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วันที่ 8 ตุลาคม 2564
เรื่อง
เรียน
สิ่งที่ส่งมาด้วย

ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2564
ผู้ถือหุ้นบริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน)
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564
2. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับ รายการจำหน่ายลงทุนในบริษัท มอร์ พร็อพ
เพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (“PROP”) และ สารสนเทศเรื่องการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับการ
เข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายเงินลงทุนของ บริษัท มอร์ เมดดิคัล จำกัด (“MMD”)
3. สารสนเทศ เรื่องการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท มอร์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (“PROP”)
4. สารสนเทศเรื่อ งการจำหน่ ายไปซึ่ งสิ น ทรั พ ย์เกี่ย วกั บ การเข้ าทำธุ ร กรรมการจำหน่ ายเงิน ลงทุ น ของ
บริษัท มอร์ เมดดิคัล จำกัด (“MMD”)
5. สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนทีอ่ อกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด
(Private Placement)
6. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
7. ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
8. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
9. รายการเอกสารที่ต้องแสดงและส่งมอบให้แก่บริษทั ในการลงทะเบียนเข้าประชุม และการออกเสียง
ลงคะแนน หลักเกณฑ์วิธีนับคะแนนและการประกาศผลคะแนน
10. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือ
หุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E–Meeting) ผ่านลิ้งค์ app หรือ สแกน QR Code
11. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
(สามารถ download หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ค. ได้จาก www.morereturn.co.th)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
เปิดรับลงทะเบียนเวลา 8.00 น.เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระพร้อมความเห็นของคณะกรรมการดังต่อไปนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
บริษัทจัดให้มีการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2564 และได้จัดทำรายงานการ
ประชุมดังกล่าวพร้อมทั้งทำการเปิดเผยข้อมูลให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในเวลาที่กำหนดตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องและได้เผยแพร่ขอ้ มูลในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว รายละเอียด สำเนารายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

1

ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้ทำการบันทึกข้อมูลไว้โดยถูกต้อง และครบถ้วน
แล้ว จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี
2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 ตามรายงานการประชุมที่คณะกรรมการได้นำเสนอ
จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ
มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท มอร์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (“PROP”)
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อทีป่ ระชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท มอร์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
(“PROP”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยจำนวน 38,399,993 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของ PROP โดยมี
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ในราคาจำหน่ายหุน้ ละ 6.51 บาท หรือคิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 250,000,000 บาท(สองร้อยห้าสิบ
ล้านบาท) ให้แก่ นายศิวพร ตั้งจิตติพร (ผู้ซื้อ)
นายศิวพร ตั้งจิตติพร เป็นนักลงทุนในตลาดทุนที่มีชื่อเสียงอีกทั้งยังเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์ในด้านธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ การทำรายการดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงสถานการณ์สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด -19) ผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ้น โอกาสในสร้างเม็ดเงินและการทำกำไรจากการ
ดำเนินธุรกิจในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับผลกระทบทางตรงและทางอ้อม และได้พิจารณาถึงกลุ่มธุรกิจอื่นๆ ที่จะสามารถ
สร้างเม็ดเงินและผลกำไรให้กับบริษัทได้ อาทิเช่น กลุ่มธุรกิจสาธารณูปโภค กลุ่มธุรกิจน้ำประปา การบำบัดน้ำเสียตามโครงการ
ต่างๆ ในการนี้คณะกรรมการได้พิจารณาถึงแหล่งเงินทุนที่จะนำมาใช้ลงทุนในกลุ่มธุรกิจสาธารณูปโภค ฯลฯดังกล่าว ประกอบ
กับมีนักลงทุน (นายศิวพร ตั้งจิตติพร (ผู้ซื้อ)) ในด้านอสังหาริมทรัพย์มีความสนใจในบริษัท มอร์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้ นท์
จำกัด ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความสามารถในการชำระเงินของ นายศิวพร ตั้งจิตติพร (ผู้ซื้อ) เนื่องจากเป็นนัก
ลงทุนในตลาดทุนที่มีชื่อเสียงและเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์ในด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เช่น ทำธุรกิจซื้อขายที่ดิน อีกทั้ง
ราคาที่จำหน่ายอยู่ในระดับทีผ่ ู้ซื้อจะหาแหล่งเงินทุนสนับสนุนได้
บริษัทฯ ได้มีการกำหนดเงื่อนไขการชำระเงินในสัญญาเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจจะส่งผลกระทบด้านลบ
และการเสียโอกาสการลงทุนของบริษัทฯ โดยการกำหนดข้อตกลงให้ผู้ซื้อชำระเงินงวดแรกจำนวนร้อยละ 20 หรือคิดเป็นจำนวน
เงิน 50 ล้านบาท ณ วันทำสัญญา คือภายใน 90 วัน นับจากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 และจะ
ชำระส่วนที่เหลือภายใน 1 ปี วัน นับแต่วันที่ทำสัญญา โดยมีเงื่อนไขว่าหากผู้ซื้อผิดสัญญา บริษัทฯ มีสิทธิยึดเงินที่ชำระงวดแรก
ทั้งหมด และบริษัทฯ จะส่งมอบหุ้นสามัญทั้งจำนวนก็ต่อเมื่อผู้ซื้อได้ชำระราคาครบถ้วนแล้วเท่านั้น
โดยภายหลังการทำรายการ PROP จะสิ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อยของ MORE การเข้าทำรายการดังกล่าวไม่เข้า
ข่ายเป็นรายการเกี่ยวโยงกันตามประกาศ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการ
ทำรายการทีเ่ กี่ยวโยงกันและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของ
บริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 รวมถึงประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แต่การจำหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญ
ของบริษัท มอร์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ (จำกัด) (“PROP”) เข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทตาม
ประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไป โดยมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 72.25 ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ
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(NTA) โดยเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการจำหน่ายไปสูงสุดจากงบการเงินรวมของบริษัทที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564
ทั้งนีร้ ายละเอียดเป็นไปตามสารสนเทศ เรื่องการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท มอร์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (“PROP”) (สิ่งที่ส่งมาด้วย3)

ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอทีป่ ระชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการ
จำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท มอร์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (“PROP”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยจำนวน 38,399,993 หุ้น
หรือคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของ PROP โดยมีมลู ค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 10 บาท ในราคาจำหน่ายหุ้นละ
6.51 บาท หรือคิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 250,000,000 บาท(สองร้อยห้าสิบล้านบาท) ให้แก่ นายศิวพร ตั้งจิตติพร (ผู้ซื้อ)
จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ
มติที่ประชุมในวาระนีจ้ ะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถอื หุ้นที่มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียง
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท มอร์ เมดดิคัล จำกัด (“MMD”)
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท มอร์ เมดดิคัล จำกัด(“MMD”) ซึ่งเป็นบริษัท
ย่อยของบริษัท ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและชำระแล้วของ MMD จำนวน249,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 100 บาท ให้แก่ บริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“HEMP” หรือ “กิจการ”) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยว
โยงกันกับบริษัท ในราคาไม่เกิน 200,000,000 บาท (สองร้อยล้านบาท) รวมถึงการเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น ข้อตกลง สัญญาอื่ น
ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายหุ้นสามัญของ MMD (“ธุรกรรมการจำหน่ายเงินลงทุน”) โดย HEMP จะออก
และจัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่มทุนของ HEMP จำนวนไม่เกิน 1,655,262,500 หุ้น มูลค่ าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขาย
0.12083 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมทั้ งสิ้น 200,000,000 บาท ให้แก่ บริษัท เพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับการซื้อหุ้น
สามัญ ของ MMD แทนการชำระด้วยเงินสด ทั้ งนี้ เป็น ไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.
72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (และที่ได้
มีการแก้ไขเพิ่ มเติม) ธุรกรรมการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่ าวจะทำให้บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นของ HEMP เป็นจำนวนไม่เกิน
1,655,262,500 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 36.07 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
ของ HEMP ซึง่ เป็นผลให้บริษัทถือหุ้นข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ HEMP ทีร่ ้อยละ 25 และมีหน้าที่ต้องทำ
คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ HEMP ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่
ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
ในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) อย่างไรก็ดี บริษัทมีความ
ประสงค์ที่ จะขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรั พย์ทั้ งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ป ระชุมผู้ถือหุ้ น (Whitewash) ตาม
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สก. 29/2561 เรื่องหลักเกณฑ์ในการขอผ่อนผันการ
ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (และที่ ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งในการ
ผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการในครั้งนี้ จะต้องได้รับอนุมัติจาก
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ HEMP ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน โดยมติดังกล่าวมิให้นับรวมการออกเสียงของบุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด
พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ของผู้ขอผ่อนผันหรือบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party) กับผู้ขอผ่อนผัน และ
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บุ คคลตามมาตรา 258 ของบุ ค คลดั งกล่ าว ในเบื้ อ งต้ น บริ ษั ท คาดว่า ธุรกรรมการจำหน่ ายเงิน ลงทุ น นี้ จะสามารถเริ่ มและ
ดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ภายใน เดือนมกราคม 2565
ทั้งนี้บริษัทฯ จะไม่ส่งกรรมการเข้าไปบริหารใน HEMP เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็ นว่า HEMP มีทีมงานและมี
ความเชี่ยวชาญในธุรกิจนี้ตั้งแต่ต้นอยู่แล้ว และวัตถุประสงค์หลักของบริษัทที่ขาย MMD ให้ HEMP เนื่องจากบริษัทมีแผนในการ
ทำธุรกิจในอนาคตมุ่งเน้นไปทางสาธารณูปโภคเป็นหลัก
ทั้งนี้รายละเอียดเป็นไปตามสารสนเทศ เรื่อง การจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายเงินลงทุนของ บริษัท มอร์ เมดดิคัล
จำกัด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ธุรกรรมการจำหน่ายเงินลงทุนของบริษัท ให้แก่ HEMP ในครั้งนี้ เป็นไปเพื่อ
การขยายการเติบโตทางธุรกิจและสร้างพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท เพื่อสร้างธุรกิจที่ยั่งยืนและเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการดำเนินกิจการ และการบริหารงาน การที่บริษัทไม่ส่งตัวแทนเข้าบริหารงานใน HEMP เนื่องจากในสมัยตอนที่
คุณสามารถ ฉั่วศิริพัฒนา เป็นผู้บริหารของ MORE ได้เริม่ โครงการเหล่านี้มาตั้งแต่ต้น ซึ่งคณะกรรมการได้เห็นถึงความรู้
ความสามารถ การมีประสบการณ์และความตั้งใจจริง จนกระทั่งคุณสามารถ ฉั่วศิริพัฒนา ได้ขายหุน้ และลาออกจากการบริหาร
MORE และได้เข้าลงทุนใน HEMP จึงถือว่าเป็นการสานต่อสิ่งทีเ่ คยเริม่ ต้นทำไว้ตั้งแต่แรกแล้วด้วยความชำนาญจึงเป็นการต่อ
ยอดธุรกิจของ MMD ได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะสร้างผลตอบแทนสะท้อนมายังหุ้นของ HEMP และสร้างผลตอบแทนให้บริษัทได้ใน
อนาคต และMORE สามารถรักษาสภาพคล่องทางการเงินสำหรับการดำเนินธุรกิจด้านสาธารณูปโภค การบริหารจัดการน้ำต่อไป
ในอนาคต อีกทั้งยังลดภาระทางการเงินและค่าใช้จ่ายทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน MMD เอง การทำรายการ
ดังกล่าวจึงมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล คณะกรรมการบริษทั จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564
พิจารณาอนุมัติการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท มอร์ เมดดิคัล จำกัด(“MMD”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ถือหุ้นร้อยละ 99.99
ของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและชำระแล้วของ MMD จำนวน 249,998 หุ้น มูลค่าทีต่ ราไว้หุ้นละ 100 บาท ให้แก่ บริษัท เฮลท์
เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“HEMP” หรือ “กิจการ”) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัท ในราคาไม่เกิน
200,000,000 บาท (สองร้อยล้านบาท) รวมถึงการเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น ข้อตกลง สัญญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการจำหน่ายหุ้นสามัญของ MMD (“ธุรกรรมการจำหน่ายเงินลงทุน”) โดย HEMP จะออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
HEMP จำนวนไม่เกิน 1,655,262,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขาย 0.12083 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่า
รวมทั้งสิ้น 200,000,000 บาท ให้แก่ บริษัทเพือ่ ชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับการซื้อหุ้นสามัญของ MMD แทนการชำระด้วยเงิน
สดในครั้งนี้
จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ
มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถอื หุ้นที่มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียง
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการยกเลิกมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุน้ ครั้งที่ 1/2563 ประชุมเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 วาระที่
5 (1) เรื่องการอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้บุคคลเฉพาะเจาะจง (Private Placement) จำนวน 3,000,000,000
หุ้น ให้แก่ นายภัทรเดช พูลเกิด นายธนอรรถ ตรีธิติธัญ และนายเฉลิมพงษ์ มหาวาณิชย์วงศ์
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการยกเลิกมติทปี่ ระชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ประชุมเมื่อวันที่ 9
กันยายน 2563 วาระที่ 5 (1) เรื่องการอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้บุคคลเฉพาะเจาะจง (Private Placement) จำนวน
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รวม 3,000,000,000 หุ้น ให้แก่ นายภัทรเดช พูลเกิด จำนวน 1,000,000,000 หุ้น นายธนอรรถ ตรีธิติธัญ 1,000,000,000 หุ้น
และนายเฉลิมพงษ์ มหาวาณิ ชย์วงศ์ 1,000,000,000 หุ้น เนื่องจากการเสนอขายหุ้นสามัญ เพิ่ม ทุนให้ บุคคลเฉพาะเจาะจง
(Private Placement) จำนวนรวม 3,000,000,000 หุ้น โดยมีราคาเสนอขาย 0.50 บาทต่อหุ้น (ที่ได้มีมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถอื
หุ้นครั้งที่ 1/2563 ประชุมเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 ให้อนุมัติการเพิ่มทุนดังกล่าว) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวมิได้
ดำเนินการภายในกำหนดระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วันที่มีมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น จึงทำให้ราคาเสนอขายต้องถูกกำหนดขึ้น
ใหม่เป็นราคาตลาด (ตามเกณฑ์อนุญาตการออกเสนอขาย แบบ Private Placement) โดยราคาตลาด ณ ช่วงเวลาดังกล่าวมี
ราคาสูงกว่าราคาเสนอขายเดิมที่ 0.50 บาทต่อหุ้นอย่างมีนัยสำคัญ นักลงทุนกลุ่มดังกล่าวจึงไม่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้บุคคล
เฉพาะเจาะจงดังกล่าว ประกอบกับบริษัทมีแผนที่จะนำเสนอให้ทปี่ ระชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด(Private Placement) ใหม่ตามรายละเอียดที่จะระบุตอ่ ไป
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 พิจารณาอนุมัตกิ ารยกเลิก
มติทปี่ ระชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ประชุมเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 วาระที่ 5 (1) เรื่องการอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนให้บุคคลเฉพาะเจาะจง (Private Placement) จำนวนรวม 3,000,000,000 หุ้น ให้แก่ นายภัทรเดช พูลเกิด จำนวน
1,000,000,000 หุ้น นายธนอรรถ ตรีธิติธัญ 1,000,000,000 หุ้น และนายเฉลิมพงษ์ มหาวาณิชย์วงศ์ 1,000,000,000 หุ้น
ประกอบกับบริษัทมีแผนที่จะนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลใน
วงจำกัด(Private Placement) ใหม่ตามรายละเอียดทีจ่ ะระบุต่อไป
จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ
มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสีย งข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
วาระที่ 5
พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 150,000,000 บาท จากทุนจด
ทะเบียนเดิม จำนวน 503,793,579.75 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 353,793,579.75 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจด
ทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 3,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.05 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จดั สรรให้
บุคคลเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ที่ขอยกเลิกมติการจัดสรรหุ้นดังกล่าวตามที่ระบุในวาระข้างต้น (ทั้งนี้ บริษัทมีหุ้นที่
เหลือที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่ายจำนวน 545,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัท ครั้งที่ 2 (MORE-W2))นอกจากนี้ เพือ่ ให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงต้องพิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ
ของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้
“ข้อ 4.ทุนจดทะเบียนจำนวน
353,793,579.75 บาท (สามร้อยห้าสิบสามล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่น สาม
พันห้าร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์)
แบ่งออกเป็น
7,075,871,595 หุ้น (เจ็ดพันเจ็ดสิบห้าล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันห้า
ร้อยเก้าสิบห้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ
0.05 บาท (ห้าสตางค์)
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โดยแบ่งออกเป็น
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ

7,075,871,595 หุ้น (เจ็ดพันเจ็ดสิบห้าล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันห้า
ร้อยเก้าสิบห้าหุ้น)
- หุ้น
(- หุ้น)”

ทั้งนี้ ที่ ป ระชุมคณะกรรมการบริษั ท จึงขอเสนอให้ ที่ ป ระชุ มผู้ ถือหุ้ นพิ จ ารณาอนุ มัติม อบอำนาจให้ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารและ/หรือ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจ ในการดำเนิ นการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่
เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตาม
คำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่ เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการ
ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการ
ลดทุนจดทะเบียน
จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ
มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียง
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้อง
กับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อ พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 100,000,000 บาท จากทุนจด
ทะเบียนเดิมจำนวน 353,793,579.75 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 453,793,579.75 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
จำนวนไม่ เกิ น 2,000,000,000 หุ้ น มู ล ค่ า ที่ ต ราไว้ หุ้ น ละ 0.05 บาท เพื่ อ รองรั บ การจั ด สรรหุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ให้ บุ ค คล
เฉพาะเจาะจง (Private Placement) รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 4)
นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงต้องพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจด
ทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้
“ข้อ 4.ทุนจดทะเบียนจำนวน
453,793,579.75 บาท (สี่ร้อยห้าสิบสามล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสามพันห้า
ร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์)
แบ่งออกเป็น
9,075,871,595 หุ้น (เก้าพันเจ็ดสิบห้าล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันห้า
ร้อยเก้าสิบห้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ
0.05 บาท (ห้าสตางค์)

โดยแบ่งออกเป็น
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หุน้ สามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ

9,075,871,595 หุ้น (เก้าพันเจ็ดสิบห้าล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพัน
ห้าร้อยเก้าสิบห้าหุ้น)
- หุ้น
(- หุ้น)”

