617,700
(ชําระคืนแล้ วทัง้
จํานวน)

เป็ นบริ ษั ท ที่ น ายเกรี ย งไกร

-

337,547

ชื่อผู้ท่ เี กี่ยวข้ อง/ลักษณะ ลักษณะรายการระหว่ างกัน
การประกอบธุรกิจ
ส า ท ร จํ า กั ด (“ CLS” ) / เช่าอาคารสํานักงาน เลขที่ 35
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
ซอยสาทร 9 ถนนสาทรใต้
แขวงยานน าวาเขตสาท ร
กรุ งเทพมหานคร เพื่ อใช้ เป็ น
สํ า นัก งานใหญ่ ของบริ ษั ท ฯ
และบริ ษัทย่อย

ความสัมพันธ์

หน่วย : บาท
มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
ปี 2560
ปี 2561

ศิ ร ะ ว ณิ ช ก า ร ป ร ะ ธ า น
กรรมการบริ ษัทฯ ถือหุ้นใหญ่
โ ด ย อ้ อ ม ผ่ า น บ ริ ษั ท
แคปปิ ตอล ลิง้ ค์ พรอพเพอร์
ตี ้ จํากัด

14. สรุ ปสาระสําคัญของสัญญาที่สาํ คัญ ๆ ในช่ วง 2 ปี ที่ผ่านมา
1. บริ ษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) (บริษัทฯ)
รายการ
ชื่อสัญญา :
วันที่ทําสัญญา :
ผู้ก้ ู :
ผู้ให้ ก้ ู :
สาระสําคัญของสัญญา :

รายการ
ชื่อสัญญา :
วันที่ทําสัญญา :
ผู้ก้ ู :
ผู้ให้ ก้ ู :
สาระสําคัญของสัญญา :

รายละเอียด
สัญญากู้ยืมเงิน
2 เมษายน 2561
บริ ษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
นางอรสา แก้ วประพาฬ
บริ ษัทฯ กู้ยืมเงินจาก นางอรสา แก้ วประพาฬ จํานวน 15,000,000 บาท
อัตราดอกเบี ้ย : ร้ อยละ 5 ต่อปี ชําระดอกเบี ้ยในวันสุดท้ ายของเดือน
กํ า หนดการชํ า ระ : ชํ า ระเงิ น กู้แ ละดอกเบี ย้ ตามสัญ ญานี ้ ให้ เสร็ จ สิ น้ ในวัน ที่ 2
มกราคม 2562
รายละเอียด
สัญญากู้ยืมเงิน
4 มิถนุ ายน 2561
บริ ษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
นางอรสา แก้ วประพาฬ
บริ ษัทฯ กู้ยืมเงินจาก นางอรสา แก้ วประพาฬ จํานวน 30,000,000 บาท
อัตราดอกเบี ้ย : ร้ อยละ 5 ต่อปี ชําระดอกเบี ้ยในวันสุดท้ ายของเดือน
กํ า หนดการชํ า ระ : ชํ า ระเงิ น กู้แ ละดอกเบี ย้ ตามสัญ ญานี ้ ให้ เสร็ จ สิ น้ ในวัน ที่ 4
มกราคม 2562

2. บริ ษัท สิทธารมย์ ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (บริษัทย่อยฯ)
รายการ
ชื่อสัญญา :

รายละเอียด
สัญญาจ้ างเหมาก่อสร้ างบ้ าน และสิง่ ปลูกสร้ าง
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รายการ
กําหนดระยะเวลา :
ผู้ว้าจ้ าง :
ผู้รับจ้ าง :
สาระสําคัญของสัญญา :

รายละเอียด
15 สิงหาคม 2559 – 15 กุมภาพันธ์ 2560
บริ ษัท สิทธารมย์ ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (บริษัทย่อย)
ห้ างหุ้นส่วนจํากัด โชคพันพร การโยธา
บริ ษัทย่อย ได้ ว่าจ้ าง ห้ างหุ้นส่วนจํากัด โชคพันพร การโยธา สร้ างบ้ านพักอาศัย 2
ชัน้ (บ้ านเดี่ ยวแบบ A) จํ านวน 3 แปลง ในโครงการสิท ธารมย์ พาร์ คไลฟ์ โดยมี
รายละเอียดดังนี ้
บ้ านพักอาศัย 2 ชัน้ แบบ A รวม 3 แปลง ดังนี ้
แปลง A-11 แปลง A-12 และ แปลง A-13 รวมเป็ นเงิน 4,221,000 บาท

รายการ
ชื่อสัญญา :
กําหนดระยะเวลา :
ผู้ว้าจ้ าง :
ผู้รับจ้ าง :
สาระสําคัญของสัญญา :

รายละเอียด
สัญญาจ้ างเหมาก่อสร้ างบ้ าน และสิง่ ปลูกสร้ าง
1 ธันวาคม 2559 – 30 เมษายน 2560
บริ ษัท สิทธารมย์ ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (บริษัทย่อย)
ห้ างหุ้นส่วนจํากัด โชคพันพร การโยธา
บริ ษัทย่อย ได้ ว่าจ้ าง ห้ างหุ้นส่วนจํากัด โชคพันพร การโยธา สร้ างบ้ านพักอาศัย 2
ชัน้ (บ้ านแฝดแบบ B 6 แปลง ) ในโครงการสิทธารมย์ พาร์ คไลฟ์ โดยมีรายละเอียด
ดังนี ้
บ้ านพักอาศัย 2 ชัน้ แบบ B รวม 6 แปลง ดังนี ้
แปลง B-29 แปลง B-30 แปลง B-31 แปลง B-32 แปลง B-33 และ แปลง B-34
รวมเป็ นเงิน 6,412,800 บาท

รายการ
ชื่อสัญญา :
วันที่ทําสัญญา :
ผู้ก้ ู :
ผู้ให้ ก้ ู :
สาระสําคัญของสัญญา :