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ/
หรือ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการ
แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (1) การกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการ
เพิม่ ทุนจดทะเบียนและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ (2) การเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารคำขออนุญาต
ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการยื่น คำขออนุญาตเอกสาร
และหลักฐานใดๆ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานราชการหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการแก้ไข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้างต้นตามที่เห็นสมควร โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ ระเบียบข้อบังคับ และ/หรือ
การตีค วามของหน่ วยงานราชการที่ เกี่ ย วข้อ ง รวมทั้ งตามคำแนะนำหรือ คำสั่งของนายทะเบี ยนหรือเจ้าหน้ าที่ เพื่ อให้ ก าร
ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิเสร็จสมบูรณ์
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 100,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 353,793,579.75 บาท เป็นทุนจดทะเบียน
จำนวน 453,793,579.75 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 2,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.05
บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้บุคคลเฉพาะเจาะจง (Private Placement) รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงาน
การเพิ่มทุน (F53-4) นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงต้องพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนั งสือบริคณห์สนธิของ
บริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพือ่ ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ
มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถอื หุ้นที่มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียง
วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้บุคคลเฉพาะเจาะจง (Private Placement)
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 2,000,000,000 หุ้น (สองพันล้าน
หุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.05 บาท เพื่ อเสนอขายให้แก่บุคคลเฉพาะเจาะจง (Private Placement) จำนวน 1 ราย ได้แก่
บริษัท เมย์พลัส 2005 จำกัด (“ผู้ลงทุน”) ราคาเสนอขาย หุ้นละ 1.50 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 3,000,000,000 บาท
(สามพั นล้านบาท) เพื่ อเป็นค่ าตอบแทนสำหรับ การได้ม าซึ่ง แร่ไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) ที่ ผู้ลงทุ นได้ชำระค่ าภาคหลวงแร่
ครบถ้วนเรียบร้อยแล้วตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) (ตามหลักฐานที่ปรากฏในสำเนาใบเสร็จรับเงิน
ค่าภาคหลวงแร่ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม (แบบ พร. 401) พร้อมทั้งจะต้องเป็นแร่ที่ได้
ทำการขนแร่และส่งมอบแร่ให้เป็นกรรมสิทธิ์และอยู่ในความครอบครองของบริษัทเรียบร้อยแล้ว (ตามหลักฐานที่ปรากฏในสำเนา
ใบอนุญาตขนแร่ (แบบแร่ 5) และได้ลงนามกำกับแสดงการรับมอบแร่โดยบริษัท (ผู้ซื้อ)) จำนวนรวมทั้งสิ้น 100,000 ตัน มูลค่า
ตันละ 30,000 บาท ซึ่งเป็นราคาตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทกับผู้ลงทุน (โดยอ้างอิงจากราคาแร่ไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) ที่ซื้อ
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ขายกั น ทั่ ว ไปทั้ งในประเทศและต่ า งประเทศในระหว่ า งช่ ว งราคา 50,000 – 300,000 บาทต่ อ ตั น )2 คิ ด เป็ น มู ล ค่ า รวม
3,000,000,000 บาท (สามพันล้านบาท) (ต่อไปจะเรียกว่า “แร่ไพโรลูไซต์”) แทนการชำระด้วยเงินสด กล่าวอีกนัยหนึ่งคือผู้
ลงทุนจะชำระราคาค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทด้วยแร่ไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) แทนการชำระด้วยเงินสด (Payment in Kind)
ทั้งนี้ บริษัทจะออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ลงทุนตามปริมาณและมูลค่าของแร่ไพโรลูไซต์ที่ได้ส่งมอบให้กับบริษัทใน
แต่ละครั้ง (กำหนดมูลค่าแร่ไพโรลูไซต์(Pyrolusite) ที่ตันละ 30,000 บาท) อนึ่ง การส่งมอบแร่ไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) ให้บริษัท
ในแต่ละครั้งจะต้องเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าครั้งละ 1,000 ตัน
การออกและเสนอขายหุ้นสามัญ เพิ่มทุนให้กับผู้ ลงทุนในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.50 บาท ตามที่ระบุข้างต้น
จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ หรือภายใน 12 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้
ถือหุ้นมีมติอนุมัติ แต่ในกรณีที่ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนหลังจากเมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
มีมติ อนุมั ติ ให้ คณะกรรมการของบริษั ท และ/หรือประธานเจ้าหน้ าที่บ ริห าร หรือบุ คคลที่ ได้รับ มอบหมายจากคณะกรรม
กรรมการบริษั ท กำหนดราคาเสนอขายหุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ นตามราคาตลาดในช่ วงที่ เสนอขาย1 ตามหลัก เกณฑ์ ของประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด
ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”)
_________________________
1ราคาถัวเฉลี่ ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า

7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้น โดยราคาที่
นำมาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นนั้นในแต่ละวั น ในกรณีที่ คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เห็นว่ามีเหตุอันสมควรเมื่อ
พิจารณาถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัท คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อาจกำหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของ
ราคาที่คำนวณได้ข้างต้น โดยในการกำหนดส่วนลดดังกล่าว คณะกรรมการ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้พิจารณาจากสภาวะตลาด ณ ขณะนั้นด้วยแล้ว
2 ราคาซื้อขายใน E-commerce (Shopee , amazon ,Facebook )

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนมิใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน และผู้ขายไม่มีความสัมพันธ์
ใด ๆ กับผู้บริหาร กรรมการ ผู้ถือหุ้ นรายใหญ่ และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท รวมทั้งไม่ได้ เป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง (ตามมาตรา 258
ของพระราชบัญ ญัติบริษัทหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และไม่ได้เป็นบุ คคลที่มีลักษณะ
ความสัมพันธ์หรือมีพฤติกรรมที่เข้าข่ายเป็นการกระทำร่วมกับบุคคลดังกล่าว (concert party) ของบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ขายตก
ลงที่จะไม่ส่งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัท
การออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้นเป็นการเสนอขายหุ้นที่คณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดราคา
เสนอขายไว้ อ ย่ า งชั ด เจนเพื่ อ เสนอให้ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น พิ จ ารณาและมี ม ติ ก ำหนดราคาเสนอขายชั ด เจน ตามประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด
ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (ประกาศ ทจ. 72/2558) โดยกำหนดราคาเสนอขาย หุ้นละ 1.50 บาท
คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 3,000,000,000 บาท (สามพันล้านบาท) ซึง่ เป็นราคาเสนอขายที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด
ตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ. 72/2558 ทั้งนี้ ราคาตลาดสำหรับการเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนคำนวณจากราคา
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำ
การติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขาย
หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้บุคคลเฉพาะเจาะจง (Private Placement) โดยที่ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่
คำนวณย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน ระหว่างวันที่ 1 ถึง 9 กันยายน 2564 เท่ากับ 1.46 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART
ตาม www.setsmart.com)
การออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องได้รับอนุญาตจาก
สำนักงาน ก.ล.ต. ก่อนการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวตามที่กำหนดในประกาศ ทจ. 72/2558
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หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้บุคคลเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้น
ของบริษัทก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์จะสั่งรับหุ้นสามัญในส่วนเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน บริษัทมีหน้าที่ห้า มมิให้ผู้
ลงทุนนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายทั้งหมด ออกขายภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปีนับแต่วัน ที่หุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุ้ นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าว
เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพ ย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู้ลงทุนจึ งจะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขาย
ดั งกล่า วได้ ในจำนวนร้อ ยละ 25 ของจำนวนหุ้ น ทั้ งหมดที่ ถู ก สั่ งห้ ามขาย ทั้ งนี้ ตามหลั ก เกณฑ์ ที่ ก ำหนดในประกาศตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุน
เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
ทั้งนี้ ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนข้างต้น ผู้ลงทุนจะถือ
หุ้นในบริษัทรวมกันเป็นจำนวนไม่เกิน 2,000,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 23.44 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่าย
ได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทหลังจากการออกเสนอขายหุ้นเพิ่ม ทุนในครั้งนี้)
และโดยสมัครใจ บริษัท เมย์พลัส 2005 จำกัด (ผู้ลงทุน) จะไม่ใช้สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน / (ไม่ใช่สิทธิในการโหวต) และ
ไม่ส่งตัวแทนเข้ามาเป็นกรรมการหรือมาบริหารงานในบริษัท (มีระบุในสัญญาซือ้ ขายอย่างชัดเจน)
นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ/หรือ กรรมการผู้จัดการเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร
และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึง่ รวมถึงการดำเนินการดังนี้
(1) พิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้บุคคลเฉพาะเจาะจง ซึ่งรวมถึงแต่
ไม่จำกัดเพียงการกำหนดระยะเวลาการเสนอขาย ตลอดจนกำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมาย
และกฎระเบียบที่เกีย่ วข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
(2) กำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันจองซื้อ และวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นครั้ง
เดียวหรือเป็นคราวๆ การชำระค่าหุ้น รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอืน่ ๆ ที่เกี่ยวกับการจองซื้อ และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ดังกล่าว
(3) การลงนาม แก้ไข เปลี่ยนแปลง การติดต่อ หรือแจ้งรายงานรายการต่าง ๆ ในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และ
หลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกเสนอขาย จัดสรร จองซื้อ และส่ งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ
และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อ กระทรวงพาณิชย์ สำนั กงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงาน
ราชการ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุ นของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ และมี
อำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเพื่อให้การออกเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้บุคคลเฉพาะเจาะจง
ของบริษัทสำเร็จลุล่วงไปได้
(4) จดทะเบียนเพิ่มทุ นและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจ
ดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ รายละเอียด
อื่น ๆ ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) และ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 และ 6)
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 2,000,000,000 หุ้น (สองพันล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.05 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่
บุ คคลเฉพาะเจาะจง (Private Placement) จำนวน 1 ราย ได้ แก่ บริ ษั ท เมย์ พลั ส 2005 จำกั ด ราคาเสนอขาย
หุ้นละ 1.50 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 3,000,000,000 บาท (สามพันล้านบาท) เพื่อเป็นค่าตอบแทนสำหรับการได้มาซึ่ง แร่
ไพโรลูไซต์(Pyrolusite) ที่ผู้ลงทุนได้ชำระค่าภาคหลวงแร่ครบถ้วนเรียบร้อยแล้วตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 (และที่แก้ไข
เพิ่มเติม) (ตามหลักฐานที่ปรากฏในสำเนาใบเสร็จรับเงินค่าภาคหลวงแร่ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวง
อุตสาหกรรม (แบบ พร. 401) พร้อมทั้งจะต้องเป็นแร่ที่ได้ทำการขนแร่และส่งมอบแร่ให้เป็นกรรมสิทธิ์และอยู่ในความครอบครอง
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ของบริษัทเรียบร้อยแล้ว (ตามหลักฐานที่ปรากฏในสำเนาใบอนุญาตขนแร่ (แบบแร่ 5) ที่ลงนามกำกับการรับมอบแร่โดยบริษัท
(ผู้ซื้อ)) จำนวนรวมทั้งสิ้น 100,000 ตัน มูลค่าตันละ 30,000 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 3,000,000,000 บาท (สามพันล้านบาท)
แทนการชำระด้วยเงินสด กล่าวอีกนัยหนึง่ คือผู้ลงทุนจะชำระราคาค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทด้วยแร่ไพโรลูไซต์ (Pyrolusite)
แทนการชำระด้วยเงินสด (Payment in Kind) ทั้งนี้ บริษัทจะออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ลงทุนตามปริมาณและ
มูลค่าของแร่ไพโรลูไซต์(Pyrolusite) ทีไ่ ด้ส่งมอบให้กับบริษัทในแต่ละครั้ง (กำหนดมูลค่าแร่ไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) ทีต่ นั ละ
30,000 บาทซึ่งเป็นราคาตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทกับผู้ลงทุน โดยอ้างอิงจากราคาแร่ไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) ที่ซื้อขายกัน
ทั่วไปทั้งในประเทศและต่างประเทศในระหว่างช่วงราคา 50,000 – 300,000 บาทต่อตัน)1 และราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่
หุ้นละ 1.50 บาท) อนึ่ง การส่งมอบแร่ไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) ให้บริษัทในแต่ละครั้งจะต้องเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าครั้งละ 1,000
ตัน ทั้งนี้ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ลงทุนในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.50 บาท ตามที่ระบุข้างต้นจะต้อง
ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่ทปี่ ระชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ หรือภายใน 12 เดือน นับแต่วันที่ทปี่ ระชุมผู้ถอื หุ้น
มีมติอนุมัติ แต่ในกรณีที่ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนหลังจากเมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ
อนุมัติ ให้คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมกรรมการ
บริษัทกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขายตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ. 72/2558 และ
การมอบอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่เกีย่ วข้อง ตามรายละเอียดที่ระบุข้างต้น
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ราคาซื้อขายใน E-commerce (Shopee , amazon ,Facebook )

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ
เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
อนึ่ ง บริ ษั ท ได้ เผยแพร่ ห นั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม พร้ อ มเอกสารประกอบการประชุ ม ไว้ บ นเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท
(www.morereturn.co.th) ด้วยแล้ว และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่
นำเสนอครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ secretary.more@morereturn.co.th
จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา โดยบริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 08.00
น. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E–Meeting) ผ่านลิ้งค์ app หรือ สแกน QR Code สามารถจะ
เข้าประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุม และเพื่อให้
การลงทะเบี ยนเข้ าประชุม ผู้ถื อหุ้ น เป็ นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่ งขึ้ น จึ งขอให้ ท่ านผู้ ถือ หุ้น หรือ ผู้ รับ มอบฉัน ทะ ศึ ก ษา
รายละเอียดลำดับขั้นตอนวิธีเข้าร่วมประชุม ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 และ สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเลือกมอบ
ฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท โปรดส่งหลักฐานตามรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะด้วย
เพื่อจักได้ดำเนินการตามความประสงค์ของท่านต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(พลตำรวจตรี ลัทธสัญญา เพียรสมภาร)
ประธานกรรมการ
โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการ
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน)
วันที่ 23 เมษายน 2564
ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ (รัชโยธิน) โรงภาพยนตร์ที่ 5
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ก่อนเริ่มการประชุม
นางสาว จริยา บุญเกต ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมครั้งนี้ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่าน เพื่อเข้าสู่การประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การจัดประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจำปี 2564 ในครั้งนี้ได้จัดขึ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และด้วย
ความห่วงใยในความปลอดภัย ของสุขภาพของผู้ถือหุ้นหรือ ผู้รับมอบฉันทะ พนักงาน และทีมงานผู้ จัดประชุมทุกฝ่าย การจัด
ประชุมในครั้งนี้ได้ปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ภายใต้หัวข้อ “การป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สำหรับการจัดการประชุม” โดยมาตรการและแนวปฏิบัตินั้น ได้มีการเพิ่มกระบวนการและขั้นตอนต่างๆ ซึ่งอาจทำให้ผู้เข้าร่วม
ประชุมไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร โดยขอความร่วมมือผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ นั่งตามหมายเลขที่ระบุไว้ เพื่อ
ประโยชน์ในการป้องกันหรือติดตามกรณีเกิดเหตุการณ์ใดๆ ขึ้น และสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดระยะเวลาการ
ประชุม บริษัทจะจัดการประชุมให้สั้น กระชับ และให้เสร็จสิ้นภายในเวลาไม่เกิน 1.30 ชั่วโมงโดยประมาณ เพื่อสุขอนามัยของผู้
อยู่ในห้องประชุมทุกท่าน
บัดนี้ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 44 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ทั้งหมด
3,767,824,837 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 57.69 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของ
บริษัท ข้อ 38 ที่ได้กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าประชุมรวมกันไม่
น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึง่ ในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จึงจะครบ
เป็นองค์ประชุม ดังนั้น จากจำนวนผู้ถือหุ้นที่ เข้าร่วมประชุมและจำนวนหุ้นดังกล่าว ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของ
บริษัทแล้ว ก่อนทีจ่ ะเริ่มพิจารณาเรื่องต่างๆตามระเบียบวาระการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียง
ลงคะแนนในการประชุม สรุปได้ดังนี้
1. ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงได้ ในบัตรลงคะแนนที่ได้รับ ณ ตอน
ลงทะเบียน
2. วิธีการนับคะแนนเสียง คือ 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง
3. เมื่อประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเรียนถามในทุกๆ วาระว่าจะมีผู้ใดคัดค้านหรืองด
ออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้คัดค้านหรืองดออกเสียง ประธานฯ ก็จะสรุปวาระนั้นๆ ว่าผู้ถือหุ้นทุกท่ านมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติ
ตามที่ประธานฯ เสนอ โดยจะไม่ใช้บัตรลงคะแนน แต่ถ้ามีผู้ใดคัดค้านหรือประสงค์จะงดออกเสียง
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บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน)
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0107554000143
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ประธานฯ จะขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะคัดค้านหรืองดออกเสียงลงคะแนนในบัต รลงคะแนน โดยกาเครื่องหมาย
[] ลงในกรอบสี่เหลี่ยมในบัตรลงคะแนนที่แจกให้ไป และขอให้ชูมือขึ้นและรอให้เจ้าหน้าทีข่ องบริษัทไปเก็บบัตรลงคะแนน เพื่อ
มานับคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่คัดค้านหรือ ไม่งดออกเสียงก็ถือว่าอนุมัติ สำหรับผู้รับมอบฉันทะให้เข้า ร่วมประชุมซึ่งผู้มอบ
ฉันทะมีคำสั่งระบุการลงคะแนนเสี ยงมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้วนั้นไม่ ต้องลงคะแนนในบัตร เนื่องจากบริษัทจะนับ
คะแนนเสียงตามรายละเอียดที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ หลังจากนั้น ประธานฯ จะแจ้งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระให้ที่
ประชุมรับทราบ
อย่างไรก็ตาม เพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดี ในวาระการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออก
จากตำแหน่งตามวาระนั้น ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น ทัง้ ทีป่ ระสงค์จะลงคะแนนเห็นด้วย - ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรุณาลงคะแนน
ในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ไปและส่งให้ เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อนำมานับคะแนน ทั้งนี้ บัตรลงคะแนนที่ออกเสียงเห็นด้วย
ขอให้ผู้ถือหุ้นส่งให้แก่เจ้าหน้าที่ ภายหลังจากเสร็จสิ้นวาระการประชุมนั้นๆ
ทั้งนี้ บริษัทจะไม่จัดไมโครโฟนไว้ในห้องประชุมสำหรับการซัก ถาม หรือให้ข้อคิดเห็น หรือให้ ข้อเสนอแนะ โดย
ผู้เข้าร่วมประชุมที่มีข้อซักถามหรือมี ข้อคิดเห็น หรือมีข้อเสนอแนะ ให้เขีย นลงในกระดาษแล้ วส่งให้เจ้าหน้าที่ของ บริษัทที่จุด
ลงทะเบียน หรือส่งในห้องประชุม และบริษัทจะนำคำถามที่ได้รับล่วงหน้ารวมถึงคำถามที่ได้รับ ในห้องประชุมนี้ มาตอบเฉพาะ
เรื่องที่เกี่ยวกับวาระการประชุม และขอความกรุณาให้ท่านผู้ถือหุ้นระบุชื่อ-นามสกุลของท่าน เพื่อจะได้บันทึกรายงานการประชุม
ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน
เมื่อผู้ดำเนินการประชุมชีแ้ จงวิธีการออกเสียงลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ จึงแนะนำคณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วม
ประชุม ดังนี้
กรรมการของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม
1. พลตำรวจตรีลัทธสัญญา เพียรสมภาร
กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริษัท
และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. ดร.อมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ
กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
3. นายฉัฐภูมิ ขันติวิริยะ
กรรมการ และประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
4. นายปรวิชย์ โอภาส
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
5. นายสมชาย วงศ์ทรัพย์สิน
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
6. นายศิริศักดิ์ ปิยทัสสีกลุ
กรรมการ
7. นายสมเกียรติ ฉั่วศิริพัฒนา
กรรมการ
8. ดร.อริชัย
รักธรรม
กรรมการ
9. นายภัทร์บดี โฉมวงศ์
กรรมการ
นอกจากนี้กล่าวแนะนำ นางอรอุมา แพงเงิน รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารสายงานการเงิน และ นางสาวกรรณิการ์
วิภาณุรัตน์ ผูส้ อบบัญชีจากบริษทั กรินทร์ ออดิท จำกัด ซึ่งได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้
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เริ่มการประชุมเวลา 10.10 น.
พลตำรวจตรีลัทธสัญญา เพียรสมภาร ประธานกรรมการบริษทั ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้กล่าวเปิดประชุม
พร้อมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันนี้ และมอบหมายให้นางสาว จริยา บุญเกต เป็น
ผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป
ผู้ดำเนินการประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563
ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่
1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายใน 14 วันนับ
แต่วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ตามที่กฎหมายกำหนด และได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญ
ประชุมแล้วนั้น โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน
ทั้งนี้ จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คือ เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน และเมื่อไม่มีผู้ใดมีความเห็นหรือข้อซักถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติและผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวสรุป
มติที่ประชุมดังนี้
มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุม
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 ด้วยคะแนนเสียง
เห็นด้วย
จำนวน 3,767,924,837 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย จำนวน
เสียง คิดเป็นร้อยละ งดออกเสียง จำนวน
เสียง คิดเป็นร้อยละ จากจำนวนเสียงทั้งหมด 3,767,924,837 เสียง ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้
วาระที่ 2

รับทราบผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท ประจำปี 2563
ประธานฯ ได้ให้นางอรอุมา แพงเงิน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการเงินและบัญชี รายงานผลการ
ดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 ให้ที่ประชุมทราบนางอรอุมา แพงเงิน รองประธานเจ้าหน้าที่ บริหารสายงานการเงินและ
บัญชี ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 ต่อที่ประชุมตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัท
โดยสรุปดังนี้
ฐานะทางการเงิน (งบการเงินรวม)
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

ปี 2563
(หน่วย:พันบาท)

ปี 2562
(หน่วย:พันบาท)
530,363
234,915
295,448

509,756
165,531
334,225
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ผลการดำเนินงาน (งบการเงินรวม)
รายได้รวม
ค่าใช้จ่ายรวม
ขาดทุนสุทธิ (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่)
ขาดทุนต่อหุ้น

ปี 2563
(หน่วย:พันบาท)
42,269
89,041
(48,777)
(0.007)

ปี 2562
(หน่วย:พันบาท)
40,313
55,745
(18,211)
(0.002)

คณะกรรมการพิ จ ารณาแล้ ว เห็ น สมควรเสนอให้ ที่ ป ระชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ประจำปี 2564 รับ ทราบผลการ
ดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 ดังกล่าว
ทั้งนี้ วาระนี้ไม่ต้องได้รับการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
ประธานได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ให้ที่ประชุมทราบเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญ ญั ติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.
2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 56. คณะกรรมการได้จัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2563 สิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยงบแสดงฐานะทาง
การเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัทและได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ากระบวนการจัดทำรายงานทางบัญชี และการเงินของบริษัทมีระบบการ
ควบคุมภายในที่ดีเพียงพอที่ทำให้มั่นใจได้ว่า รายงานทางการเงินแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทอย่าง
ถูกต้องอย่างที่ควรตามมาตรฐานการบัญชี ที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอและทันเวลา
เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้น นักลงทุนหรือผู้ใช้งบการเงินในการตัดสินใจลงทุน
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจำปี 2564 พิจารณาอนุมัติงบดุล
และงบกำไรขาดทุนประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของ
บริษัทและได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
ทั้งนี้ จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คือ เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออก
เสียงลงคะแนนและเมื่อไม่มีผู้ใดมีความเห็นหรือข้อซักถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติและผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวสรุป
มติที่ประชุมดังนี้
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มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563 ด้วยคะแนนเสียง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
จากจำนวน 3,839,421,936

จำนวน 3,839,421,936
เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
จำนวน
เสียง คิดเป็นร้อยละ จำนวน
เสียง คิดเป็นร้อยละ เสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลและงดการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2563
ประธานได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมรายงานรายละเอียดเหตุผลเกี่ยวกับการงดจ่ายเงินปันผลและงดการ
จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2563 ให้แก่ที่ประชุมทราบเพือ่ พิจารณาอนุมัติ
ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และ
ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 51. กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุท ธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ
กำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองจะมีไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด
พ.ศ. 2535 มาตรา 115 ได้กำหนดให้การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ และในกรณีที่บริษัท
ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล
เมื่อพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท ตามที่ปรากฏในงบการเงิ นเฉพาะกิจการของบริษัทประจำปี 2563
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 นั้น บริษัทมีผลขาดทุนในปีบัญชีเป็นจำนวน 48,775,534 บาท และมีผลขาดทุน สะสมจำนวน
958,400,650 บาท ดังนั้ น จากผลการดำเนิ นงานของบริษั ทที่ ปรากฏในงบการเงิน เฉพาะกิจการของบริษั ทประจำปี 2563
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ข้างต้น บริษัทจึงไม่สามารถจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองและจ่ายปันผลได้ คณ ะกรรมการบริ ษั ท
พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาอนุมัติงดจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุ นสำรองตาม
กฎหมายและงดจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คือ เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน และเมื่อไม่มีผู้ใดมีความเห็นหรือข้อซักถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติและผู้ดำเนินการ
ประชุมได้กล่าวสรุปมติที่ประชุมดังนี้
มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลและการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตาม
กฎหมายสำหรับผลประกอบการประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียง
เห็นด้วย
จำนวน 3,839,421,936 เสียง คิดเป็นร้อยละ
100
ไม่เห็นด้วย จำนวน
เสียง คิดเป็นร้อยละ
งดออกเสียง จำนวน
เสียง คิดเป็นร้อยละ
จากจำนวน 3,839,421,936 เสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้
วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
ประธานได้มอบหมายให้ ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงเหตุผลและหลักการสำหรับวาระนี้ ให้แก่ที่ประชุมทราบเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ ผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวว่าต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญ ญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.
2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 18. กำหนดว่า ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ให้กรรมการจำนวนไม่น้อย
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กว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดในคณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกเป็น
สามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจเลือกเข้ารับตำแหน่ง
อีกก็ได้
ปั จจุ บั น คณะกรรมการบริ ษั ท มี จ ำนวนทั้ งหมด 9 ท่ าน ในการประชุ ม ใหญ่ สามั ญ ผู้ ถือ หุ้ น ประจำปี 2564 นี้
กรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด คิดเป็นจำนวน 3 ท่าน ได้แก่
1. นายฉัฐภูมิ ขันติวิริยะ
กรรมการ/ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายสมเกียรติ ฉั่วศิริพัฒนา
กรรมการ/กรรมการบริหาร
3. นายศิริศักดิ์ ปิยทัสสีกุล
กรรมการ/กรรมการบริหาร
ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทระหว่างวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564
ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก
เป็นกรรมการบริษัท
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ) ได้ร่วมกันพิจารณา
คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการเป็นรายบุคคล
แล้ว โดยคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ คุณสมบัติในฐานะกรรมการในด้านต่างๆ ความเหมาะสมด้าน
คุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ ผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา รวมทั้งเป็นบุคคลทีม่ ีคุณสมบัติ
ครบถ้วนและไม่มีลักษณะ ต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดย
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย รวมทั้งหลักเกณฑ์ อื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องแล้ว เห็นว่ากรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 คน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท และที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ความเห็นของคณะกรรมการบริษั ท (ซึ่งไม่ รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ) ได้พิจารณาโดยผ่านกระบวนการ
กลั่นกรองตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัทแล้วเห็นสมควรให้เสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 พิจารณา
อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึง่ ตามความเห็นของคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ทั้งนี้ จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คือ เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออก
เสียงลงคะแนนและเมื่อไม่มีผู้ใดมีความเห็นหรือข้อซักถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติและผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวสรุป
มติที่ประชุมดังนี้
มติทปี่ ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้เลือกกรรมการทั้ง 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ
ทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
1. นายฉัฐภูมิ ขันติวิริยะ
กรรมการ/ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
เห็นด้วย
จำนวน 3,839,421,936 เสียง คิดเป็นร้อยละ
100
ไม่เห็นด้วย จำนวน
เสียง คิดเป็นร้อยละ
งดออกเสียง จำนวน
เสียง คิดเป็นร้อยละ
จากจำนวน 3,839,421,936 เสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้
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2. นายสมเกียรติ ฉั่วศิริพัฒนา กรรมการ/กรรมการบริหาร
เห็นด้วย
จำนวน 3,839,421,936 เสียง คิดเป็นร้อยละ
ไม่เห็นด้วย จำนวน
เสียง คิดเป็นร้อยละ
งดออกเสียง จำนวน
เสียง คิดเป็นร้อยละ
จากจำนวน 3,839,421,936 เสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้
3. นายศิริศักดิ์ ปิยทัสสีกุล กรรมการ/กรรมการบริหาร
เห็นด้วย
จำนวน 3,839,421,936 เสียง คิดเป็นร้อยละ
ไม่เห็นด้วย
จำนวน
เสียง คิดเป็นร้อยละ งดออกเสียง
จำนวน
เสียง คิดเป็นร้อยละ จากจำนวน 3,839,421,936 เสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้

100
-

100

วาระที่ 6

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการประจำปี 2564
ประธานได้มอบหมายให้ผดู้ ำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนและเบี้ยประชุม
สำหรับกรรมการประจำปี 2564 ให้แก่ทปี่ ระชุมทราบเพื่อพิจารณา
ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญ ญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 มาตรา 90 กำหนดว่า
"การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม"
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 โดยพิจารณา
กลั่นกรองถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ และความรับผิด ชอบที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งได้
เปรียบเทียบกับธุรกิจในประเภทและขนาดใกล้เคียงกัน จากรายงานผลสำรวจอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนของ
สมาคมส่งเสริมสถาบั นกรรมการบริษั ท ไทย รวมถึงการขยายตั วทางธุรกิจและการเติบโตด้ านผลการดำเนิน งานของบริษั ท
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงมีมติเห็นชอบให้เสนอกำหนดวงเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับ ปี 2564
เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,300,000 บาท (ลดลงจากปี 2563) โดยรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการอิสระ และคณะกรรมการ
ชุดย่อยอื่นของบริษัทสำหรับปี 2564 ดังนี้
องค์ประกอบค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2564
ตำแหน่ง
ประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

ค่าตอบแทน
รายเดือน
40,000 บาท
15,000 บาท
25,000 บาท
-

ค่าเบี้ยประชุม
ต่อครั้ง
25,000 บาท
20,000 บาท
25,000 บาท
20,000 บาท
25,000 บาท
20,000 บาท

บำเหน็จพิเศษ
ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ
ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ
ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ
ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ
ขึ้นอยูก่ ับผลประกอบการ
ขึน้ อยู่กับผลประกอบการ
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ทั้งนี้ กรณีประธานคณะกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นบุคคลเดียวกัน จะได้รับค่าตอบแทน
รายเดือนเฉพาะอัตราที่สูงกว่าเพียงจำนวนเดียวเท่านั้น
คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ พิ จ ารณาตามความเห็ น ของคณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ าตอบแทนแล้ ว
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน
ไม่เกิน 4,300,000 บาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ทั้งนี้ จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพือ่ ผ่านมติ คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุม และเมื่อไม่มีผู้ใดมีความเห็นหรือข้อซักถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติและผูด้ ำเนินการประชุมได้กล่าวสรุปมติ
ที่ประชุมดังนี้
มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีม ติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2564 ในวงเงินไม่เกิน 4,300,000
บาท และกรณีประธานคณะกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นบุคคลเดียวกัน จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือน
เฉพาะอัตราที่สูงกว่าเพียงจำนวนเดียวเท่านั้น ด้วยคะแนนเสียง
เห็นด้วย
จำนวน 1,599,358,971
เสียง คิดเป็นร้อยละ
100
ไม่เห็นด้วย
จำนวน
เสียง คิดเป็นร้อยละ
งดออกเสียง
จำนวน 2,240,062,965
เสียง คิดเป็นร้อยละ
จากจำนวน 3,839,421,936 เสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้
(เนื่องจากในวาระนี้ ดร.อมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จดั การ ได้ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 1,507,200,165 หุ้น
และนายศิริศักดิ์ ปิยทัสสีกลุ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ได้ถือหุ้นของบริษัทเป็นจำนวน 732,862,800 หุ้น จึงถือว่ามีส่วนได้
เสียในวาระนี้ ดังนั้น จึงไม่นับรวมจำนวนหุ้นของทั้ง 2 ท่านในการออกเสียงลงคะแนน)
วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564
ประธานได้มอบหมายให้ ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงรายละเอียดดังนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญ ญัติบริษัท
มหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 59. และข้อที่ 60 ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบั ญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัทประจำปี 2564 โดยการแต่งตั้งครั้งนี้เป็นรอบปีบัญชีทสี่ ี่ เนื่องจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นบริษัทที่ให้บริการการ
สอบบัญชีที่มีมาตรฐานและมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมถึงมีอัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยเสนอให้คณะกรรมการ
บริษัทนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้
ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท กริ นทร์ ออดิท จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษั ทย่อย
ประจำปี 2564 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ งบ
การเงินของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2564
1. นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือ
2. นายจิโรจ ศิริโรโรจน์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5113 และ/หรือ
3. นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4713
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ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านข้างต้น และบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีเคยได้รับอนุมัติ
จากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษทั ย่อย มาแล้ว 3 ปี ในกรณีทผี่ ู้สอบบัญชี
รับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่ส ามารถปฏิบัติงานได้ให้ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกั ด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่น ของบริษัท
กรินทร์ ออดิท จำกัด แทนได้
นอกจากนี้ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด และผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือ
ส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริ หาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับ บุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อ
การปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด ในส่วนค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงภาระหน้าที่
ในการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,290,000 บาท ทั้งนี้
จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คือ เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และ
เมื่อไม่มีผู้ใดมีความเห็นหรือข้อซักถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติและผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวสรุปมติที่ประชุมดังนี้
มติที่ประชุม ที่ป ระชุม ได้พิ จ ารณาแล้ว มี มติ เป็ น เอกฉั นท์ อนุ มั ติ แต่ งตั้ งผู้ สอบบั ญ ชี จากบริษั ท กริน ทร์ ออดิ ท จำกั ด เป็ น
สำนักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2564 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็น
ผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2564
1. นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือ
2. นายจิโรจ ศิริโรโรจน์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5113 และ/หรือ
3. นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4713
ในกรณีที่ผสู้ อบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด จัดหาผูส้ อบบัญชีรับ
อนุญาตอื่นของบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด แทนได้ และอนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี
2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,290,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง

จากจำนวน

เห็นด้วย
จำนวน 3,839,421,936
เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย จำนวน
เสียง คิดเป็นร้อยละ งดออกเสียง จำนวน
เสียง คิดเป็นร้อยละ 3,839,421,936 เสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขและเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท
ประธานได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงเหตุผลถึงการพิจารณาในวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวว่า
เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจและรองรับการดำเนินธุรกิจของบริษัทในปัจจุบันและอนาคตจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้
ถือหุ้นพิจารณาแก้ไขและเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท
คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติการแก้ไขและเพิ่มเติมวัตถุประสงค์
ของบริษั ท โดยแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม จำนวน 2 ข้ อ และเพิ่ ม เติ ม วั ต ถุป ระสงค์ ใหม่ ข องบริษั ท จำนวน 2 ข้ อ เพื่ อให้ ค รอบคลุ ม และ
สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัทในปัจจุบันและอนาคต โดยมีรายละเอียดดังนี้
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ในข้อที่ 8
จากเดิม
ประกอบกิ จ การการค้ า ข้ า ว ข้ า วโพด มั น สำปะหลั ง มั น
สำปะหลั งอั ด เม็ ด กาแฟ เม็ ด มะม่ ว งหิ ม พานต์ ถั่ ว งา ละหุ่ ง
ปาล์มน้ำมัน ปอ ฝ้าย นุ่น พืชไร่ ผลิตภัณฑ์จากสินค้าดังกล่า ว
ครั่ง หนังสัตว์ ไม้ แร่ ยาง ยางดิบ ยางแผ่น หรือยางชนิดอื่นอัน
ผลิตขึ้นหรือได้มาจากส่วนหนึ่งส่วนใดของต้นยางพารา ของป่า
สมุนไพร และพืชผลทางเกษตรอื่นทุกชนิด

แก้ไขเพิ่มเติมเป็น
ประกอบกิจการการค้า รวมถึงทำการผลิต ซื้อ ขาย การสั่งเข้า
มาและส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศรวมทั้งการซื้อ ขายใน
ประเทศซึ่ ง ข้ าว ข้ าวโพด มั น สำปะหลั ง มั น สำปะหลั งอั ด เม็ ด
กาแฟ เม็ดมะม่วงหิ มพานต์ ถั่ว งา ละหุ่ง ปาล์มน้ำมัน ปอ ฝ้าย
นุ่น พืชไร่ ผลิตภัณฑ์จากสินค้าดังกล่าว ครั่ง หนังสัตว์ ไม้ แร่ทุก
ชนิดและทุกประเภท รวมถึงสิ่งอันเป็นวัตถุพ ลอยได้จากแร่ทุก
ชนิด ยาง ยางดิบ ยางแผ่น หรือยางชนิดอื่นอันผลิตขึ้นหรือได้มา
จากส่วนหนึ่งส่วนใดของต้นยางพารา ของป่าสมุนไพร และพืชผล
ทางเกษตรอื่นทุกชนิด