รายละเอียด
สัญญากู้ยืมเงิน
2 พฤษภาคม 2561
บริ ษัท สิทธารมย์ ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (บริษัทย่อย)
บริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์ ลินน์ ฟิ ลลิปส์ มอร์ ทเก็จ จํากัด
บริ ษัทย่อย กู้ยืมเงินจาก บริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์ ลินน์ ฟิ ลลิปส์ มอร์ ทเก็จ จํากัด เพื่อ
ใช้ หมุนเวียนในกิจการระยะยาว เป็ นจํานวนเงิน 40,000,000 บาท (สี่สิบล้ านบาท
ถ้ วน)
หลักประกัน : บริ ษัทย่อย ได้ จํานองที่ดินพร้ อมสิ่งปลูกสร้ าง โฉนดเลขที่ 170089,
170292 เลขที่ดิน 383, 382 หน้ าสํารวจ 25188, 25187 ระวาง 5543 I 6820ตําบล
หมากแข้ ง อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี รวมเนื ้อที่ 12-2-41 ไร่ เพื่อเป็ นหลักประกัน
การกู้ยืมเงินครัง้ นี ้
อัตราดอกเบี ้ย : MLR
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รายการ

รายละเอียด
กําหนดการชําระ : ผ่อนชําระเงินต้ นพร้ อมดอกเบี ้ยเป็ นรายเดือน เดือนละไม่ตํ่ากว่า
1,280,000 บาท (หนึ่งล้ านสองแสนแปดหมื่นบาท) ภายในวันที่ทําการสุดท้ ายของ
ทุกเดือนติดต่อกัน นับตัง้ แต่เดือนพฤศจิกายน 2561 เป็ นต้ นไป และกําหนดชําระ
เงิ น ต้ น พร้ อมดอกเบี ย้ ทัง้ หมด และไถ่ ถ อนจํ า นองหลัก ประกัน ภายในวัน ที่ 31
ตุลาคม 2564

รายการ
ชื่อสัญญา :
วันที่ทําสัญญา :
ผู้ก้ ู :
ผู้ให้ ก้ ู :
สาระสําคัญของสัญญา :

รายละเอียด
สัญญากู้ยืมเงิน
2 พฤษภาคม 2561
บริ ษัท สิทธารมย์ ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (บริษัทย่อย)
บริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์ เวิลด์ จํากัด
บริ ษัทย่อย กู้ยืมเงินจาก บริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์ เวิลด์ จํากัด เป็ นจํานวนเงินไม่เกิน
36,000,000 บาท (สามสิบหกล้ านบาทถ้ วน)
หลักประกัน : บริ ษัทย่อย ได้ จํานองที่ดินพร้ อมสิ่งปลูกสร้ าง โฉนดเลขที่ 216043,
216046, 216049, 216053, 216054, 216056, 216058 – 216068, 216070,
216071, 216074, 216076, 216078, 216081, 216082, 216086 แ ล ะ 216087
ตําบลหมากแข้ ง อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี รวม 26 โฉนด เพื่อเป็ นหลักประกัน
การกู้ยืมเงินครัง้ นี ้
อัต ราดอกเบี ย้ : ร้ อยละ 9.50 ต่ อ ปี ชํ า ระทุก วัน ทํ า การสุด ท้ า ยของแต่ ล ะเดื อ น
ติดต่อกัน เริ่ มชําระครัง้ แรกในวันทําการสุดท้ ายของเดือนพฤษภาคม 2561
กําหนดการชําระ : โดยภายในหกเดือนแรกชําระเฉพาะดอกเบี ย้ (งวดที่ 1 เดื อน
พฤษภาคม 2561 ถึง งวดที่ 8 เดือนธันวาคม 2561) ตังแต่
้ งวดที่ 9 เดือนมกราคม
2562 เป็ นต้ น ไปชํ าระเงิน ต้ นพร้ อมดอกเบี ย้ ตลอดไปจนกว่าจะชํ าระหนี เ้ สร็ จสิน้
และชํ าระต้ น เงิน กู้พ ร้ อมดอกเบี ย้ ให้ ค รบถ้ ว นเสร็ จ สิ น้ ภายในวัน ที่ 30 เมษายน
2563

15. ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้ มาซึ่งสินทรั พย์ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน และการ
ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในวงจํากัด
เอกสารดังกล่าวปรากฏอยูใ่ นเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้ วยลําดับที่ 3 ของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
16. ความเห็นของที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการจําหน่ ายไปซึ่งสินทรั พย์ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
รายการจําหน่ ายเงินลงทุนทัง้ หมดในบริษัท สิทธารมย์ ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด
เอกสารดังกล่าวปรากฏอยูใ่ นเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้ วยลําดับที่ 3 ของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
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17. แบบหนังสือมอบฉันทะ พร้ อมเสนอชื่อกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
เอกสารดังกล่าวปรากฏอยูใ่ นเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้ วยลําดับที่ 9 ของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
บริ ษัทฯ รับรองว่าข้ อมูลสารสนเทศในแบบรายงานนี ้มีความถูกต้ องและครบถ้ วนทุกประการ
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สิ่งที่ส่งมาด้ วยลําดับที่ 7
คําชี ้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดง
เอกสารหรื อหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้นหรื อผู้แทน
ของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ าร่ วมประชุม

บริษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 35 ซอยสาทร 9 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุ งเทพมหานคร 10120

สิ่งที่ส่งมาด้ วยลําดับที่ 7
คําชีแ้ จงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารหรื อหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้นหรื อผู้แทน
ของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ าร่ วมประชุม ของ บริ ษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”)