ในข้อที่ 13
จากเดิม
แก้ไขเพิ่มเติมเป็น
ประกอบกิจการค้า เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องทุนแรง ประกอบกิจการค้า รวมถึงการผลิต ซื้อ ขาย การสั่งเข้ามา
ยานพาหนะ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ เครื่องบำบัดน้ำเสียและ และส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศรวมทั้งการซื้อขาย
เครื่องกำจัดขยะ
ในประเทศซึ่ง เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่อง
ทุนแรง ยานพาหนะ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ เครื่อง
กรองน้ำ เครื่องบำบัดน้ำเสียและเครื่องกำจัดขยะ
และพิจารณาเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ใหม่ของบริษัทจำนวน 2 ข้อ ดังนี้
ข้อ 68 ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายน้ำสะอาด น้ำประปา น้ำจืดจากน้ำทะเล น้ำบาดาล ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย
และน้ำที่ผลิตจากกระบวนการอื่นๆ รวมทั้งดำเนินกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน
ข้อ 69 ประกอบกิจการให้บริการจัดการน้ำเสียทุกประเภททั้งในและต่างประเทศ อันหมายความรวมถึง งานให้บริการที่ปรึกษา
ให้คำแนะนำ เกี่ยวกับการพัฒนา การบริหาร และจัดการแหล่งน้ำ ระบบผลิตน้ำสะอาด ระบบท่อส่งน้ำและจ่ายน้ำต่างๆ งาน
ออกแบบ ก่อสร้าง เดินระบบ บำรุงรักษา ระบบบำบัดน้ำเสีย รวมถึงการจัดการ การบำบัดและการกำจัดกากตะกอนหรือสลัดจ์
ที่เกิดขึน้ จากระบบบำบัดน้ำเสีย การผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียและการดำเนินกิจการอืน่ ทีเ่ กี่ยวเนื่องกัน
ผู้ดำเนินการประชุมได้ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า การอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติ มวัตถุประสงค์ของบริษั ท
จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ่ งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และเมื่ อ ไม่ มี ผู้ ใดมี ค วามเห็ น หรื อ ข้ อ ซั ก ถาม ประธานจึ งขอให้ ที่ ป ระชุ ม ลงมติ แ ละ
ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวสรุปมติที่ประชุมดังนี้
มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ ว อนุมัติการแก้ไขและเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยแก้ไขเพิ่มเติมจำนวน 2 ข้อ
และเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ใหม่ของบริษัท จำนวน 2 ข้อ เพื่อให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับธุรกิจของบริษัทในปัจจุบันและอนาคต
ด้วยคะแนนเสียง
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เห็นด้วย
จำนวน 3,839,421,936
เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย จำนวน
เสียง คิดเป็นร้อยละ งดออกเสียง จำนวน
เสียง คิดเป็นร้อยละ จากจำนวน 3,839,421,936 เสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้
วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3.เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขและเพิ่มวัตถุประสงค์ของ
บริษัท
ประธานได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงเหตุผลถึงการพิจารณาในวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวว่า
เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขและเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทดังกล่าวข้างต้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 3. ให้เป็นดังนี้
“ ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 69 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ทีแ่ นบ ”
ทั้งนี้ พิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้บคุ คลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์
สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำหรือดำเนินการใดๆเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่ง
ของนายทะเบียน
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัตกิ ารแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. ของ
บริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขและเพิม่ เติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอและมอบอำนาจให้
บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มี
อำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำหรือดำเนินการใดๆเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน
ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า การอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3.ของบริษัทจะต้อง
ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน
มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขและ
เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ให้เป็นดังนี้ “ ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 69 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่
แนบ ” และอนุมัติการมอบอำนาจให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำหรือดำเนินการใดๆเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบีย น
ด้วยคะแนนเสียง
เห็นด้วย
จำนวน 3,839,421,941
เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย จำนวน
เสียง คิดเป็นร้อยละ งดออกเสียง จำนวน
เสียง คิดเป็นร้อยละ จากจำนวน 3,839,421,941 เสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้
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วาระที่ 10

พิจารณาเรื่องอื่นๆ
ประธานได้กล่าวต่อที่ประชุมว่าขณะนี้วาระต่างๆตามทีร่ ะบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้รับการพิจารณาจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้นครบถ้วนแล้ว ไม่ทราบว่าผู้ถือหุ้นท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อพิจารณาหรือไม่
- ไม่มีการพิจารณาในเรื่องอื่นๆ –
ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่ามีคำถามจากผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะดังนี้
ข้อที่ 1 จากผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
บริษัท มี ผลขาดทุน สะสม ปี 2563 เป็ นจำนวน 958.40 ล้านบาท ไม่ท ราบว่า บริษัท มีแนวทางหรือแผนการอย่างไร ในการ
แก้ปญ
ั หาในจุดนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมองเห็นอนาคตที่ดีขึ้น
ประธานในที่ประชุม ขอเชิญให้ ดร.อมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ กรรมการผู้จัดการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ตอบข้อสอบถามนี้
ดร.อมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ กรรมการผู้จัดการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อสอบถามดังนี้
จากคำถามขอเรียนชี้แจงดังนี้ จากในวาระที่ 8 บริษัทได้มีการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทในหลายๆ เรื่อง ซึ่งจะเห็นได้ว่า ธุรกิจที่
บริษัทได้ดำเนินการมาตลอด 1 ปีกว่าๆ และที่กำลังจะดำเนินการเราถือได้ว่าเรามาถูกทางแล้ว ซึ่งในสภาวะปัจจุบันไม่อาจใช้คำ
ว่าเราโชคดีเพราะเป็นความโชคร้ายของประเทศที่เกิดวิกฤติโรคโควิด แต่ธุรกิจที่เรากำลังดำเนินการอยู่ซึ่งประกอบไปด้วย การ
ผลิตและจำหน่ายน้ำประปาเพื่อประชาชน แร่กรองน้ำไพโรูไซส์ เป็นแร่กรองน้ำ รวมไปถึงการบำบัดน้ำเสีย อีกทั้ง บริษัท มอร์
เมดดิคัล จำกัด (บริษัทย่อย) ได้ร่วมมือทางวิชาการกับ กรมการแพทย์แผนไทย ได้มีการผลิตยาฟ้าทะลายโจร เลยเป็นที่ต้องการ
ของประชาชนอย่างมากในช่วงวิกฤติ แบบนี้ แต่ทั้งนี้บริษัทไม่ได้ด ำเนินธุรกิจเพื่อมุ่งหวังกำไรเพียงอย่างเดียว เราเน้นปริมาณ
มากกว่า เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน มากกว่าจะเน้นที่ตัวผลกำไรอย่างเดียว แต่อย่างไรก็ตามบริษัทคาดว่า
น่าจะมีความเติบโตจากทิศทางที่ดำเนินการอยู่และคงใกล้ความจริงในการสร้างผลกำไรเพื่อนำมาล้างผลขาดทุนที่สะสมอยู่
ข้อที่ 2 ผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์ออกนามสอบถามดังนี้
ความคืบหน้าการออกและเสนอขายหุ้นให้กับบุคคลในวงจำกัด
ดร.อมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ กรรมการผู้จัดการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อสอบถามดังนี้
เนื่องจากสถานการณ์โควิดทีค่ ่อนข้างรุนแรงขึ้น ซึง่ เป็นธรรมดาที่นกั ลงทุนส่วนใหญ่จะมีความระมัดระวังในเรื่องของการลงทุน แต่
จากการพูดคุยกันยังเห็นว่านักลงทุนมีความพร้อมและยังความสนใจในการร่วมลงทุนกับเรา เพียงแต่ในช่วงสถานการณ์แบบนี้
อาจมีการชะลอการลงทุนบ้าง อีกทั้งน่าจะเนื่องจากยังพอมีเวลาจนถึงเดือนกันยายนปีน้ีถึงครบกำหนดระยะเวลา 1 ปี ตามที่
ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถอื หุ้นในครั้งก่อน
ข้อที่ 3 ผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์ออกนามสอบถามดังนี้
โครงการสมุนไพรฟ้าทะลายโจร อยู่ในขั้นวิจัยหรือกำลังผลิต และถ้าสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป การทีบ่ ริษัทได้ลงทุนไปบริษัทจะ
เกิดความเสียหายหรือไม่
P a g e 12 | 13
บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน)
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0107554000143
เลขที่ 222/148-150 อาคารชุดบ้านสวนจตุจักร ซอยวิภาวดีรัง22
สิต 17 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ดร.อมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ กรรมการผู้จดั การ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อสอบถามดังนี้
สมุนไพรฟ้าทะลายโจร ณ ปัจจุบัน ไม่ได้อยู่ในขั้นตอนการวิจัยแล้ว เราได้ทำการผลิตและออกวางจำหน่ายเป็นที่เรียบร้อย ซึ่ง
วางขายที่ เซเว่นอีเลฟเว่น ฟู๊ ดแลนด์ ทุกสาขา และในช่องทางการบูรออนไลน์ การผลิตดังกล่าวเราร่วมมือทางวิชาการกับ
กรมการแพทย์ แผนไทย ซึ่งตอนนี้กำลังเป็นที่ ต้องการของประชาชนเป็นอย่างมาก ทำให้ผลิตไม่ทัน จนขาดตลาดอีกทั้งยังมี
ต่างประเทศที่ติดต่อเข้ามาเพื่อให้เป็นตัวแทนเยอะมาก ทำให้มั่นใจว่าถึงแม้สถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป การลงทุนดังกล่าวจะไม่
เกิดความเสียหายในแง่ของผลิตออกมาแล้วจะไม่มีที่วางจำหน่าย จะมีแต่เรื่องโดนค่าปรับที่ผลิตไม่ทันเพื่อจำหน่ายทีเ่ ซเว่นอีเลฟ
เว่นมากกว่า และเราไม่ได้มีแค่ตัวยาฟ้าทะลายโจร ยังมีสเปรย์กระชายขาว เพื่อฉีดฆ่าเชื้อโรคคล้ายๆแอลกอฮอล์ แต่เป็นสมุนไพร
100% เป็นงานวิจัยของทางมหิดล และกำลังออกผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ เป็นยาน้ำฟ้าทะลายโจรมะขามป้อมแก้ไอ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์
ล่าสุดที่กำลังจะออกเร็วๆ นี้
เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาแล้ว ประธานจึงกล่าวปิดประชุมเวลา 11.10 น.

-พลตำรวจตรี ลัทธสัญญา เพียรสมภาร-

(พลตำรวจตรี ลัทธสัญญา เพียรสมภาร)
ประธานกรรมการบริษัท/ ประธานในที่ประชุม

- นางสาวกนกวรรณ บุญประกอบ-

(นางสาวกนกวรรณ บุญประกอบ)
เลขานุการบริษัท/ผู้บันทึกรายงานการประชุม
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บริษัท มอร์ รีเทิรน์ จากัด (มหาชน)

ความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระต่อ
รายการจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
ของ
บริษัท มอร์ รีเทิรน์ จากัด (มหาชน)
เสนอต่อ
ผู้ถอื หุน้ บริษัท มอร์ รีเทิรน์ จากัด (มหาชน)

โดย

28 ตุลาคม 2564
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บริษัท มอร์ รีเทิรน์ จากัด (มหาชน)

สารบัญ
บทสรุปผูบ้ ริหาร (Executive Summary)
1.
ภาพรวมของการเข้าทารายการในครัง้ นี้ (รายการที่-1 และรายการที่-2)
1.1.
การจาหน่ายไปซึง่ เงินลงทุนทัง้ หมดใน PROP (รายการที่-1)
1.2.
การจาหน่ายไปซึง่ เงินลงทุนทัง้ หมดใน MMD (รายการที่-2)
1.3.
การคานวณขนาดรายการที่-1 และรายการที่-2
1.4.
การคาดการณ์ผลกระทบของงบการเงินรวมหลังการเข้าทารายการที่-1 และรายการที่-2
2.
รายละเอียดของรายการจาหน่ายไปซึง่ เงินลงทุนทัง้ หมดใน PROP (รายการที่-1)
2.1.
วัตถุประสงค์และที่มาของการเข้าทารายการ (รายการที่-1)
2.2.
วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ (รายการที่-1)
2.3.
คู่สญ
ั ญาและความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง (รายการที่-1)
2.4.
ประเภทและขนาดของรายการ และการคานวณขนาดรายการ (รายการที่-1)
2.5.
มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน วิธีการชาระเงิน และเงื่อนไขสาคัญอื่นๆ ตามที่ตกลงกัน (รายการที่-1)
2.6.
มูลค่ารวมของสินทรัพย์ที่จาหน่ายไป (รายการที่-1)
2.7.
เกณฑ์ที่ใช้ในการกาหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน (รายการที่-1)
2.8.
เงื่อนไขในการเข้าทารายการที่-1
2.9.
ร่างสัญญาซือ้ ขายหุน้ PROP ระหว่าง ผูซ้ อื ้ PROP กับบริษัทฯ
2.10.
รายละเอียดผูซ้ อื ้ PROP
2.11.
รายละเอียดของสินทรัพย์ที่จาหน่ายไปรายการที่-1 (PROP)
2.12.
ภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์
3.
ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของรายการจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์รายการที่ -1
3.1.
วัตถุประสงค์ของการเข้าทารายการและความจาเป็ นในการเข้าทารายการ
3.2.
รายละเอียดทรัพย์สินของ PROP
3.3.
ผลกระทบจากการเข้าทารายการจาหน่ายเงินลงทุนทัง้ หมดใน PROP (รายการที่-1)
3.4.
ข้อดี ข้อด้อย และความเสี่ยงของการเข้าทารายการที่-1
4.
ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับความเหมาะสมของราคาและเงื่อนไขในการเข้าทารายการจาหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนทัง้ หมดใน PROP
4.1.
การประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทจี่ ะจาหน่ายไป (รายการที่-1)
4.2.
สรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับมูลค่ายุติธรรมของ PROP
4.3.
สรุปความเหมาะสมของมูลค่าในการเข้าทารายการที่-1
4.4.
ความเหมาะสมของเงื่อนไขของการเข้าทารายการที่-1
4.5.
สรุปความเหมาะสมของเงื่อนไขของการเข้าทารายการที่-1
5.
สรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการเข้าทารายการที่-1
6.
รายละเอียดของรายการจาหน่ายไปซึง่ เงินลงทุนใน MMD (รายการที่-2)
6.1.
วัตถุประสงค์และที่มาของการเข้าทารายการ (รายการที่-2)
6.2.
วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ (รายการที่-2)
6.3.
คู่สญ
ั ญาและความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง (รายการที่-2)
6.4.
โครงสร้างการเข้าทารายการจาหน่ายไปซึง่ เงินลงทุนทัง้ หมดใน MMD (รายการที่-2)
6.5.
ประเภทและขนาดของรายการ และการคานวณขนาดรายการ (รายการที่-2)
6.6.
มูลค่าของสินทรัพย์ที่จาหน่ายไป (รายการที่-2)ห
6.7.
มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน (รายการที่-2)
6.8.
เกณฑ์ที่ใช้ในการกาหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน (รายการที่-2)
6.9.
เงื่อนไขในการเข้าทารายการที่-2
6.10.
ร่างสัญญาซือ้ ขายหุน้ MMD ระหว่าง HEMP กับบริษัทฯ
6.11.
รายละเอียดผูซ้ อื ้ MMD
6.12.
รายละเอียดของสินทรัพย์ที่จาหน่ายไปรายการที่-2 (MMD)
6.13.
ข้อมูลการประกอบธุรกิจ
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ภาพรวมธุรกิจผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร
88
ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของรายการจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์รายการที่-2 (การจาหน่ายเงินลงทุนใน MMD)90
ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับความเหมาะสมของราคาและเงื่อนไขในการเข้าทารายการจาหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนทัง้ หมดใน MMD 97
การประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทจี่ ะจาหน่ายไป (รายการที่-2)
97
การประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทจี่ ะได้มาจากการเข้าทารายการที่-2
123
สรุปความเหมาะสมของมูลค่าในการเข้าทารายการที่-2
143
การประเมินความเหมาะสมของเงื่อนไขของการเข้าทารายการที่-2
145
สรุปความเหมาะสมของเงื่อนไขของการเข้าทารายการที่-2
146
สรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการเข้าทารายการที่-2
147
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บริษัท มอร์ รีเทิรน์ จากัด (มหาชน)

คาย่อ
ชื่อเต็ม

ชื่อย่อ
บริษัท มอร์ รีเทิรน์ จากัด (มหาชน)
: บริษัทฯ หรือ กิจการ หรือ MORE หรือ ผูข้ าย
บริษัท มอร์ เมดดิคลั จากัด
: MMD
บริษัท มอร์ พร็อพเพอร์ตี ้ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
: PROP
บริษัท เฮอเบิล เทคโนโลยี จากัด
: HBT
บริษัท เมย์พลัส 2005 จากัด
: MAYPLUS
นายศิวพร ตัง้ จิตติพร
: นายศิวพร หรือ ผูซ้ อื ้ PROP
บริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
: HEMP หรือ ผูซ้ อื ้ MMD
การจาหน่ายเงินลงทุนใน PROP ทัง้ หมด เป็ นจานวน 38,339,993 หุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 99.99 ของ : รายการที่-1
ทุนจดทะเบียนทัง้ หมดของ PROP มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 10.00 บาท ในราคาจาหน่ายหุน้ ละ 6.51 บาท
หรือคิดเป็ นมูลค่ารวมทัง้ สิน้ 250,000,000 บาท
การจาหน่ายเงินลงทุนใน MMD ทัง้ หมด เป็ นจานวน 249,998 หุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 99.99 ของทุน : รายการที่-2
จดทะเบียนทัง้ หมดของ MMD มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 100.00 บาท ให้แก่ HEMP ซึ่งไม่เป็ นบุคคลที่เกี่ยว
โยงกันกับบริษัท ในราคาไม่ เกิน 200,000,000 บาท (สองร้อยล้านบาท) โดย HEMP จะออกและ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ HEMP จานวนไม่เกิน 1,655,262,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00
บาท ในราคาเสนอขาย 0.12083 บาทต่อหุน้ คิดเป็ นมูลค่ารวมทัง้ สิน้ 200,000,000 บาท ให้แก่ บริษัท
ฯ เพื่อชาระเป็ นค่าตอบแทนสาหรับการซือ้ หุน้ สามัญของ MMD แทนการชาระด้วยเงินสด
รายการที่-2 รวมถึงการเข้าทาสัญญาซือ้ ขายหุน้ ข้อตกลง สัญญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง : ธุรกรรมการจาหน่ายเงินลงทุน MMD
กับการจาหน่ายหุน้ สามัญของ MMD
บริษัท แอดวานซ์ พร๊อพเพอร์ตี ้ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จากัด
: APC
บริษัท เวลท์ แอพไพรซัล จากัด
: WA
โรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา2019
: COVID-19
บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จากัด
: ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ หรือ Discover
บริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จากัด (มหาชน) (“CYBER”)
: CYBER
เป็ น บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จากัด (มหาชน) (“UPA”)
: UPA
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์:
: สานักงาน ก.ล.ต.
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
: ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ SET
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
: mai
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
: AGM
บันทึกความเข้าใจ
: MOU
องค์การอนามัยโลก
: WHO
มาตรการป้องกันและสกัดกัน้ การนาเชือ้ เข้าสูพ้ นื ้ ที่ และมาตรการการยับยัง้ การระบาดภายในพืน้ ที่
: Lock Down
การกักกันโรค
: Quarantine
ประกาศคณะกรรมการก ากั บ ตลาดทุ น ที่ ทจ. 20/2551 เรื่ อ ง หลัก เกณฑ์ใ นการท ารายการที่ มี : ประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน
นัยสาคัญที่เข้าข่ายเป็ นการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มี
การแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิ ดเผย
ข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547
ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
สมาคมผูป้ ระเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
: VAT
บริษัท มอร์ คอนแทรค ฟาร์มมิ่ง
: MCF
บริษัท คานาบิส คลับ จากัด
: CNBCLUB
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ความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระต่อรายการจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
ของบริษทั มอร์ รีเทิรน์ จากัด (มหาชน)
28 ตุลาคม 2564
ที่ IMAPDM205/2021
เรื่อง:

ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อรายการจาหนายไปซึ่งสินทรัพย์ของ
บริษัท มอร์ รีเทิรน์ จากัด (มหาชน)

เรียน:

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และผูถ้ ือหุน้ บริษัท มอร์ รีเทิรน์ จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ: 1)
2)
3)
4)

สรุปข้อมูลของผูซ้ ือ้ PROP
สรุปข้อมูลของผูซ้ ือ้ MMD
สรุปข้อมูลของ บริษัท มอร์ รีเทิรน์ จากัด (มหาชน) (“MORE”)
สรุปข้อมูลการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของ PROP จัดทาโดย บริษัท แอดวานซ์ พร๊อพเพอร์ตี ้ แอนด์ คอนซัลแทนท์
จากัด
5) สรุปข้อมูลการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของ PROP จัดทาโดย บริษัท เวลท์ แอพไพรซัล จากัด

อ้างถึง:
1) มติท่ปี ระชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ ที่ 5/2564 วันที่ 10 กันยายน 2564
2) สารสนเทศของบริษัท มอร์ รีเทิรน์ จากัด (มหาชน) เรื่อง การจาหน่ายเงินลงทุนในหุน้ สามัญของบริษัท มอร์ พร็อพ
เพอร์ตี ้ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (“PROP”)
3) สารสนเทศของบริษัท มอร์ รีเทิรน์ จากัด (มหาชน) เรื่อง การจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับการเข้าทาธุรกรรม
การจาหน่ายเงินลงทุนของ บริษัท มอร์ เมดดิคลั จากัด (“MMD”)
4) แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ของบริษัทฯ สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
5) รายงานประจาปี 2563 (แบบ 56-2) ของบริษัทฯ
6) งบการเงินที่ตรวจสอบแล้วโดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตของบริษัทฯ สาหรับงวด 12 เดือน สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561 – 2563 และ งบการเงินสอบทานแล้วโดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตของบริษัทฯ สาหรับงวด 6 เดือน สิน้ สุด
วันที่ 30 มิถนุ ายน 2564
7) งบการเงินที่ตรวจสอบแล้วโดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตของ PROP สาหรับงวด 12 เดือน สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561 – 2563 และ งบการเงินสอบทานแล้วโดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตของ PROP สาหรับงวด 6 เดือน สิน้ สุดวันที่
30 มิถนุ ายน 2564
8) งบการเงินที่ตรวจสอบแล้วโดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตของ MMD สาหรับงวด 12 เดือน สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561 – 2563 และ งบการเงินสอบทานแล้วโดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตของ MMD สาหรับงวด 6 เดือน สิน้ สุดวันที่
30 มิถนุ ายน 2564
9) รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ของ PROP จัดทาโดย APC ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564
10) รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ของ PROP จัดทาโดย WA ลงวันที่ 22 กันยายน 2564
11) รายงานประจาปี 2563 (แบบ 56-2) ของ HEMP
บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จากัด
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12) งบการเงินที่ตรวจสอบแล้วโดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตของ HEMP สาหรับงวด 12 เดือน สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561 – 2563 และ งบการเงินสอบทานแล้วโดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตของ HEMP สาหรับงวด 6 เดือน สิน้ สุด
วันที่ 30 มิถนุ ายน 2564
13) ร่างสัญญาซือ้ ขายหุน้ ของ PROP ระหว่าง บริษัทฯ และ ผูซ้ ือ้
14) ร่างสัญญาซือ้ ขายหุน้ ของ MMD ระหว่าง บริษัทฯ และ ผูซ้ ือ้
15) เอกสารสัญญาอื่นๆ และการสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่ท่เี กี่ยวข้องของบริษัทฯ
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บริษัท มอร์ รีเทิรน์ จากัด (มหาชน)

ขอบเขตและข้อจากัดความรับผิดชอบ (Disclaimers)
1. ผลการศึกษาของ บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จากัด (“ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ” หรือ “Discover”) ในรายงานฉบับ
นี ้ อยู่บนพืน้ ฐานของข้อมูลและสมมติฐานที่ได้รบั จากบริษัทฯ HEMP และข้อมูลที่บริษัทฯ ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณะ หรือ
เปิ ดเผยในเว็บไซต์ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (www.sec.or.th) เว็บไซต์ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) และข้อมูลที่ประกาศต่อสาธารณะอื่นๆ ของบริษัทฯ รวมทั้งข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์ผบู้ ริหารของบริษัทฯ
2. ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระทาการศึกษาโดยใช้ความรู ้ ความสามารถ และความระมัดระวัง โดยตัง้ มั่นอยู่บนพืน้ ฐานเยี่ยงผู้
ประกอบวิชาชีพ อย่างไรก็ดี ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไม่สามารถรับผิดชอบต่อผลกาไรหรือขาดทุน และผลกระทบต่างๆ
อันเกิดจากการเข้าทารายการในครัง้ นี ้ และ
3. ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาและให้ความเห็นภายใต้สถานการณ์และข้อมูลที่สามารถรับรู ไ้ ด้ในปั จจุบัน หาก
สถานการณ์และข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญ อาจส่งผลกระทบต่อผลการศึกษาของที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระ
4. สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งองค์การอนามัยโลก (“WHO”) ได้
ประกาศให้การระบาดของ COVID-19 เป็ นการระบาดใหญ่และให้ทุกประเทศเพิ่มมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคทาให้ท่ วั โลกมีการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยใช้มาตรการป้องกันและสกัดกัน้
การนาเชือ้ เข้าสูพ้ ืน้ ที่ และมาตรการการยับยัง้ การระบาดภายในพืน้ ที่ (“Lock Down”) และการกักกันโรค (“Quarantine”)
สถานการณ์การแพร่ระบาดดังกล่าวส่งผลอย่างมีนยั สาคัญต่อผลการดาเนินงานของ MORE และ HEMP ทัง้ นี ้ ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระได้ตงั้ สมมติฐานเพิ่มเติมจากการสัมภาษณ์ผบู้ ริหารของ MORE และ HEMP ซึ่ง ณ ปั จจุบนั ยังมีความไม่
แน่ น อนและอาจเปลี่ ย นแปลงได้ โดยการเปลี่ ย นแปลงของสถานการณ์ COVID-19 อาจส่ ง ผลอย่ า งมี นัย สาคัญ ต่ อ
ความสามารถในการหารายได้ กาไร และงบการเงินของ MORE และ HEMP อย่างมีนยั สาคัญ
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บทสรุ ปผู้บริหาร (Executive Summary)
ตามที่ ประชุมคณะกรรมการบริษัท ฯ ครัง้ ที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 ได้แต่งตัง้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อ
ทาหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความเห็นในการเข้าทาธุรกรรมการจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ 2 รายการ ตามที่กาหนดใน
ประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินดังนี:้
1.
บริษัทฯ ได้พิจารณาถึงสถานการณ์สภาวะเศรษฐกิจในปั จจุบนั การแพร่ระบาดของ COVID-19 และผลกระทบ
ต่างๆ ที่เกิดขึน้ และ คาดการณ์ว่าโอกาสในการทากาไรจากการดาเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์น่าจะลดลงอย่างมีนยั สาคัญไปอีกอย่าง
น้อย 2-3 ปี จึงได้พิจารณาเพิ่มการลงทุนในธุรกิจสาธารณูปโภค โดยเฉพาะธุรกิจนา้ ประปา ที่บริษัทฯ คาดว่าจะมีพนื ้ ฐานที่ดีกว่า ทัง้ นี ้
เมื่อมีนกั ลงทุนในด้านอสังหาริมทรัพย์ มีความสนใจในสินทรัพย์ของ PROP ประกอบกับบริษัทฯ มีความต้องการเงินสดในการขยาย
ธุรกิจสาธารณูปโภค บริษัทฯ จึงเห็นว่าการเข้าทารายการธุรกรรมการจาหน่ายเงินลงทุนทัง้ หมดของ PROP จะทาให้บริษัทฯ สามารถ
นาเงินไปลงทุนธุรกิจบริหารจัดการนา้ ครบวงจร นา้ ประปา บาบัดนา้ เสีย ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าน่าจะสามารถทากาไรให้กับบริษัทฯ ใน
อนาคตได้ดีกว่าการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี ้ โครงการบ้านสวนจตุจกั ร ณ ปั จจุบนั ยังอยู่ในสภาพที่ยงั ไม่พร้อมขายแยกราย
ห้องให้แก่ลกู ค้า และ PROP ต้องใช้ลงทุนเพื่อซ่อมแซม และปรับปรุงโครงการดังกล่าวเพิ่มอีกประมาณ 37.00 ล้านบาท (ที่มา : มติท่ี
ประชุมคณะกรรมการ PROP ครัง้ ที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 ) ด้วยเหตุผลดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทฯ จึง มีมติอนุมตั ิ
ให้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการจาหน่ายเงินลงทุนใน PROP ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยจานวน 38,399,993 หุน้ หรือคิด
เป็ นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทัง้ หมดของ PROP โดยมีมลู ค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 10.00 บาท ในราคาจาหน่ายหุน้ ละ 6.51 บาท
หรือคิดเป็ นมูลค่ารวมทั้งสิน้ 250,000,000 บาท (สองร้อยห้าสิบล้านบาท) ให้แก่ นายศิวพร ตัง้ จิตติพร (ผูซ้ ือ้ ) (รายการที่-1) โดย
ภายหลังการทารายที่-1 PROP จะสิน้ สภาพการเป็ นบริษัทย่อยของ MORE การเข้าทารายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็ นรายการเกี่ยว
โยงกันตามประกาศ คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกันและ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่
เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 รวมถึงประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยการจาหน่ายเงินลงทุนในหุน้ สามัญของ PROP เข้าข่ายเป็ นรายการ
จาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทตามประกาศการได้มาหรือจาหน่ายไป โดยมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 72.25 ตามเกณฑ์
มูลค่าสินทรัพย์ท่มี ีตวั ตนสุทธิ (NTA) โดยเป็ นเกณฑ์ท่คี านวณขนาดรายการจาหน่ายไปสูงสุดจากงบการเงินรวมของบริษัทที่ได้รบั การ
สอบทานจากผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต สิน้ สุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2564 (MORE ยังคงถือหุน้ ใน PROP ร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน
และชาระแล้ว และมีอานาจควบคุมรวมถึงมีส่วนแบ่งรายได้จากการดาเนินงานของ PROP จนกว่าผูซ้ ือ้ จะชาระเงินค่าหุน้ ครบตาม
จานวนและ MORE ทาการโอนหุน้ PROP เสร็จสิน้ ทั้งนี ้ การชาระเงินมัดจาของผูซ้ ือ้ ไม่ถือเป็ นการเปลี่ยนแปลงอานาจควบคุมใน
PROP)
2.
ตามที่ บริ ษั ท ฯ มิ ไ ด้รับ เงิ น เพิ่ ม ทุ น จากการเสนอขายหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุ น ให้บุ ค คลเฉพาะเจาะจง (Private
Placement) จานวนรวม 3,000,000,000 หุน้ โดยมีราคาเสนอขาย 0.50 บาทต่อหุน้ (ที่ได้มีมติท่ปี ระชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2563
ประชุมเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 ให้อนุมตั ิการเพิ่มทุนดังกล่าว) เนื่องจากการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวมิได้ดาเนินการภายใน
กาหนดระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วนั ที่มีมติท่ีประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ จึงทาให้ราคาเสนอขายต้องถูกกาหนดขึ น้ ใหม่เป็ นราคาตลาด
(ตามเกณฑ์อนุญาตการออกเสนอขาย แบบ Private Placement) โดยราคาตลาด ณ ช่วงเวลาดังกล่าวมีราคาสูงกว่าราคาเสนอขาย
เดิมที่ 0.50 บาทต่อหุน้ อย่างมีนยั สาคัญ นักลงทุนกลุ่มดังกล่าวจึงไม่จองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนให้บุคคลเฉพาะเจาะจงดังกล่าว ทาให้
บริษัทฯ ขาดเงินลงทุนในโครงการผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยและการตัง้ ร้าน “การบูร” ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าจะต้องใช้เงินลงทุนอีกประมาณ
300.00 ล้านบาท (ตามแผนการใช้เงินเพิ่มทุนเดิมของบริษัทฯ ) และบริษัทฯ มีแผนจะมุ่งเน้นการดาเนินธุรกิจบริหารจัดการนา้ ครบ
วงจร นา้ ประปา บาบัดนา้ เสีย ด้วยเหตุผลดังกล่า วจึงทาให้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุน้ เพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิการจาหน่ายเงินลงทุนใน MMD ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ถือหุน้ ร้อยละ 99.99 ของจานวนหุน้ ที่จด
ทะเบียนและชาระแล้วของ MMD จานวน 249,998 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 100 บาท ให้แก่ HEMP ซึ่งไม่เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับ
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บริษัท มอร์ รีเทิรน์ จากัด (มหาชน)

บริษัท ในราคาไม่เกิน 200,000,000 บาท (สองร้อยล้านบาท) รวมถึงการเข้าทาสัญญาซือ้ ขายหุน้ ข้อตกลง สัญญาอื่น ๆ และเอกสาร
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจาหน่ายหุน้ สามัญของ MMD (“ธุรกรรมการจาหน่ายเงินลงทุน”) โดย HEMP จะออกและจัดสรรหุน้ สามัญ
เพิ่มทุนของ HEMP จานวนไม่เกิน 1,655,262,500 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขาย 0.12083 บาทต่อหุน้ คิด
เป็ นมูลค่ารวมทัง้ สิน้ 200,000,000 บาท ให้แก่ บริษัทฯ เพื่อชาระเป็ นค่าตอบแทนสาหรับการซือ้ หุน้ สามัญของ MMD แทนการชาระ
ด้วยเงินสด (รายการที่-2) รวมถึงการเข้าทาสัญญาซือ้ ขายหุน้ ข้อตกลง สัญญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจาหน่ายหุน้
สามัญของ MMD (“ธุรกรรมการจาหน่ายเงินลงทุน”) ทั้งนี ้ สาหรับการเข้าทารายการที่-2 HEMP จะต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ของ
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ต่อบุคคลใน
วงจากัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ธุรกรรมการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะทาให้บริษัท ฯ เป็ นผู้
ถือหุน้ ของ HEMP เป็ นจานวนไม่เกิน 1,655,262,500 หุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 36.07 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดภายหลัง
การเพิ่มทุนจดทะเบียนชาระแล้วของ HEMP ซึ่งเป็ นผลให้บริษัทฯ ถือหุน้ ข้ามจุดที่ตอ้ งทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทงั้ หมดของ HEMP ที่
ร้อยละ 25 และมีหน้าที่ตอ้ งทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทงั้ หมดของ HEMP ตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีความประสงค์ท่ีจะขอผ่อนผันการทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทงั้ หมดของกิจการโดยอาศัยมติท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้
(Whitewash) ตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สก. 29/2561 เรื่องหลักเกณฑ์ในการขอ
ผ่อนผันการทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทงั้ หมดของกิจการ โดยอาศัยมติท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ ของกิจการ (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่ มเติม) ซึง่ ใน
การผ่อนผันการทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทงั้ หมดของกิจการโดยอาศัยมติท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ ของกิจการในครัง้ นี ้ จะต้องได้รบั อนุมตั ิจาก
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของ HEMP ด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน โดยมติดงั กล่าวมิให้นบั รวมการออกเสียงของบุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ.
2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ของผูข้ อผ่อนผันหรือบุคคลที่กระทาการร่วมกัน (concert party) กับผูข้ อผ่อนผัน และบุคคลตาม
มาตรา 258 ของบุคคลดังกล่าว ในเบือ้ งต้น บริษัทฯ คาดว่าธุรกรรมการจาหน่ายเงินลงทุนนีจ้ ะสามารถเริ่มและดาเนินการให้แล้วเสร็จ
ได้ภายใน เดือนกุมภาพันธ์ 2565 ทัง้ นี ้ รายละเอียดเป็ นไปตามสารสนเทศของบริษัท ฯ ทัง้ นี ้ การเข้าทารายการที่-2 ถือเป็ นรายการ
จาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ซึ่งมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 204.53
ตามเกณฑ์มลู ค่ารวมสิ่งตอบแทนโดยเป็ นเกณฑ์ท่ีคานวณขนาดรายการจาหน่ายไปสูงสุดจากงบการเงินรวมของบริษัทที่ได้รบั การ
สอบทานจากผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต สิน้ สุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2564
การเข้าทารายการที่-1 และรายการที่-2 จึงถือเป็ นรายการจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาด
ทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่มีนยั สาคัญที่เข้าข่ายเป็ นการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31
สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ ฯ เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการ
ปฏิบตั ิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และที่ได้มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน”) ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดรายการดังกล่าวด้วยวิธีการคานวณ
ขนาดรายการตามเกณฑ์มลู ค่ารวมของสิ่งตอบแทนเปรียบเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัท ตามงบการเงินของบริษัท สิน้ สุด ณ
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ซึ่งผูส้ อบบัญชีของบริษัทได้สอบทานแล้วนั้น พบว่ามีมูลค่าขนาดรายการจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รวมกัน
เท่ า กั บ เท่ า กั บ ร้อ ยละ 249.96 ทั้ง นี ้บ ริ ษั ท ฯ ไม่ มี ร ายการจ าหน่ า ยไปซึ่ ง สิ น ทรัพ ย์ข องบริษั ท ฯ ในรอบหกเดื อ นที่ ผ่ า นมาโดยมี
รายละเอียดข้อมูลทางการเงินและการคานวณขนาดรายการดังนี:้
รายละเอียดสินทรัพย์ตามงบการเงินล่าสุด ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2564
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ข้อมูลทางการเงิน