การมอบฉันทะ
กรณี ที่ผ้ ถู ือหุ้นไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมได้ ด้วยตนเอง ผู้ถือ หุ้นสามารถมอบฉันทะให้ กับบุคคลอื่นเข้ าประชุมและ
ออกเสียงแทนตนได้ โดยบริ ษัทฯ ได้ จัดให้ มีหนังสือมอบฉันทะ 2 แบบ คือ หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข. ตาม
แบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ได้ กําหนดไว้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้ วยลําดับที่ 9
วิธีการมอบฉันทะสามารถดําเนินการได้ ดังนี ้
1. ผู้ถื อ หุ้ นทั่ ว ไป ให้ เลื อ กใช้ หนั ง สื อ มอบฉั น ทะแบบ ก. หรื อ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ ง เพี ย งแบบเดี ย วเท่ า นั น้
โดยบริษัทฯ แนะนําให้ ใช้ หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และระบุการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ
2. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่
สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
3. ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ บุคคลใดบุคคลหนึง่ ตามความประสงค์ หรื อมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริ ษัทฯ
หากผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริ ษัทฯ แล้ ว บริษัทฯ ขอแนะนําให้ ใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
และระบุการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ
4. กรอกข้ อความในหนังสือมอบฉัน ทะให้ ถูกต้ องและชัดเจน และให้ ผ้ มู อบฉัน ทะและผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อใน
หนังสือมอบฉันทะ และปิ ดอากรแสตมป์จํานวน 20 บาท พร้ อมทั ้งขีดฆ่าลงวันที่ที่ทําหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว
5. ให้ ผ้ รู บั มอบฉันทะแสดง หนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะตามที่ระบุไว้ ในส่วนของเอกสารที่ต้อง
นํามาแสดงในวันประชุม ณ โต๊ ะลงทะเบียนสําหรับผู้รบั มอบฉันทะในวันประชุม
การลงทะเบียน
บ ริ ษั ท ฯ จ ะ เปิ ด ให้ ผู้ ถื อ หุ้ น แ ละ ผู้ รั บ ม อ บ ฉั น ท ะล งท ะ เบี ย น เพื่ อ เข้ า ร่ วม ป ระ ชุ ม ได้ ตั ้ง แ ต่ เวล า 8:30 น .
ในวันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 ณ ห้ องแอสคอทท์ 1 และ 2 ชั ้น G โรงแรมแอสคอทท์ สาทร บางกอก เลขที่ 7 ถนนสาทร
ใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10210 ตามแผนที่แสดงสถานที่ประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้ วยลําดับที่ 10
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เอกสารที่ต้องนํามาแสดงในวันประชุม
1. บุคคลธรรมดา
1.1 ผู้ถอื หุ้นที่มีสัญชาติไทย
(ก) บัตรประจําตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรข้ าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ)
(ข) ในกรณีมอบฉันทะ สําเนาบัตรประจําตัวของผู้ถือหุ้น และต้ นฉบับและสําเนาบัตรประจําตัวหรือหนังสือ
เดินทาง (กรณีผ้ รู ับมอบฉันทะเป็ นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ ทั ้งนี ้ ต้ นฉบับหนังสือมอบฉันทะ
ให้ กรอกข้ อความถูกต้ องครบถ้ วนและ ลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ พร้ อมปิ ดอากร
แสตมป์ 20 บาท
1.2 ผู้ถอื หุ้นชาวต่ างประเทศ
(ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
(ข) ในกรณี มอบฉันทะ สําเนาหนังสือเดิน ทางของผู้ถือหุ้น , ต้ นฉบับ และสําเนาบัตรประจําตัวหรือ หนังสือ
เดินทาง (กรณีผ้ รู ับมอบฉันทะเป็ นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ ทั ้งนี ้ ต้ นฉบับหนังสือมอบฉันทะ
ให้ กรอกข้ อความถูกต้ องครบถ้ วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้ อมปิ ดอากร
แสตมป์ 20 บาท
2. นิติบุคคล
2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
(ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกไม่เกิน 1 ปี โดยกรมทะเบียนการค้ า กระทรวงพาณิชย์ พร้ อมต้ นฉบับและ
สําเนาบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีกรรมการเป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอํานาจที่
จะเข้ าประชุม
(ข) ในกรณีมอบฉันทะ สําเนาบัตรประจําตัวหรื อหนังสือเดินทาง (กรณีกรรมการเป็ นชาวต่างประเทศ) ของ
กรรมการผู้มีอํานาจที่ได้ ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ พร้ อมต้ นฉบับและสําเนาบัตรประจําตัวหรื อ
หนังสือ เดิ นทาง (กรณี ผ้ รู ับ มอบฉันทะเป็ นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับ มอบฉันทะ ทัง้ นี ้ ต้ นฉบับ หนังสือ
มอบฉันทะให้ กรอกข้ อความถูกต้ องครบถ้ วนและลงลายมือชื่อของผู้มีอํานาจของนิ ติบุคคลดังกล่าวใน
ฐานะผู้มอบฉันทะและของผู้รับมอบฉันทะ พร้ อมปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท
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2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่ างประเทศ
(ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล และหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนเป็ นนิติบุคคล ซึ่งจะต้ องมีรายละเอียด
เกี่ยวกับระบุชื่อนิติบคุ คล ผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบคุ คลและเงื่อนไขหรือข้ อจํากัดอํานาจในการ
ลงลายมือชื่อ และที่ตั ้งสํานักงานใหญ่ พร้ อมต้ นฉบับและสําเนาบัตรประจําตัวหรื อหนังสือเดินทาง (กรณี
ผู้มี อํ านาจลงลายมื อชื่ อ ผูก พัน นิ ติบุค คลเป็ นชาวต่ า งประเทศ) ของผู้มี อํ านาจลงลายมื อชื่ อ ผูก พัน นิ ติ
บุคคล
(ข) ในกรณี ม อบฉัน ทะ สํา เนาบัต รประจํา ตัวหรื อ หนังสือ เดิ น ทาง (กรณี ผ้ ูมี อํ า นาจลงลายมื อ ชื่อ เป็ นชาว
ต่างประเทศ) ของผู้มีอํานาจของนิติบคุ คล ที่ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ พร้ อมต้ นฉบับและสํานา
บัตรประจําตัวหรื อหนังสือเดินทาง (กรณีผ้ รู ับมอบฉันทะเป็ นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ ทั ้งนี ้
ต้ น ฉบับ หนัง สือ มอบฉัน ทะให้ ก รอกข้ อความถูกต้ อ งครบถ้ วนและลงลายมื อชื่ อของผู้มี อํ านาจของนิ ติ
บุคคลดังกล่าวในฐานะผู้มอบฉันทะ และของผู้รับมอบฉันทะ พร้ อมปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท
หมายเหตุ:
1) ในกรณี ข องสําเนาบัตรประจํา ตัวหรื อหนังสือเดิน ทาง จะต้ องมีการรับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้ถื อบัตรหรื อหนังสือ
เดินทางนั ้น
2) สําหรับสําเนาเอกสารตามข้ อ 2.1 (ก) ให้ รับรองสําเนาถูกต้ องโดยกรรมการผู้มีอํานาจของนิติบุคคลนั ้น
3) สําหรับเอกสารตามข้ อ 2.2 (ก) ซึง่ เป็ นเอกสารที่จัดทําขึ ้นในต่างประเทศ หรื อสําเนาของเอกสารดังกล่าวต้ องรับรอง
ลายมือชื่อโดยโนตารี พับบลิค หรือสถานฑูตไทยหรื อสถานกงสุลไทย ในประเทศที่จัดทําเอกสาร โดยมีอายุไม่เกิน 6
เดือน นับถึงวันประชุม ในกรณี ที่เอกสารดังกล่าวเป็ นภาษาต่างประเทศที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ จะต้ องจัดทําคําแปล
เอกสารเป็ นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษแนบมาพร้ อมกันด้ วย และรับรองความถูกต้ องของคําแปลโดยผู้มีอํานาจของ
นิติบคุ คลดังกล่าว
4) กรณีมีปัญหาโต้ แย้ งในเรื่ องความถูกต้ องสมบูรณ์ ของหนังสือมอบฉันทะ ให้ ประธานคณะกรรมการหรื อผู้ที่ประธาน
คณะกรรมการมอบหมายเป็ นผู้ชี ้ขาด
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สิ่งที่ส่งมาด้ วยลําดับที่ 8

ข้ อบังคับของบริ ษัท
ในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 35 ซอยสาทร 9 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุ งเทพมหานคร 10120

สิ่งที่ส่งมาด้ วยลําดับที่ 8
ข้ อบังคับ
ของ
บริ ษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมวดที่ 6 การประชุมผู้ ถอื หุ้น
ข้ อ 31. คณะกรรมการต้ อ งจัดให้ มี การประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจํ าปี ภายในสี่ (4) เดื อน นับ แต่วัน
สิ ้นสุดของรอบปี บัญชีของบริษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ ว ให้ เรียกว่าการประชุมวิสามัญ
คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร
ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ หรื อหลายคนซึง่ มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าร้ อยละสิบ (10) ของจํานวนหุ้นที่จําหน่าย
ได้ ทั ้งหมด จะเข้ าชื่อกันทําหนังสือขอให้ คณะกรรมการเรียกประชุมเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้อง
ระบุ เ รื่ อ งและเหตุ ผ ลในการที่ ข อให้ เรี ย กประชุ ม ไว้ ให้ ชั ด เจนในหนั ง สื อ ดั ง กล่ า วด้ วย ในกรณี เช่ น นี ้
คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสีส่ บิ ห้ า (45) วัน นับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้ มีการประชุมภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้นทั ้งหลาย ซึ่ง
เข้ าชื่อกันหรื อผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้ จํานวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั ้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสีส่ ิบห้ า
(45) วัน นั บ แต่ วัน ครบกํ า หนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ในกรณี เช่ น นี ใ้ ห้ ถื อ ว่ า เป็ นการประชุม ผู้ถื อ หุ้ นที่
คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้ องรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายอันจําเป็ นที่เกิดจากการจัดให้ มีการประชุมและ
อํานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็ นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคห้ าครัง้ ใด จํานวนผู้
ถือหุ้นซึ่ง มาร่ วมประชุมไม่ ครบเป็ นองค์ ป ระชุม ตามที่กํ าหนดไว้ ในข้ อบังคับ ของบริ ษั ท ข้ อ 33 ผู้ถื อหุ้น ตาม
วรรคห้ าต้ องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ ค่าใช้ จ่ายที่เกิดจากการจัดให้ มีการประชุมในครั ้งนั ้นให้ แก่บริษัท
ข้ อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้ คณะกรรมการจัดทําหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระ
การประชุม และเรื่ อ งที่จะเสนอต่อ ที่ประชุม พร้ อมด้ วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่า เป็ นเรื่ องที่จ ะ
เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั ้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่ง
ให้ ผ้ ูถื อ หุ้น ทราบไม่ น้ อ ยกว่ า 7 วัน ก่ อ นวัน ประชุม และโฆษณาคํ าบอกกล่า วนัด ประชุม ในหนัง สือ พิ ม พ์
ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
ทั ้งนี ้ สถานที่ ที่จ ะใช้ เป็ นที่ ป ระชุมจะอยู่ในจังหวัด อัน เป็ นที่ ตัง้ สํา นัก งานใหญ่ ข องบริ ษั ท หรื อที่ อื่ นใด
ตามที่ คณะกรรมการจะกําหนดก็ได้ ข้อ
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ข้ อ 33. ในการประชุมผู้ถื อหุ้น ต้ อ งมีผ้ ูถื อหุ้นและผู้รับ มอบฉันทะจากผู้ถื อหุ้น (ถ้ ามี ) มาประชุมไม่ น้อ ยกว่ า 25 คน
และต้ องมีห้ นุ รวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทั ้งหมดหรื อมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบ
ฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจํานวนผู้ถือหุ้นทั ้งหมดและต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อย
กว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทั ้งหมดจึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรากฎว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ วถึง 1 ชั่งโมง จํานวนผู้ถือหุ้นซึง่ มา
เข้ าร่ วมประชุมไม่ครบองค์ ประชุมตามที่กําหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้ เรี ยกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ
การประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้ าหากการประชุมนั ้นมิใช่เป็ นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ ให้ นดั ประชุม
ใหม่ และให้ ส่งหนังสือนัด ประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อ ยกว่า 7 วันก่ อนวัน ประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนี ไ้ ม่
บังคับว่าจะต้ องครบองค์ประชุม
ข้ อ 34. ให้ ป ระธานกรรมการเป็ นประธานที่ ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น ในกรณี ที่ ป ระธานกรรมการไม่ อ ยู่ในที่ ป ระชุม หรื อ ไม่
สามารถปฏิ บตั ิหน้ าที่ได้ ให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธานในที่ประชุม ถ้ าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมี
แต่ ไม่อยู่ในที่ประชุมหรื อไม่สามารถปฏิ บัติหน้ าที่ได้ ให้ ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมา
เป็ นประธานในที่ประชุมดังกล่าว
ข้ อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ ถือว่าหุ้นหนึง่ มีเสียงหนึง่ และผู้ถือหุ้นคนใดมีสว่ นได้ เสียเป็ น
พิ เศษในเรื่ อ งใดผู้ ถื อ หุ้ นคนนั น้ ไม่ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งลงคะแนนในเรื่ อ งนั น้ นอกจากการออกเสีย งเลื อ กตั ง้
กรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
(1) ในกรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ ามีคะแนน
เสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด
(2) ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ให้ ถือคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทั ้งหมดของ ผูถือหุ้นซึ่ง
มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั ้งหมดหรือบางส่วนที่สาํ คัญให้ แก่บคุ คลอื่น
(ข) การซื ้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็ นของบริษัท
(ค) การทํา แก้ ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้ เช่ากิจการของบริ ษัททั ้งหมดหรื อบางส่วนที่สําคัญ
การมอบหมายให้ บคุ คลอื่นใดเข้ าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดย
มีวตั ถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกําไรขาดทุนกัน
(ง) การแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้ อบังคับของบริษัท
(จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
(ฉ) การเลิกบริษัท
(ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น
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ข้ อ 36. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี พึงเรียกประชุมมีดังนี ้
(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปี ที่ผ่านมา
(2) พิจารณาอนุมตั ิงบดุล และบัญชีกําไรขาดทุน
(3) พิจารณาอนุมตั ิจดั สรรเงินกําไร และการจ่ายเงินปั นผล
(4) พิจารณาเลือกตั ้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตําแหน่งตามวาระ
(5) พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
(6) พิจารณาแต่งตั ้งผู้สอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชี และ
(7) กิจการอื่น ๆ
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สิ่งที่ส่งมาด้ วยลําดับที่ 9
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และ แบบ ข.

บริษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 35 ซอยสาทร 9 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุ งเทพมหานคร 10120

สิ่งที่ส่งมาด้ วยลําดับที่ 9

แบบหนังสื อมอบฉันทะ แบบ ก.
Proxy Form A.
(ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(แบบทัว่ ไปซึ่งเป็ นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)
(Duty Stamp Baht 20)
(General Form)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุ รกิจการค้า เรื่ อง กาํ หนดแบบหนังสื อมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
Ref : Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No. 5) B.E. 2550
--------------------เขียนที่
Written at
วันที่
Date

อยูบ่ า้ นเลขที่
Reside at
อําเภอ/เขต
Amphoe/Khet

(1) ข้าพเจ้า
I/We

จังหวัด
Province

ถนน
Road

เดือน
Month

ตําบล/แขวง
Tambol/Khwaeng
รหัสไปรษณีย ์
Postal Code

พ.ศ.
Year
สัญชาติ
Nationality

(2) เป็ นผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จําก ัด (มหาชน)
being a shareholder of Adamas Incorporation Public Company Limited
โดยถือหุ ้นจํานวนทั้งสิ้นรวม
holding the total amount of

หุ ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั
shares, and having the right to vote equal to
หุ ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั
shares, having the right to vote equal to
หุ ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่าก ับ
shares, having the right to vote equal to

หุ ้นสามัญ
ordinary share
หุ ้นบุริมสิทธิ
preference share

(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint
(1)
ถนน
Road
จังหวัด
Province

(2)

ถนน
Road
จังหวัด
Province

ตําบล/แขวง
Tambol/Khwaeng
รหัสไปรษณีย ์
Postal Code

หรื อ
, or

ตําบล/แขวง
Tambol/Khwaeng
รหัสไปรษณีย ์
Postal Code

หรื อ
, or

(3)
ถนน
Road
จังหวัด
Province

ตําบล/แขวง
Tambol/Khwaeng
รหัสไปรษณีย ์
Postal Code

อายุ
age
อําเภอ/เขต
Amphoe/Khet

เสียง ดังนี้
votes as follows:
เสียง
votes,
เสียง
votes.

ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
years, resides at

อายุ
age
อําเภอ/เขต
Amphoe/Khet

ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
years, resides at

อายุ
age
อําเภอ/เขต
Amphoe/Khet

ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
years, resides at

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 1/2561
any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of the Shareholders No. 1/2018
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ในวันที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 9:00 น. ณ ห้องแอสคอทท์ 1 และ 2 ชั้น G โรงแรมแอสคอทท์ สาทร บางกอก เลขที่ 7 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุ งเทพมหานคร หรื อที่จะพึงเลื่อนไปใน
วัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
on 18th December 2018 at 9 A.M. at Ascott I&II Room, G Floor, Ascott Sathorn Bangkok Hotel, No. 7 South Sathorn Road, Yannawa Sub-district, Sathorn District, Bangkok or any adjournment at
any date, time and place thereof.
กิจการใดที่ผรู ้ ับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ
Any business carried out by the proxy at the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ/Signed

ลงชื่อ/Signed

(

ผูม้ อบฉันทะ/Grantor
)

(

ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
)

(

ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
)

(

ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
)

ลงชื่อ/Signed

ลงชื่อ/Signed

หมายเหตุ
ผูถ้ ือหุ ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ ้นให้ผรู ้ ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียง
ได้
Remark
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to several proxies for splitting votes.
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ข้ อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถอื หุ้น
1. นายวัลลภ ศรี ไพศาล
ตําแหน่ ง:

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ :

46 ปี

ที่อยู่ :

318 ซอยหมู่บ้านปั ญญา แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

ส่ วนได้ เสียในวาระการประชุม : ไม่มีส่วนได้ เสียในทุกวาระ
เข้ าเป็ นกรรมการ 27 เมษายน 2561
2. นายภูริพัฒน์ ชุ่มธรรม
ตําแหน่ ง:

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

อายุ :

37 ปี

ที่อยู่ :

6/118 ซอยโกสุมรวมใจ 43 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

ส่ วนได้ เสียในวาระการประชุม : ไม่มีส่วนได้ เสียในทุกวาระ
เข้ าเป็ นกรรมการ 9 พฤษภาคม 2561
3. นางสาวศันสนีย์ พูลสวัสดิ์
ตําแหน่ ง:

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

อายุ :

40 ปี

ที่อยู่ :

99/797 หมู่ที่ 4 ตําบลบางโฉลง อําเภอบางพลี สมุทรปราการ

ส่ วนได้ เสียในวาระการประชุม : ไม่มีส่วนได้ เสียในทุกวาระ
เข้ าเป็ นกรรมการ 22 ตุลาคม 2561

3

นิยามกรรมการอิสระ
นิยามกรรมการอิสระของบริษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ที่กําหนดเท่ากับข้ อกํา หนด
ขั ้นตํ่าของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่ เป็ นไป
ตามเกณฑ์ที่ประกาศโดยคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขาย
หุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับประมวล) ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
(1) ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทั ้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้
ถือ หุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทฯ ทั ้งนี ้ ให้ นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องของกรรมการ
อิสระราย นั ้น ๆ ด้ วย
(2) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้ เงินเดือนประจําหรื อผู้มี
อํานาจ ควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ห รื อ
ของผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทฯ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลักษณะดัง กล่าวมาแล้ ว ไม่น้อ ยกว่า 2 ปี ก่อน
ได้ รับ แต่ ง ตัง้ เป็ นกรรมการอิ สระ ทัง้ นี ้ ลัก ษณะต้ อ งห้ า มดัง กล่า ว ไม่ รวมถึง กรณี ที่ ก รรมการอิ สระเคยเป็ น
ข้ าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ
(3) ไม่ เ ป็ นบุค คลที่ มี ค วามสัม พันธ์ ท างสายโลหิ ต หรื อ โดยการจดทะเบี ย นตามกฎหมายในลัก ษณะที่ เป็ นบิดา
มารดา คู่ สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั ้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มี
อํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้ รับการเสนอให้ เป็ นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือ
บริษัทย่อย
(4) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจ
ควบคุมของบริ ษัทฯ และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มี นัย ผู้มีอํานาจควบคุมหรื อ หุ้น ส่ว นของสํานักงานสอบบัญ ชี ซึ่ ง มี
ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทฯ
สังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้ รับแต่งตั ้งเป็ นกรรมการ
อิสระ
(5) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อํานาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั ้งไม่
เป็ น หรือเคยเป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่
บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทฯ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะ
ดังกล่าว มาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันได้ รับแต่งตั ้งเป็ นกรรมการอิสระและความสัมพันธ์ ดังกล่าวรวมถึง การ
ทํารายการทางการค้ าที่กระทําเป็ นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้ เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับ
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สินทรัพย์ หรื อ บริ การหรื อการให้ หรื อรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้ วยการรับหรื อให้ ก้ ูยืม คํ ้าประกัน การให้
สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี ้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่น
ในทํานองเดียวกันซึ่งเป็ นผลให้ บริ ษัทฯ หรือคู่สญ
ั ญามีภารหนี ้ที่ต้องชําระ ต่ออีกฝ่ ายหนึ่งตั ้งแต่ร้อยละ 3
ของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริษัทหรือตั ้งแต่ 20 ล้ านบาทขึ ้นไป แล้ วแต่จํานวนใดจะตํ่ากว่า
(6) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิช าชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้ บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมายหรื อที่ป รึ ก ษา
ทางการ เงินซึง่ ได้ รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้ านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรื อ ผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทฯ และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอํานาจควบคุมหรื อหุ้นส่วนของผู้
ให้ บริการทางวิชาชีพ นั ้นด้ วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้ รับ
แต่งตั ้งเป็ นกรรมการอิสระ ทั ้งนี ้ บุคคลที่บริ ษัทแต่งตั ้งให้ ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระอาจเป็ นบุคคลที่มีหรือ
เคยมี ค วามสัม พัน ธ์ ท างธุ รกิ จ หรื อ การให้ บ ริ ก ารทางวิ ช าชี พ เกิ น มู ลค่ า ที่ กํ า หนดตามข้ อ (5) หรื อ (6) หาก
คณะกรรมการบริษัทได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่า การแต่งตั ้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิ บตั ิหน้ าที่แ ละ
การให้ ความเห็นที่เป็ นอิสระ
(7) ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับแต่งตั ้งขึ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึ่ง
เป็ น ผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
(8) ไม่ประกอบกิจการที่ มีสภาพอย่ างเดี ยวกันและเป็ นการแข่งขัน ที่มีนัยกับ กิจ การของบริ ษัท ฯ หรื อบริ ษัทย่ อ ย
หรือไม่ เป็ นหุ้นส่วนที่มีนยั ในห้ างหุ้นส่วนหรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่
รับเงินเดือน ประจํา หรือถือหุ้นเกินร้ อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทั ้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบ
กิจการที่มีสภาพ อย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
(9) ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทําให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ
(10) ภายหลังได้ รับการแต่งตั ้งเป็ นกรรมการอิสระแล้ ว กรรมการอิสระอาจได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้
ตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์ คณะ (Collective Decision) ได้
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(ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Duty Stamp Baht 20)