สินทรัพย์รวม
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
หนีส้ ินรวม
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
NTA ของ บริษัทจดทะเบียน
ก าไร (ขาดทุ น ) สุ ท ธิ (4 ไตรมาส
ล่าสุด)
ที่มา: บริษัทฯ

บริษัท มอร์ รีเทิรน์ จากัด (มหาชน)
MORE
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
(งบการเงินสอบทานแล้ว)
(หน่วย :ล้านบาท)
550.33
1.17
232.76
17.17
299.23
(11.10)

PROP
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
(งบการเงินภายใน)
(หน่วย :ล้านบาท)
248.53
32.32
216.21
2.06

MMD
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
(งบการเงินภายใน)
(หน่วย :ล้านบาท)
32.96
0.01
7.11
25.84
(1.32)

วิธีการคานวณขนาดรายการโดยทั่วไป
วิธีการคานวณ
1. เกณฑ์มลู ค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ (NTA)

2. เกณฑ์กาไรสุทธิ
3. เกณฑ์มลู ค่ารวมของสิ่งตอบแทน
4. เกณฑ์มลู ค่าของหลักทรัพย์

สูตรการคานวณ
(NTA ของเงินลงทุนในบริษัทย่อย x ร้อยละหุน้ ที่จะหน่ายไป) + (เงินให้กยู้ ืม + ภาระคา้ ประกัน +
เงินสารองจ่ายล่วงหน้า)
NTA ของ บริษัทฯ1/
กาไรสุทธิของบริษัทย่อย x ร้อยละหุน้ ที่จาหน่ายไป
กาไรสุทธิของ บริษัทฯ1/
มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน2/+(เงินให้กยู้ ืม + ภาระคา้ ประกัน + เงินสารองจ่ายล่วงหน้า)
สินทรัพย์รวมของ บริษัทฯ1/
จานวนหุน้ ที่ออกเพื่อชาระค่าธุรกรรม
จานวนหุน้ ที่ชาระแล้วของ บริษัทฯ1/

หมายเหตุ :
1/ ข้อมูลจากงบการเงินล่าสุด ณ วันที 30 มิถนุ ายน 2564
2/ กรณีสิ่งตอบแทนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน ให้เปรียบเทียบราคาตลาดของหลักทรัพย์ หรือ NTA โดยเลือกค่าสูงกว่าในการคานวณ

การคานวณขนาดรายการตามประกาศการได้มาหรือจาหน่ายไปตามเกณฑ์การคานวณทัง้ 4 เกณฑ์ของ PROP
การคานวณ
ขนาดรายการที-่ 1
สัดส่วนการจาหน่าย 99.99% x NTA ของบริษัทที่ทารายการ 216.21 x 100
72.25
NTAของบริษัทจดทะเบียน 299.23
2 เกณฑ์กาไรสุทธิ
สัดส่วนการจาหน่าย 99.99% x กาไรสุทธิของบริษัทที่ทารายการ 2.06 x 100
ไม่สามารถคานวณได้
กาไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียน (11.10)
เนื่องจากมีผลขาดทุนสุทธิ
3 เกณฑ์มลู ค่ารวมของสิ่งตอบแทน
จานวนมูลค่าที่รบั 250 x 100
45.43
สินทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบียน 550.33
4 เกณฑ์มลู ค่าหุน้ ทุน
จานวนหุน้ ที่ออกเพื่อชาระค่าสินทรัพย์ x 100
ไม่สามารถคานวณได้
จานวนหุน้ ที่ออกและชาระแล้วของบริษัทจดทะเบียน
เนื่องจากไม่มีการออกหุน้
เกณฑ์การคานวณสูงสุด (จาหน่ายบริษัทย่อย-PROP)
72.25
ที่มา: บริษัทฯ
หมายเหตุ:
1/ ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2564 PROP มีเงินกูย้ ืมจาก MORE สุทธิหลังหักรายได้คา้ งรับและค่าใช้จ่ายค้างจ่ายแล้ว จานวน 29.19 ล้านบาท
โดยหนีด้ งั กล่าวอยู่ระหว่างการชาระให้แล้วเสร็จก่อนดาเนินการจาหน่าย จึงไม่ถูกนามาคิดในการคานวณขนาดรายการ ทัง้ นี ้ ระหว่าง
PROP และ MORE ไม่มีภาระคา้ ประกันและเงินสารองจ่ายล่วงหน้าระหว่างกัน
หลักเกณฑ์
1 เกณฑ์มลู ค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ (NTA)1/

บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จากัด
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บริษัท มอร์ รีเทิรน์ จากัด (มหาชน)

การคานวณขนาดรายการตามประกาศการได้มาหรือจาหน่ายไปตามเกณฑ์การคานวณทัง้ 4 เกณฑ์ของ MMD
การคานวณ
ขนาดรายการที-่ 2
สัดส่วนการจาหน่าย 99.99% x NTA ของบริษัทที่ทารายการ 25.84 x 100
8.63
NTAของบริษัทจดทะเบียน 299.23
2 เกณฑ์กาไรสุทธิ
สัดส่วนการจาหน่าย 99.99% x กาไรสุทธิของบริษัทที่ทารายการ (1.32) x100
ไม่สามารถคานวณได้
กาไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียน (11.10)
เนื่องจากมีผลขาดทุนสุทธิ
1/
3 เกณฑ์มลู ค่ารวมของสิ่งตอบแทน
จานวนมูลค่าที่รบั (1,655.26x0.68 ) x 100
204.53
สินทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบียน 550.33
4 เกณฑ์มลู ค่าหุน้ ทุน
จานวนหุน้ ที่ออกเพื่อชาระค่าสินทรัพย์ x 100
ไม่สามารถคานวณได้
จานวนหุน้ ที่ออกและชาระแล้วของบริษัทจดทะเบียน
เนื่องจากไม่มีการออกหุน้
เกณฑ์การคานวณสูงสุด (จาหน่ายบริษัทย่อย- MMD)
204.53
ที่มา: บริษัทฯ
หมายเหตุ:
1/ กรณีสิ่งตอบแทนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน ให้เปรียบเทียบราคาตลาดของหลักทรัพย์ หรือ NTA โดยเลือกค่าสูงกว่าในการคานวณ โดย
ราคาตลาด คานวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนักของหุน้ ของ HEMP ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่นอ้ ยกว่า 7 วันทาการติดต่อกันแต่
ไม่เกิน 15 วันทาการติดต่ อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท เพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและ
จัดสรรหุน้ เพิ่มทุน โดยที่ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนักของหุน้ ของบริษัท ที่คานวณย้อนหลัง 15 วันทาการติดต่อกัน ระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม
2564 ถึง 9 กันยายน 2564 เท่ากับ 0.68 บาทต่อหุน้ (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com)
2/ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทฯ มิได้มีเงินให้กยู้ ืม ภาระคา้ ประกัน และเงินสารองจ่ายล่วงหน้าให้แก่ MMD อย่างไรก็ดีบริษัทฯ มี
เงินกูย้ ืมจาก MMD จานวน 10.80 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าจะสามารถชาระคืน MMD ก่อนการเข้าทารายการที่-2
หลักเกณฑ์
1 เกณฑ์มลู ค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ (NTA)1/

เกณฑ์การคานวณสูงสุดของการทารายการในครัง้ นี ้ (รายการที่-1 และ รายการที่-2 รวมกัน)
1
2
3
4

เกณฑ์
ขนาดรายการ PROP
ขนาดรายการ MMD
รวมขนาดรายการในครั้งนี้
เกณฑ์มลู ค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ (NTA)
72.25
8.63
80.88
1/
1/
เกณฑ์กาไรสุทธิ
ไม่สามารถคานวณได้
ไม่สามารถคานวณได้
249.96
เกณฑ์มลู ค่ารวมของสิ่งตอบแทน
45.43
204.53
2/
2/
เกณฑ์มลู ค่าหุน้ ทุน
ไม่สามารถคานวณได้
ไม่สามารถคานวณได้
เกณฑ์การคานวณสูงสุดของการทารายการในครั้งนี้ คือเกณฑ์มูลค่าของสิ่งตอบแทน มีขนาดรายการเท่ากับ
249.96
หมายเหตุ:
1/ เนื่องจากบริษัทฯ ขาดทุน
2/ เนื่องจากไม่มีการออกหุน้

การเข้าทารายการที่-1 และรายการที่-2 ถือเป็ นรายการจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินตามประกาศรายการได้มาหรือจาหน่ายไปซึง่
สินทรัพย์ ซึ่งเมื่อคานวณตามเกณฑ์ต่างๆ ที่กาหนดโดยใช้มลู ค่าสูงสุดที่คานวณได้จากหลักเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่ง โดยอ้างอิงจากงบ
การเงินรวมของบริษัทฯ สิน้ สุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 พบว่ามีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 249.96 ซึ่งมากกว่าร้อยละ
100.00 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน จึงถือเป็ นขนาดรายการประเภทที่ 1 กล่าวคือมีขนาดรายการมากกว่าร้อยละ 50 ดังนัน้
บริษัทฯ มีหน้าที่ตอ้ งเปิ ดเผยสารสนเทศการทารายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และต้องขออนุมตั ิการเข้าทารายการจาหน่ายไป
ซึ่งสินทรัพย์ในครัง้ นี ้ จากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยต้องได้รบั คะแนนเสียงอนุมตั ิไม่ต่ากว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ื อหุน้
ที่มาประชุมและมีสิทธิ อ อกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือ หุ้น ที่มีส่ว นได้เสีย และมี รายละเอียดหน้าที่ตอ้ งดาเนิ น การ
ดังต่อไปนี:้
บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จากัด
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(1)
(2)

(3)

บริษัท มอร์ รีเทิรน์ จากัด (มหาชน)

จัดทารายงานและเปิ ดเผยสารสนเทศสาหรับการเข้าทารายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที โดยมีสารสนเทศอย่าง
น้อยตามบัญชี (1) ท้ายประกาศรายการได้มาหรือจาหน่ายไป
แต่งตัง้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทาหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความเห็นในการเข้าทาธุรกรรมการจาหน่าย
เงินลงทุน ตามที่กาหนดในประกาศรายการได้มาหรือจาหน่ายไปฯ โดยจัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระให้แก่ผถู้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาพร้อมกับจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ ในการนี ้ บริษัทได้แต่งตัง้ ให้ บริษัท ดิสคัฟเวอร์
แมเนจเม้นท์ จากัด ซึ่งเป็ นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. เป็ นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
ในการให้ความเห็นต่อผูถ้ ือหุน้ ในการเข้าทาธุรกรรมการจาหน่ายเงินลงทุน ข้างต้น
จัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อขออนุมตั ิการตกลงเข้าทารายการดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่า กว่า 3 ใน 4 ของจานวน
เสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ และมี
สารสนเทศอย่างน้อยตามที่ประกาศเรื่องการได้มาหรือจาหน่ายไปกาหนดพร้อมความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่
ได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานก.ล.ต. ให้แก่ผถู้ ือหุน้ เป็ นระยะเวลาล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุน้

Discover ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของผูถ้ ือหุน้ ที่ได้รบั การแต่งตัง้ จากบริษัทฯ ได้พิจารณาข้อมูลและเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับการทาธุรกรรมการจาหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดของ PROP (รายการที่-1) และการจาหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดของ MMD
(รายการที่-2) รวมถึงการสัมภาษณ์ผูบ้ ริหารของบริษัทฯ ตลอดจนวิธีการกาหนดราคา และเงื่อนไขในการเข้าทารายการ รวมทั้ง
พิจารณาถึงความสมเหตุสมผลของการเข้าทารายการ ประกอบกับพิจารณาถึงประโยชน์ ผลกระทบ ปั จจัยเสี่ยง ข้อดี และข้อด้อยของ
การเข้าทารายการ โดยสรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีดงั นี:้
(1) การจาหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนทัง้ หมดของ PROP (การเข้าทารายการที-่ 1)
ข้อดี
1. เป็ นการลงทุนตามวัตถุประสงค์และแผนกลยุทธ์เพื่อการเติบโตในระยะยาวของกลุ่มบริษัทฯ
2. บริษัทฯ สามารถรับรูผ้ ลกาไรจากการจาหน่ายเงินลงทุนใน PROP ได้ทนั ที
3. บริษัทฯ จะไม่มีภาระการตัง้ ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนใน PROP ในอนาคต
4. บริษัทฯ สามารถขายเงินลงทุนทัง้ หมดใน PROP ได้สงู กว่าราคาประเมินโดยผูป้ ระเมินทรัพย์สินอิสระ
ข้อด้อย
1. บริษัทฯ อาจเสียโอกาสในการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
2. บริษัทฯ ต้องจ่ายค่าเช่าสานักงาน
ความเสี่ยง
1. ความเสี่ยงจากการที่ผถู้ ือหุน้ ไม่อนุมตั ิการเข้าทารายการจาหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนทัง้ หมดใน PROP (รายการที่-1)
2. ความเสี่ยงจากผูซ้ ือ้ PROP ไม่สามารถหาเงินสดมาตามวันเวลา
ความเหมาะสมของราคาในการเข้าทาจาหน่ายเงินลงทุนใน PROP (รายการที-่ 1)
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ทาการประเมินมูลค่าหุน้ ของ PROP ด้วยวิธีต่างๆ 6 วิธีโดยมีรายละเอียดดังนี ้ :
วิธีการประเมินมูลค่าหุ้น
1) วิธีมลู ค่าหุน้ ตามบัญชี
2) วิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี1/
3) วิธีมลู ค่าหุน้ ตามราคาตลาด
บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จากัด

มูลค่ายุติธรรม

1/

216.21
213.00 – 216.06

(หน่วย: ล้านบาท)
มูลค่ายุติธรรม ราคาซือ้ ขาย
สูงกว่า (ต่ากว่า)
สูงกว่า (ต่ากว่า)
่ทีร้อยละ 99.99
้
ราคาซือขาย
ราคาซือ้ ขายร้อยละ
216.21
250.00
(33.79)
(13.51)
213.00 – 216.06
250.00
(33.94) – (37.00)
(13.58) - (14.80)
ไม่สามารถประเมินมูลค่าด้วยวิธีนไี ้ ด้
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ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
วิธีการประเมินมูลค่าหุ้น

บริษัท มอร์ รีเทิรน์ จากัด (มหาชน)
มูลค่ายุติธรรม1/

มูลค่ายุติธรรม ราคาซือ้ ขาย
สูงกว่า (ต่ากว่า)
สูงกว่า (ต่ากว่า)
ทีร่ ้อยละ 99.99
ราคาซือ้ ขาย
ราคาซือ้ ขายร้อยละ
223.41 – 391.22
250.00
(26.59) – 141.22
(10.64) – 56.49
ไม่สามารถประเมินมูลค่าด้วยวิธีนไี ้ ด้
7.05 – 12.11
250.00
(237.89) – (242.95) (95.16) – (97.18)

4) วิธีอตั ราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี (P/BV Ratio) 223.41 – 391.22
5) วิธีอตั ราส่วนราคาต่อกาไรต่อหุน้ (P/E)
6) วิธีมลู ค่าปัจจุบนั สุทธิของกระแสเงินสด2/
7.05 – 12.11
หมายเหตุ: 1/ มูลค่ายุติธรรมตามความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
2/ เป็ นมูลค่าหุน้ PROP คานวณจาก WACC อยู่ระหว่าง 7.52% - 7.73%