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
Proxy Form B.
(แบบที่ก ําหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะทีล่ ะเอียดชัดเจนตายตัว)
(Proxy Form containing specific details)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่ อง กาํ หนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
Ref : Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No. 5) B.E. 2550

---------------------

(1) ข้าพเจ้า
I/We
อยู่บา้ นเลขที่
Reside at
อําเภอ/เขต
Amphoe/Khet

เขียนที่
Written at
วันที่
Date

เดือน
Month

พ.ศ.
Year

สัญชาติ
Nationality
ตําบล/แขวง
Tambol/Khwaeng
รหัสไปรษณี ย์
Postal Code

ถนน
Road
จังหวัด
Province

(2) เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั อาดามัส อินคอร์ ปอเรชัน่ จําก ัด (มหาชน)
being a shareholder of Adamas Incorporation Public Company Limited
โดยถือหุน้ จํานวนทั้งสิ้ นรวม
holding the total amount of
หุน้ สามัญ
ordinary share
หุน้ บุริมสิ ทธิ
preference share

หุน้ และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่าก ับ
shares, and having the right to vote equal to
หุน้ ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่าก ับ
shares, having the right to vote equal to
หุน้ ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่าก ับ
shares, having the right to vote equal to

(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint
(1)
ถนน
Road
จังหวัด
Province

ถนน
Road
จังหวัด
Province

ถนน
Road
จังหวัด
Province

(2)

(3)

อายุ
age

ตําบล/แขวง
Tambol/Khwaeng
รหัสไปรษณี ย์
Postal Code

อายุ
age

ตําบล/แขวง
Tambol/Khwaeng
รหัสไปรษณี ย์
Postal Code

อายุ
age

ตําบล/แขวง
Tambol/Khwaeng
รหัสไปรษณี ย์
Postal Code
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ปี อยู่บา้ นเลขที่
years, resides at
อําเภอ/เขต
Amphoe/Khet
หรื อ
, or
ปี อยู่บา้ นเลขที่
years, resides at
อําเภอ/เขต
Amphoe/Khet
หรื อ
, or
ปี อยู่บา้ นเลขที่
years, resides at
อําเภอ/เขต
Amphoe/Khet

เสี ยง ดังนี้
votes as follows:
เสี ยง ดังนี้
votes,
เสี ยง ดังนี้
votes.

กรรมการอิสระของบริ ษทั คนใดคนหนึ่ง
Any of one of Independent Director
1. นายวัลลภ ศรี ไพศาล
Mr.Wallop Sripaisal
2. นายภูริพฒั น์ ชุ่มธรรม หรื อ
Mr. Puriput Chumtham or
3. นางสาวศันสนีย์ พูลสวัสดิ์
Miss Sansanee Poolsawat
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1 / 2561
any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of the Shareholders No. 1 / 2018
ในวันที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 9:00 น. ณ ห้องแอสคอทท์ 1 และ 2 ชั้น G โรงแรมแอสคอทท์ สาทร บางกอก เลขที่ 7 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุ งเทพมหานคร หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
on 18th December 2018 at 9 A.M. at Asscott I&II Room G Floor, Ascott Sathorn Bangkok Hotel, No. 7 South Sathorn Road, Yannawa Sub-district, Sathorn District,
Bangkok or any adjournment at any date, time and place thereof.
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows:
วาระที่ 1
Agenda 1
(ก)
(a)
(ข)
(b)

ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain

วาระที่ 2
Agenda 2

(ก)
(a)
(ข)
(b)

พิจารณารับรองรายงานการประชุ มสามัญผู้ถอื หุ้น ประจําปี 2561
To consider and adopt the Minutes of the 2018 Annual General Meeting of Shareholders

พิจารณารับทราบการไม่ แก้ ไขข้ อบังคับ ข้ อที่ 30.
To consider and acknowledge cancellation of amendment to the Articles of Association of the Company
on Articles 30

ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
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วาระที่ 3
Agenda 3

(ก)
(a)
(ข)
(b)

ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain

วาระที่ 4
Agenda 4

(ก)
(a)
(ข)
(b)

Agenda 5

พิจารณาอนุมัตใิ ห้ บริษทั ฯ ดําเนินการในส่ วนที่เป็ นสาระสําคัญแตกต่างไปจากที่นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ ระบุ
ไว้ ในคําเสนอซื้อหลักทรัพย์ เรื่อง แผนการขายหุ้นของกิจการ
To consider and approve that the Company would execute material content differently from content
stated on Mr. Kriangkrai Siravanichkan’s Tender Offer regarding plan to sell shares of the Company

ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain

วาระที่ 6
Agenda 6

(ก)
(a)
(ข)
(b)

พิจารณาอนุมัตแิ ก้ ไขเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ ของบริษทั ฯ และการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์ สนธิ ข้ อ 3.
เรื่องวัตถุประสงค์ ของบริษทั เพื่อให้ สอดคล้ องกับการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ ของบริษทั
To consider and approve the amendment of the Company’s objectives and the amendment to Clause 3
Re: the Company’s objectives in the memorandum of association to be in line with the amendment of the
Company’s objectives;

ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain

วาระที่ 5

(ก)
(a)
(ข)
(b)

พิจารณาอนุมัตกิ ารลดทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ โดยการยกเลิกหุ้นที่ยังไม่ ได้ จาํ หน่ าย และแก้ ไขหนังสือบริคณห์
สนธิ ข้ อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษทั เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั
To consider and approve the decrease of the Company’s registered capital by removing unsold shares and
the amendment to clause 4 of the memorandum of association to be in line with the decrease of the
Company’s registered capital

พิจารณาอนุมัตกิ ารซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมด ของบริษทั แอสเซท ไฟว์ โฮลดิง้ จํากัด ซึ่งเป็ นการเข้ าทํารายการ
ได้ มาซึ่งสินทรัพย์ ของบริษทั ฯ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
To consider and approve the Company to enter into Entire Business Transfer of Asset Five Holding
Company Limited, which is deemed as the acquisition of asset and the connected transaction

ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
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วาระที่ 7
Agenda 7

(ก)
(a)
(ข)
(b)

ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain

วาระที่ 8

Agenda 8

(ก)
(a)
(ข)
(b)

Agenda 9

พิจารณาอนุมตั กิ ารจําหน่ ายไปซึ่งหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษทั สิทธารมย์ ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด ซึ่งเป็ นการเข้ า
ทํารายการจําหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์ ของบริษทั ฯ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
To consider and approve the Company to enter into Disposal Transaction of all investments in Sittarom
Development Company Limited which is deemed as the disposal of asset and the connected transaction

ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain

วาระที่ 10
Agenda 10
(ก)
(a)
(ข)
(b)

พิจารณาอนุมัตกิ ารจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษทั ฯ เพื่อเสนอขายให้ แก่ บุคคลในวงจํากัด แก่ บริษทั แอสเซท
ไฟว์ โฮลดิง้ จํากัด เพื่อ เป็ นการชํ าระค่ าตอบแทน ในการโอนกิจการทั้งหมดของ บริ ษัท แอสเซท ไฟว์ โฮลดิ้ง
จํากัด
To consider and approve the allocation of the Company’s newly issued ordinary shares to specific
investors (Private Placement) to Asset Five Holding Company Limited for compensation of entire
business transfer of Asset Five Holding Company Limited

ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain

วาระที่ 9

(ก)
(a)
(ข)
(b)

พิจารณาอนุมัตกิ ารเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ และแก้ ไขหนังสือบริคณห์ สนธิ ข้ อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนของ
บริษทั เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั
To consider and approve the increase of the Company’s registered capital and the amendment to Clause 4
in the memorandum of association to be in line with the increase of the Company’s registered capital

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
To consider other matters, if any

ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
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(5) การลงคะแนนเสี ยงของผูร้ ับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสี ยงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือ
เป็ นการลงคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุน้
Voting of the proxy in any agenda that is not as specified in this Proxy Form shall be considered as invalid and shall not be the vote of a shareholder.
(6) ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้หรื อระบุ ไว้ไม่ชดั เจนหรื อในกรณี ที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติ
ในเรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณี ที่มีการแก ้ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิม่ เติมข้อเท็จจริ งประการใด ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทน
ข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in
any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on
my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
กิจการใดที่ ผูร้ ับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณี ที่ผูร้ ับมอบฉันทะไม่ออกเสี ยงตามที่ขา้ พเจ้าระบุในหนังสื อมอบฉันทะ ให้ถือเสมือน
ว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ
Any business carried out by the proxy at the said meeting, except in case that the proxy does not vote according to my/our intention(s) specified in the
Proxy Form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ/Signed
(

ผูม้ อบฉันทะ/Grantor
)

ลงชื่อ/Signed
(

ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
)

ลงชื่อ/Signed
(

ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
)

ลงชื่อ/Signed
(

ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
)

หมายเหตุ
1. ผูถ้ ือหุ ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผูร้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุน้ ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะ
หลายคน
เพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to several proxies
for splitting votes.
2. ในกรณี ที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจําต่อแบบหนังสื อมอบฉันทะแบบ ข. ตาม
แนบ
In case there are any further agenda apart from those specified above brought into consideration in the meeting, the Grantor may use the Allonge of the Proxy
Form B. as
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ใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
ALLONGE OF PROXY FORM B.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั อาดามัส อินคอร์ ปอเรชัน่ จําก ัด (มหาชน)
The appointment of proxy by the shareholder of Adamas Incorporation Public Company Limited
ในการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1 / 2561
In the Extraordinary General Meeting of the Shareholders No.1 / 2018
ในวันที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 9:00 น. ณ ห้องแอสคอทท์ 1 และ 2 ชั้น G โรงแรมแอสคอทท์ สาทร บางกอก เลขที่ 7 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุ งเทพมหานคร หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
on 18 December 2018 at 9 A.M. at Asscott I&II Room G Floor, Ascott Sathorn Bangkok Hotel, No. 7 South Sathorn Road, Yannawa Sub-district, Sathorn District,
Bangkok or any adjournment at any date, time and place thereof.

วาระที่
เรื่ อง
Agenda No.
Re:
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด้วย
เสี ยง
ไม่เห็นด้วย
เสี ยง
งดออกเสี ยง
Approve
votes
Disapprove
votes
Abstain

เสียง
votes

วาระที่
เรื่ อง
Agenda No.
Re:
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
(ข) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด้วย
เสี ยง
ไม่เห็นด้วย
เสี ยง
งดออกเสี ยง
Approve
votes
Disapprove
votes
Abstain

เสียง
votes

วาระที่
เรื่ อง
Agenda No.
Re:
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด้วย
เสี ยง
ไม่เห็นด้วย
เสี ยง
งดออกเสี ยง
Approve
votes
Disapprove
votes
Abstain

เสียง
votes
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สิ่งที่ส่งมาด้ วยลําดับที่ 10
แผนที่สถานที่จดั ประชุม

บริษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 35 ซอยสาทร 9 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุ งเทพมหานคร 10120

สิ่งที่ส่งมาด้ วยลําดับที่ 10

ตึ กเอ็มไพรส์

โรงพยาบาลบางรัก

ธนาคาร ยู โอบี

ตึ กรัจนาการ

ทางด่วน

ซอยเซ็นต์หลุยส์

สี� แยกนราธิ วาส

ถนนสาทรซอย 9

ASCOTT

ถนนสาทรใต้

สพานตากสิ น

ถนนสาทรเหนื อ.

สถานี รถไฟฟ้ าสุรศักดิ�

ถนนสี ลม.

สถานี รถไฟฟ้ าช่ อง
นนทรี
ธนาคารแสตน
ดาร์ด ชาร์เตอร์

1

แม่นํ�าเจ้าพระยา

ตึ กบางกอกทาวเวอร์

แม่นํ�าเจ้าพระยา

แผนที�ของตึกแอสคอทค์ สาทร กรุงเทพ

บริษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 35 ซอยสาทร 9 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุ งเทพมหานคร 10120