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าวิธีการประเมินมูลค่ายุติธรรมที่เหมาะสมที่สดุ ในการประเมินมูลค่า PROP ในครัง้ นี ้
คือ วิธีปรับปรุ งมูลค่าตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach): ซึ่งเป็ นวิธีสามารถสะท้อนมูลค่าตลาดของสินทรัพย์ท่ี PROP
ถือกรรมสิทธิ์ได้ดีท่ีสดุ (เนื่องจากปั จจุบนั PROP มิได้มีรายได้ท่สี อดคล้องกับเงินลงทุนในสินทรัพย์หลักที่มีอยู่ซ่งึ ได้แก่หอ้ งชุดจานวน
149 ห้องในโครงการบ้านสวนจตุจกั ร (มูลค่าทางบัญชี 216.21 ล้านบาท) โดยโครงการบ้านสวนจัตจุ กั ร เป็ นโครงการที่บริษัทฯ ลงทุน
ซือ้ โครงการดังกล่าวมาเมื่อปี 2562 โดยเป็ นเงินลงทุน ทั้งสิน้ 202.31 ล้านบาท (ไม่รวมงบซ่อมแซมและปรับปรุ งเนื่องจากยังไม่ ได้
ดาเนินการ) เพื่อเตรียมซ่อมแซม ปรับปรุง และจาหน่าย อย่างไรก็ดีจนถึงปั จจุบนั บริษัทฯ ยังมิได้มีการลงทุนเพื่อซ่อมแซมเพิ่มเติม
และปรับปรุงให้โครงการดังกล่าวมีสภาพพร้อมที่จะขาย ทาให้ PROP ไม่มีรายได้จากการจาหน่ายห้องชุดในโครงการดังกล่าว ส่งผล
ให้ PROP มิได้ใช้อสังหาริมทรัพย์โครงการดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทาได้เพียงปล่อยเช่าให้กบั เจ้าของเดิม และ MORE เท่านัน้
(PROP ปล่อยห้องชุดให้แก่เจ้าของเดิมเช่าจานวน 145 ห้อง ที่ราคาค่าเช่า 400,000 บาทต่อเดือน และปล่อยพืน้ ที่สานักงานในส่วนที่
เหลือให้แก่ MORE เช่าที่ราคาค่าเช่า 150,000 บาทต่อเดือน) ซึ่งปั จจุบนั บริษัทฯ ยังมิได้รบั ผลตอบแทนอย่างคุม้ ค่า ดังนัน้ ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่า การประเมินมูลค่าสินทรัพย์หลัก ด้วยวิธี Market Approach โดยผูป้ ระเมินทรัพย์สินอิสระน่าจะ
สะท้อนมูลค่าตลาดของสินทรัพย์ได้ดีท่สี ดุ ซึ่งได้มลู ค่าของ PROP อยู่ระหว่าง 5.55 - 5.63 บาทต่อหุน้ หรือคิดเป็ นมูลค่าบริษัทเท่ากับ
213.00 – 216.06 ล้านบาท
ดังนัน้ ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า มูลค่าการจาหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนทัง้ หมดใน PROP ที่ 250.00 ล้านบาทเป็ น
ราคาที่สงู กว่าราคาเหมาะสมคานวณโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ดังนัน้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จึงมีความเห็นว่ามูลค่าการเข้า
ทารายการที่-1ในครัง้ นีเ้ ป็ นมูลค่าที่เหมาะสม
ความเหมาะสมของเงือ่ นไขในการเข้าทารายการจาหน่ายเงินลงทุนใน PROP (รายการที-่ 1)
จากการพิจารณาจากเงื่อนไขการทารายการ ข้อดี ข้อเสีย ผลกระทบ ที่จะเกิดขึน้ จากการเข้าทารายการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผลกาไรจากการขายสินทรัพย์จากการเข้าทารายการที่-1 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า ประโยชน์ท่จี ะเกิดขึน้ และเงื่อนไข
ในการเข้าทารายการจาหน่ายเงินลงทุนทัง้ หมดใน PROP ในครัง้ นีม้ ีความเหมาะสม ทัง้ นี ้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไม่พบเหตุอนั เชื่อ
ได้ว่าเงื่อนไขในการเข้าทารายการที่-1 ไม่เป็ นเงื่อนไขปกติทางธุรกิจเช่นเดียวกับการทารายการทั่วไป และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
ไม่พบเงื่อนไขใดที่จะทาให้บริษัทฯ และผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ เสียประโยชน์
โดยสรุ ปที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า การที่บริษัทฯ เข้าทารายการจาหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนทัง้ หมด
ของ PROP (รายการที่-1) มีความเหมาะสมทั้งด้านราคา เงื่อนไข และความเหมาะสมในการเข้าทารายการ ทาให้จาก
ราคา เงื่อนไข และความเหมาะสมในการเข้าทารายการโดยพิจารณาจากข้อดี และข้อด้อยที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าผู้ถือหุ้นควรลงมติอนุมัติการเข้าทารายการที-่ 1 ในครั้งนี้

บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จากัด
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บริษัท มอร์ รีเทิรน์ จากัด (มหาชน)

(2) การจาหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนทัง้ หมดใน MMD (การเข้าทารายการที-่ 2)
ข้อดี
1. เป็ นการลงทุนตามวัตถุประสงค์และแผนกลยุทธ์เพื่อการเติบโตในระยะยาวของกลุ่มบริษัทฯ
2. บริษัทฯ สามารถรับรูผ้ ลกาไรจากการจาหน่ายเงินลงทุนใน MMD ได้ทนั ที
ข้อด้อย
1. บริษัทฯ จะเสียโอกาสในการลงทุนในผลิตภัณฑ์สมุนไพร การแพทย์แผนไทย เวชภัณฑ์ เวชสาอาง ผลิตภัณฑ์เสริมความ
งาม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
2. บริษัทฯ ไม่มีอานาจควบคุมการบริหารใน HEMP
3. หากบริษัทฯ ต้องการขายหุน้ ของ HEMP ในอนาคต อาจส่งผลกระทบต่อราคา
4. บริษัทฯ ไม่สามารถขายหุน้ HEMP ในราคาที่ตอ้ งการได้ภายในระยะเวลา 1 ปี หากราคาเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนของ
HEMP มีราคาต่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดก่อนวันแรกที่มกี ารเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุน
ความเสี่ยง
1. ความเสี่ยงจากการที่ผถู้ ือหุน้ ของบริษัทฯ ไม่อนุมตั ิการเข้าทารายการจาหน่ายไปซึง่ เงินลงทุนทัง้ หมดใน MMD (รายการที่2)
2. ความเสี่ยงจากการที่ผถู้ ือหุน้ ของ HEMP ไม่อนุมตั ิการเข้าทารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์
3. ความเสี่ยงจากการที่ สานักงาน ก.ล.ต ไม่อนุมตั ิให้ HEMP ออกหุน้ เพิ่มทุน Private Placement
4. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา HEMP
ความเหมาะสมของราคาในการเข้าทาจาหน่ายเงินลงทุนทัง้ หมดใน MMD (รายการที-่ 2)
จากการประเมินมูลค่ายุติธรรมของ MMD ในหัวข้อ 8.1 การประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ท่ีจะจาหน่ายไปจากการ
เข้าทารายการ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าวิธีการประเมินมูลค่ายุติธรรมที่เหมาะสมที่สดุ ในการประเมินมูลค่า MMD ใน
ครัง้ นีค้ ือวิธีมลู ค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสด โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประเมินมูลค่ายุติธรรมของ MMD ได้ระหว่าง 415.02
– 467.63 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเทียบกับมูลค่าสิ่งตอบที่ MORE จะได้รบั จาก HEMP คิดเป็ นมูลค่ารวมทัง้ สิน้ 200.00 ล้านบาท นัน้ แสดง
ให้เห็นว่าราคายุติธรรมที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระสูงกว่ากว่ามูลค่าสิ่งตอบแทนที่ MORE จะได้รบั อยู่ 215.02 – 267.63
ล้านบาท หรือ คิดเป็ นสูงกว่าร้อยละ 107.51 – 133.81
ตารางสรุปเปรียบเทียบมูลค่าบริษัทตามการประเมินมูลค่าหุน้ ของ MMD ด้วยวิธีต่างๆ กับมูลค่าซือ้ ขาย
วิธีการประเมินมูลค่าหุ้น

มูลค่ายุติธรรม

1/

(หน่วย: ล้านบาท)
มูลค่ายุติธรรม
ราคาซือ้ ขาย
สูงกว่า (ต่ากว่า)
สูงกว่า (ต่ากว่า)
ทีร่ ้อยละ 99.99
ราคาซือ้ ขาย
ราคาซือ้ ขายร้อยละ
25.85
200.00
(174.15)
(87.07)
25.85
200.00
(174.15)
(87.07)
ไม่สามารถประเมินมูลค่าด้วยวิธีนีไ้ ด้
62.26 – 88.58
200.00
(111.42) – (137.74) (55.71) – (68.87)
ไม่สามารถประเมินมูลค่าด้วยวิธีนไี ้ ด้
415.02 – 467.63
200.00
215.02 – 267.63
107.51 – 133.81

1) วิธีมลู ค่าหุน้ ตามบัญชี
25.85
2) วิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี
25.85
3) วิธีมลู ค่าหุน้ ตามราคาตลาด
4) วิธีอตั ราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี (P/BV Ratio)
62.26 – 88.58
1/
5) วิธีอตั ราส่วนราคาต่อกาไรต่อหุน้ (P/E)
6) วิธีมลู ค่าปัจจุบนั สุทธิของกระแสเงินสด1/ 2/ 3/
415.02 – 467.63
หมายเหตุ: 1/ มูลค่ายุติธรรมตามความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
2/ เป็ นมูลค่าหุน้ MMD คานวณจาก WACC อยู่ระหว่าง 10.24% - 10.54%
3/ เป็ นมูลค่าหุน้ HBT คานวณจาก WACC เท่ากับ 10.76%

บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จากัด
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นอกจากนี ้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้เทียบมูลค่ายุติธรรมระหว่าง MMD และ HEMP ในหัวข้อ 8.1 การประเมินมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพย์ท่จี ะจาหน่ายไปจากการเข้าทารายการ และ 8.2 การประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ท่จี ะได้มาจากการเข้า
ทารายการ ตามสัดส่วนการถือหุน้ ของ MORE ที่รอ้ ยละ 36.07 จะได้มูลค่ายุติธรรมของ HEMP ภายหลังจากการได้มาซึ่งหุน้ ของ
MMD จะได้เท่ากับ 229.91 – 265.36 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเทียบกับมูลค่ายุติธรรมของ MMD ที่ 415.02 – 467.63 ล้านบาท นัน้ ต่ากว่า
มูลค่ายุติธรรมของ HEMP ภายหลังจากการได้มาซึ่ง MMD อยู่ 185.11 – 202.27 ล้านบาท หรือ คิดเป็ นต่ ากว่าร้อยละ 43.25 –
44.60 (ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณามูลค่ายุติธรรมของ HEMP จากวิธี SOTP เป็ นหลักโดยมิได้นามูลค่าหุน้ ของ HEMP ที่
คานวณได้ตามวิธีมลู ค่าหุน้ ตามราคาตลาดมาพิจารณา แม้ว่าวิธีดงั กล่าวจะสะท้อนอุปสงค์และอุปทานของนักลงทุนได้ เนื่องจาก
ตัง้ แต่ปีวนั ที่ 1 มกราคม 2564 เป็ นต้นมา ราคาหุน้ ของ HEMP ได้มีการปรับตัวเพิ่มขึน้ อย่างมีนยั สาคัญ จากประมาณ 0.20 บาท/หุน้
เป็ นราคา 0.82 บาทต่อหุน้ ณ วันที่ 13 กันยายน 2564 (ปรับขึน้ ร้อยละ 310) ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าโครงสร้าง
พืน้ ฐานด้านรายได้ และความสามารถในการกาไรของ HEMP ยังมีไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญ ส่งผลให้ท่ีปรึกษาทางการ
เงินอิสระเห็นว่าราคาตลาดที่เพิ่มขึน้ อย่างมีนยั สาคัญดังกล่าวอาจเกิดจากการเก็งกาไรของนักลงทุน ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับมูลค่า
พืน้ ฐานของ HEMP ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่าวิธีประเมินมูลค่าดังกล่าวไม่เหมาะสมสาหรับการประเมิน
มูลค่าหุน้ ของ HEMP ในครัง้ นี ้ ) โดยมีรายละเอียดตามการคานวณตามตารางด้านล่าง

ลาดับ

(ล้านบาท)

1
2
3
4
5
6
7

มูลค่ายุติธรรมของ HEMP ที่ประเมินโดย IFA (1)
มูลค่ายุติธรรมของ MMD ที่ประเมินโดย IFA (2)
รวมมูลค่ายุติธรรมของ HEMP และ MMD ภายหลังจากการเข้าทารายการที-่ 2 (3) = (1)+(2)
สัดส่วนการถือหุน้ ของ MORE ใน HEMP ภายหลังจากการเข้าทารายการที่-2 (4)
มูลค่ายุติธรรมของ HEMP ตามสัดส่วนการถือหุ้นของ MORE (5) = (3) x (4)
ส่วนต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมระหว่าง MMD และ HEMP (6) = (5) - (2)
ส่วนต่างร้อยละ (7) = (6) / (2)

อัตราส่วนลด (Discount Rate): WACC
0.50%
0.00%
-0.50%
222.32
244.67
267.97
415.02
440.02
467.63
637.34
684.69
735.60
36.07%
36.07%
36.07%
229.91
247.00
265.36
(185.11)
(193.03)
(202.27)
-44.60%
-43.87%
-43.25%

จากการประเมินมูลค่ายุติธรรมโดย IFA ของ MMD เทียบกับมูลค่าสิ่งตอบแทนที่ MORE จะได้รับ และเทียบกับมูลค่า
HEMP ตามสัดส่วนการถือหุน้ ของ MORE นัน้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่ามูลค่ารวมในการเข้าทารายการนีท้ ่ี MORE
จะได้รบั มีมลู ค่าที่ไม่เหมาะสม
ความเหมาะสมของเงือ่ นไขในการเข้าทารายการจาหน่ายเงินลงทุนใน MMD (รายการที-่ 2)
จากเงื่อนไขการทารายการ ข้อดี ข้อเสีย ผลกระทบ และความเสี่ยงที่จะเกิดขึน้ จากการเข้าทารายการที่-2 โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งความเสี่ยงทางด้าน การเงิน และผลกาไรจากการประกอบการในอนาคตของ HEMP ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า
ประโยชน์ท่ี จ ะเกิ ด ขึ น้ ในอนาคต และเงื่ อ นไขในการเข้า ท ารายการจ าหน่ า ยเงิน ลงทุน ทั้ง หมดใน MMD ในครั้ง นี ้ไม่ เ หมาะสม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเงื่อนไขที่เกี่ ยวข้องกับการค้าแข่งที่ไม่มีกาหนดระยะเวลา และสัดส่วนการถือหุน้ ของบริษัทฯ ใน HEMP และ
เงื่อนไขที่บริษัทฯ จะไม่สามารถแต่งตั้งกรรมการเพื่อเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารหรือดูแลผลประโยชน์ของตนเองใน HEMP
ถึงแม้ว่าจะถือหุน้ สัดส่วนร้อยละ 36.07 ภายหลังจากการเข้าทารายการที่-2 ซึ่งถือเป็ นเงื่อนไขที่ไม่ใช่ปกติธุรกิจเช่นเดียวกับการทา
รายการทั่วไป โดยเงื่อนไขดังกล่าวอาจทาให้บริษัทฯ และผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ เสียประโยชน์
โดยสรุปที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า การที่บริษัทฯ เข้าทารายการจาหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนทัง้ หมดของ MMD
โดย HEMP จะออกและจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของ HEMP จานวนไม่เกิน 1,655,262,500 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1.00 บาท ใน
บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จากัด
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ราคาเสนอขาย 0.12083 บาทต่อหุน้ คิดเป็ นมูลค่ารวมทัง้ สิน้ 200,000,000 บาท ให้แก่ บริษัทฯ เพื่อชาระเป็ นค่าตอบแทนสาหรับการ
ซือ้ หุน้ สามัญของ MMD แทนการชาระด้วยเงินสด (รายการที่-2) มีความไม่เหมาะสมด้านราคาเนื่องจากราคาต่ากว่าราคาที่ประเมิน
ได้โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และมีเงื่อนไขในการเข้าทารายการน้อยกว่าเงื่อนไขที่เหมาะสมตามเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป ทาให้
จากราคา เงื่อนไข และความเหมาะสมในการเข้าทารายการโดยพิจารณาจากข้อดี และข้อด้อยที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าผูถ้ ือหุน้ ควรลงมติไม่อนุมตั ิการเข้าทารายการที่ -2 ในครัง้ นี ้
การเข้าทารายการในครั้งนีย้ ังมีความเสี่ยงทีผ่ ู้ถือหุ้นควรต้องพิจารณาอย่างละเอียดเนื่องจากความเสี่ยงดังกล่าว
อาจส่งผลถึงผลประกอบการในอนาคตของบริษัทฯ ทั้งนี้ การตัดสินใจลงคะแนนเสียงอนุมัติในการเข้าทารายการขึน้ อยู่
ในดุลพินิจของผู้ถือหุน้ ของบริษทั ฯ โดยผู้ถือหุ้นควรศึกษาข้อมูลในเอกสารต่างๆ ทีแ่ นบมากับหนังสือเชิญประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในครั้งนีด้ ้วยเพื่อใช้ในการประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงมติได้อย่างเหมาะสม โดยรายละเอียด
ประกอบความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ สามารถสรุ ปได้ดังนี้

บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จากัด
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ภาพรวมของการเข้าทารายการในครั้งนี้ (รายการที-่ 1 และรายการที-่ 2)
การจาหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนทัง้ หมดใน PROP (รายการที-่ 1)
บริษัทฯ ได้พิจารณาถึงสถานการณ์สภาวะเศรษฐกิจในปั จจุบัน การแพร่ระบาดของ COVID-19 และผลกระทบต่างๆ ที่
เกิดขึน้ และ คาดการณ์ว่าโอกาสในการทากาไรจากการดาเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์น่าจะลดลงอย่างมีนยั สาคัญไปอีกอย่างน้อย 2-3
ปี จึงได้พิจารณาเพิ่มการลงทุนในธุรกิจสาธารณูปโภค โดยเฉพาะธุรกิจนา้ ประปา ที่บริษัทฯ คาดว่าจะมีพนื ้ ฐานที่ดกี ว่า ทัง้ นี ้ เมื่อมีนกั
ลงทุนในด้านอสังหาริมทรัพย์ มีความสนใจในสินทรัพย์ของ PROP ประกอบกับบริษัทฯ มีความต้องการเงินสดในการขยายธุรกิจ
สาธารณูปโภค บริษัทฯ จึงเห็นว่าการเข้าทารายการธุรกรรมการจาหน่ายเงินลงทุนทัง้ หมดของ PROP จะทาให้บริษัทฯ สามารถนา
เงินไปลงทุนธุรกิจบริหารจัดการนา้ ครบวงจร นา้ ประปา บาบัดนา้ เสีย ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าน่าจะสามารถทากาไรให้กับบริษัทฯ ใน
อนาคตได้ดีกว่าการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี ้ โครงการบ้านสวนจตุจกั ร ณ ปั จจุบนั ยังอยู่ในสภาพที่ยงั ไม่พร้อมขายแยกราย
ห้องให้แก่ลกู ค้า และ PROP ต้องใช้ลงทุนเพื่อซ่อมแซม และปรับปรุงโครงการดังกล่าวเพิ่มอีกประมาณ 37.00 ล้านบาท (ที่มา : มติท่ี
ประชุมคณะกรรมการ PROP ครัง้ ที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 ) ด้วยเหตุผลดังกล่าว ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ ที่
5/2564 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 จึงมีมติอนุมตั ิให้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการจาหน่ายเงินลงทุนทัง้ หมดใน
PROP ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยจานวน 38,399,993 หุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทัง้ หมดของ PROP โดยมีมลู ค่าที่ตรา
ไว้หนุ้ ละ 10.00 บาท ในราคาจาหน่ายหุน้ ละ 6.51 บาท หรือคิดเป็ นมูลค่ารวมทัง้ สิน้ 250,000,000 บาท (สองร้อยห้าสิบล้านบาท)
ให้แก่ นายศิวพร ซึ่งเป็ นบุคคลที่ไม่เกี่ยวโยงกันกับบริษัทฯ (MORE ยังคงถือหุน้ ใน PROP ร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนและชาระ
แล้ว และมีอานาจควบคุมรวมถึงมีส่วนแบ่งรายได้จากการดาเนินงานของ PROP จนกว่าผูซ้ ือ้ จะชาระเงินค่าหุน้ ครบตามจานวนและ
MORE ทาการโอนหุน้ PROP เสร็จสิน้ ทัง้ นี ้ การชาระเงินมัดจาของผูซ้ ือ้ ไม่ถือเป็ นการเปลี่ยนแปลงอานาจควบคุมใน PROP)
1.
1.1.

การจาหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนทัง้ หมดใน MMD (รายการที-่ 2)
ตามที่ บริษัทฯ มิได้รบั เงินเพิ่มทุน จากการเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้บคุ คลเฉพาะเจาะจง (Private Placement) จานวน
รวม 3,000,000,000 หุน้ โดยมีราคาเสนอขาย 0.50 บาทต่อหุน้ (ที่ได้มีมติท่ีประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2563 ประชุมเมื่อวันที่ 9
กันยายน 2563 ให้อนุมตั ิการเพิ่มทุนดังกล่าว) เนื่องจากการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวมิได้ดาเนินการภายในกาหนดระยะเวลา
3 เดือนนับแต่วนั ที่มีมติท่ีประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ จึงทาให้ราคาเสนอขายต้องถูกกาหนดขึน้ ใหม่เป็ นราคาตลาด (ตามเกณฑ์อนุญาต
การออกเสนอขาย แบบ Private Placement) โดยราคาตลาด ณ ช่วงเวลาดังกล่าวมีราคาสูงกว่าราคาเสนอขายเดิมที่ 0.50 บาทต่อ
หุน้ อย่างมีนัยสาคัญ นักลงทุนกลุ่มดังกล่าวจึงไม่จองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนให้บุคคลเฉพาะเจาะจงดังกล่าว ทาให้บริษัทฯ ขาดเงิน
ลงทุนในโครงการผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยและการตัง้ ร้าน “การบูร ” ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าจะต้องใช้เงินลงทุนอีกประมาณ 300.00 ล้าน
บาท (ตามแผนการใช้เงินเพิ่มทุนเดิมของบริษทั ฯ ) และบริษัทฯ มีแผนจะมุ่งเน้นการดาเนินธุรกิจบริหารจัดการนา้ ครบวงจร นา้ ประปา
บาบัดนา้ เสีย ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงทาให้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ ที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 มีมติอนุมตั ิให้
เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการจาหน่ายเงินลงทุนทัง้ หมดใน MMD ซึ่งเป็ นบริษัทย่อย จานวน 249,998 หุน้ หรือคิด
เป็ นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของ MMD โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 100.00 บาท ให้แก่ HEMP ซึ่งเป็ นบุคคลที่ไม่
เกี่ยวโยงกันกับบริษัทฯ ในราคาไม่เกิน 200,000,000 บาท (สองร้อยล้านบาท) รวมถึงการเข้าทาสัญญาซือ้ ขายหุน้ ข้อตกลง สัญญา
อื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจาหน่ายหุน้ สามัญของ MMD (ธุรกรรมการจาหน่ายเงินลงทุน) โดย HEMP จะออกและ
จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของ HEMP จานวนไม่เกิน 1,655,262,500 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขาย 0.12083
บาทต่อหุน้ คิดเป็ นมูลค่ารวมทัง้ สิน้ 200,000,000 บาท ให้แก่ บริษัทฯ เพื่อชาระเป็ นค่าตอบแทนสาหรับการซือ้ หุน้ สามัญของ MMD
แทนการชาระด้วยเงินสด
1.2.
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บริษัท มอร์ รีเทิรน์ จากัด (มหาชน)

การคานวณขนาดรายการที-่ 1 และรายการที-่ 2
เนื่องจากการเข้าทารายการในครัง้ นีข้ องบริษัทฯ มีการทารายการทัง้ หมด 3 รายการคือ 1. รายการจาหน่ายไปซึ่งเงินลงทุน
ทัง้ หมดใน PROP (รายการที่-1) 2. รายการจาหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนทัง้ หมดใน MMD (รายการที่-2) และ 3. การเสนอขายและจัดสรร
หุน้ เพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่บคุ คลในวงจากัด (Private Placement) (รายการที่-3) แต่เนื่องจากรายการที่-3 เป็ นรายการที่
บริษัทฯ เห็นว่าเป็ นรายการที่ไม่ตอ้ งมีการแต่งตัง้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นต่อผูถ้ ือหุน้ ในการเข้าทารายการและไม่ได้
มีการแต่งตัง้ Discover เป็ นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในรายการดังกล่าว ดังนัน้ รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
ฉบับนีจ้ ะเกี่ยวข้องและให้ความเห็นบนการเข้าทารายการที่-1 และรายการที่-2 เท่านัน้ อย่างไรก็ดี รายการที่-1 และรายการที่-2 ถือ
เป็ นรายการที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน ทัง้ ทางด้านผูซ้ ือ้ การชามูลค่าสิ่งตอบแทน และราคาซือ้ ขาย อย่างไรก็ดี เนื่องจากการคานวณ
ขนาดรายการตาม ประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน จะต้องคานวณขนาดรายการจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของ
บริษัทฯ อื่นๆ ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา รวมถึงรายการจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ในคราวเดียวกันนี ้ ส่งผลให้การคานวณขนาดรายการใน
การเรียกประชุมวิสามัญผู้ถื อหุ้นในครัง้ นีต้ อ้ งคานวณมูลค่า สูง สุดรวมของทั้ง 2 รายการ (รายการที่ -1 และรายการที่ -2) โดยมี
รายละเอียดการคานวณขนาดรายการดังต่อไปนี:้
รายละเอียดสินทรัพย์ตามงบการเงินล่าสุด ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2564
1.3.

ข้อมูลทางการเงิน
สินทรัพย์รวม
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
หนีส้ ินรวม
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
NTA ของ บริษัทจดทะเบียน
ก าไร (ขาดทุ น ) สุ ท ธิ (4 ไตรมาส
ล่าสุด)
ที่มา: บริษัทฯ

MORE
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
(หน่วย :ล้านบาท)
550.33
1.17
232.76
17.17
299.23
(11.10)

PROP
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
(หน่วย :ล้านบาท)
248.53
32.32
216.21
2.06

MMD
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
(หน่วย :ล้านบาท)
32.96
0.01
7.11
25.84
(1.32)

วิธีการคานวณขนาดรายการโดยทั่วไป
วิธีการคานวณ
1. เกณฑ์มลู ค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ (NTA)

2. เกณฑ์กาไรสุทธิ
3. เกณฑ์มลู ค่ารวมของสิ่งตอบแทน
4. เกณฑ์มลู ค่าของหลักทรัพย์

สูตรการคานวณ
(NTA ของเงินลงทุนในบริษัทย่อย x ร้อยละหุน้ ที่จะหน่ายไป) + (เงินให้กยู้ ืม + ภาระคา้ ประกัน +
เงินสารองจ่ายล่วงหน้า)
NTA ของ บริษัทฯ1/
กาไรสุทธิของบริษัทย่อย x ร้อยละหุน้ ที่จาหน่ายไป
กาไรสุทธิของ บริษัทฯ1/
มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน2/+(เงินให้กยู้ ืม + ภาระคา้ ประกัน + เงินสารองจ่ายล่วงหน้า)
สินทรัพย์รวมของ บริษัทฯ1/
จานวนหุน้ ที่ออกเพื่อชาระค่าธุรกรรม
จานวนหุน้ ที่ชาระแล้วของ บริษัทฯ1/

หมายเหตุ :
1/ ข้อมูลจากงบการเงินล่าสุด ณ วันที 30 มิถนุ ายน 2564
2/ กรณีสิ่งตอบแทนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน ให้เปรียบเทียบราคาตลาดของหลักทรัพย์ หรือ NTA โดยเลือกค่าสูงกว่าในการคานวณ

การคานวณขนาดรายการตามประกาศการได้มาหรือจาหน่ายไปตามเกณฑ์การคานวณทัง้ 4 เกณฑ์ของ PROP
บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จากัด
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บริษัท มอร์ รีเทิรน์ จากัด (มหาชน)

การคานวณ
ขนาดรายการที-่ 1
สัดส่วนการจาหน่าย 99.99% x NTA ของบริษัทที่ทารายการ 216.21 x 100
72.25
NTAของบริษัทจดทะเบียน 299.23
2 เกณฑ์กาไรสุทธิ
สัดส่วนการจาหน่าย 99.99% x กาไรสุทธิของบริษัทที่ทารายการ 2.06 x 100
ไม่สามารถคานวณได้
กาไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียน (11.10)
เนื่องจากมีผลขาดทุนสุทธิ
3 เกณฑ์มลู ค่ารวมของสิ่งตอบแทน
จานวนมูลค่าที่รบั 250 x 100
45.43
สินทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบียน 550.33
4 เกณฑ์มลู ค่าหุน้ ทุน
จานวนหุน้ ที่ออกเพื่อชาระค่าสินทรัพย์ x 100
ไม่สามารถคานวณได้
จานวนหุน้ ที่ออกและชาระแล้วของบริษัทจดทะเบียน
เนื่องจากไม่มีการออกหุน้
เกณฑ์การคานวณสูงสุด (จาหน่ายบริษัทย่อย- PROP)
72.25
ที่มา: บริษัทฯ
หมายเหตุ:
1/ ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2564 PROP มีเงินกูย้ ืมจาก MORE สุทธิหลังหักรายได้คา้ งรับและค่าใช้จ่ายค้างจ่ายแล้ว จานวน 29.19 ล้านบาท
โดยหนีด้ งั กล่าวอยู่ระหว่างการชาระให้แล้วเสร็จก่อนดาเนินการจาหน่าย จึงไม่ถูกนามาคิดในการคานวณขนาดรายการ ทัง้ นี ้ ระหว่าง
PROP และ MORE ไม่มีภาระคา้ ประกันและเงินสารองจ่ายล่วงหน้าระหว่างกัน
หลักเกณฑ์
1 เกณฑ์มลู ค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ (NTA)1/

การคานวณขนาดรายการตามประกาศการได้มาหรือจาหน่ายไปตามเกณฑ์การคานวณทัง้ 4 เกณฑ์ของ MMD
การคานวณ
ขนาดรายการที-่ 2
สัดส่วนการจาหน่าย 99.99% x NTA ของบริษัทที่ทารายการ 25.84 x 100
8.63
NTAของบริษัทจดทะเบียน 299.23
2 เกณฑ์กาไรสุทธิ
สัดส่วนการจาหน่าย 99.99% x กาไรสุทธิของบริษัทที่ทารายการ (1.32) x100
ไม่สามารถคานวณได้
กาไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียน (11.10)
เนื่องจากมีผลขาดทุนสุทธิ
1/
3 เกณฑ์มลู ค่ารวมของสิ่งตอบแทน
จานวนมูลค่าที่รบั (1,655.26x0.68 ) x 100
204.53
สินทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบียน 550.33
4 เกณฑ์มลู ค่าหุน้ ทุน
จานวนหุน้ ที่ออกเพื่อชาระค่าสินทรัพย์ x 100
ไม่สามารถคานวณได้
จานวนหุน้ ที่ออกและชาระแล้วของบริษัทจดทะเบียน
เนื่องจากไม่มีการออกหุน้
เกณฑ์การคานวณสูงสุด (จาหน่ายบริษัทย่อย- MMD)
204.53
ที่มา: บริษัทฯ
หมายเหตุ: 1/ กรณีสิ่งตอบแทนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน ให้เปรียบเทียบราคาตลาดของหลักทรัพย์ หรือ NTA โดยเลือกค่าสูงกว่าในการ
คานวณ โดยราคาตลาด คานวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนักของหุน้ ของ HEMP ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่นอ้ ยกว่า 7 วันทาการ
ติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทาการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท เพื่อขออนุมตั ิการเพิ่ม
ทุนและจัดสรรหุน้ เพิ่มทุน โดยที่ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนักของหุน้ ของบริษัท ที่คานวณย้อนหลัง 15 วันทาการติดต่อกัน ระหว่างวันที่ 20
สิงหาคม 2564 ถึง 9 กันยายน 2564 เท่ากับ 0.68 บาทต่อหุน้ (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com)
2/ ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2564 MMD และ MORE ไม่มีเงินให้กยู้ ืม ภาระคา้ ประกันและเงินสารองจ่ายล่วงหน้าระหว่างกัน
หลักเกณฑ์
1 เกณฑ์มลู ค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ (NTA)1/

เกณฑ์การคานวณสูงสุดของการทารายการในครัง้ นี ้ (รายการที่-1 และ รายการที่-2 รวมกัน)
1
2
3
4

เกณฑ์
ขนาดรายการ PROP
ขนาดรายการ MMD
รวมขนาดรายการในครั้งนี้
เกณฑ์มลู ค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ (NTA)
72.25
8.63
80.88
1/
1/
เกณฑ์กาไรสุทธิ
ไม่สามารถคานวณได้
ไม่สามารถคานวณได้
249.96
เกณฑ์มลู ค่ารวมของสิ่งตอบแทน
45.43
204.53
2/
2/
เกณฑ์มลู ค่าหุน้ ทุน
ไม่สามารถคานวณได้
ไม่สามารถคานวณได้
้
้
่
เกณฑ์การคานวณสูงสุดของการทารายการในครังนี คือเกณฑ์มูลค่าของสิงตอบแทน มีขนาดรายการเท่ากับ
249.96
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บริษัท มอร์ รีเทิรน์ จากัด (มหาชน)

หมายเหตุ:
1/ เนื่องจากบริษัทฯ ขาดทุน
2/ เนื่องจากไม่มีการออกหุน้ ใหม่

การคาดการณ์ผลกระทบของงบการเงินรวมหลังการเข้าทารายการที-่ 1 และรายการที-่ 2
เนื่องจากการเข้าทารายการที่-1 และการเข้าทารายการที่-2 เกิดขึน้ พร้อมกัน เพื่อความเข้าใจถึงผลกระทบต่องบการเงินรวม
ของบริษัทฯ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงขอนาเสนอผลกระทบจากรายการที่-1 และรายการที่-2 พร้อมกันเพื่อให้ผูถ้ ือหุน้ เข้าใจถึง
ผลกระทบของงบการเงินรวมหลังเข้าทารายการทัง้ สองรายการ โดยมีรายละเอียด ดังนี:้
1.4.

หน่วย:ล้านบาท

ก่อนเข้าทารายการ

งบแสดงฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น-สุทธิ
เงินให้กยู้ ืมระยะสัน้ แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน-สุทธิ
เงินให้กยู้ ืมระยะสัน้ แก่กิจการอื่น-สุทธิ
สินค้าคงเหลือ-สุทธิ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทร่วม-สุทธิ
เงินลงทุนในบริษัทย่อย-สุทธิ
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีไ้ ม่หมุนเวียนอื่น-สุทธิ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
สินทรัพย์ในการจาหน่ายนา้ ประปา
สินทรัพย์ที่ตอ้ งโอนเมื่อสิน้ สุดอายุสญ
ั ญาฯของบริษัทย่อย
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น-สุทธิ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนีส้ ินและส่วนของผู้ถือหุ้น
เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีห้ มุนเวียนอื่น
เงินกูย้ ืมระยะสัน้ จากกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกูย้ ืมระยะสัน้ จากบุคคลอื่น
ส่วนของหนีส้ ินตามสัญญาเช่าที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
ภาษีเงินได้นิติบคุ คลค้างจ่าย
ประมาณการหนีส้ ินจากภาระคา้ ประกัน
ประมาณการหนีส้ ินจากคดีความ
หนีส้ ินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนีส้ ินตามสัญญาเช่า
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12.79
22.05
11.07
8.34
54.25
11.71
262.57
49.79

261.181/
21.37
29.852/
11.07
7.67
331.14
3/
926.95
11.71
22.594/
39.85

105.73
1.17
65.11
496.08
550.33

105.75
1.16
51.87
1,159.88
1,491.02

64.92
37.30
3.70
1.58
0.18
110.38
5.79
1.31
225.15
4.42

66.29
46.455/
3.70
0.67
0.17
110.38
5.79
1.25
234.71
0.67
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หน่วย:ล้านบาท

บริษัท มอร์ รีเทิรน์ จากัด (มหาชน)

ก่อนเข้าทารายการ

ประมาณการหนีส้ ินไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์
พนักงาน
หนีส้ ินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ทุนออกจาหน่ายและชาระเต็มมูลค่าแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
กาไรสะสม(ขาดทุน)
จัดสรรแล้ว-สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุน้
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ส่วนของผูม้ ีส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้จากการให้บริการ
กาไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
รายได้อื่น
โอนกลับค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขาย
ต้นทุนการให้บริการ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าเผื่อประมาณการหนีส้ ินจากภาระคา้ ประกัน
รวมค่าใช้จ่าย
กาไร(ขาดทุน)ก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนใน
บริษัทร่วมต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วม
กาไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
กาไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
กาไร(ขาดทุน)สาหรับงวด
ผลกาไรจากเงินลงทุนในตราสารทุนทีก่ าหนดให้วดั มูลค่าด้วย
ราคายุติธรรมผ่านกาไรเบ็ดเสร็จอื่น
รวมกาไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสาหรับงวด
รวมกาไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาหรับงวด
ที่มา: บริษัทฯ
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0.34

0.34

2.85
7.60
232.76
326.54
904.49

2.85
3.86
238.56
326.54
904.49

5.99
(936.61)
300.41
17.17
317.58
550.33

5.99
(728.68)
726.956/
1,235.29
17.17
1,252.45
1,491.02

40.29
33.36
14.23
5.62
93.50

40.29
33.36
207.937/
14.23
5.62
301.43

21.21
29.58
19.68
70.47

21.21
29.58
19.68
70.47

23.03
23.03
1.13
21.90
0.18
21.73

230.96
230.96
1.12
229.83
0.17
229.66

-

726.95

21.73

726.95
956.61
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บริษัท มอร์ รีเทิรน์ จากัด (มหาชน)

หมายเหตุ:
1/ เงินสดรับเพิ่มขึน้ จากการจาหน่าย PROP 250.00 ล้านบาท และลดลงด้วยเงินสดของ MORE และ PROP 1.62 ล้านบาท
2/ เงินกูย้ ืมระหว่าง MORE กับ PROP 29.85 ล้านบาท
3/ หุน้ HEMP ที่ได้รบั เป็ นสิ่งตอบแทนจากการจาหน่าย MMD จานวน 1,655,262,500 หุน้ บันทึกด้วยราคาปิ ด ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 64 ที่ 0.56
บาทต่อหุน้ รวมมูลค่า 926.95 ล้านบาท โดยมูลค่าเงินลงทุนที่มีราคาตลาดชัดเจน (เงินลงทุนในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ) จะถูก
บันทึกมูลค่าตามราคาตลาด ณ วันสิน้ รอบบัญชี ดังนัน้ มูลค่าเงินลงทุนใน HEMP จะถูกปรับปรุงตามราคาตลาด ซึ่งจะส่งผลกระทบต่องบกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ในรายการผลกาไรจากเงินลงทุนในตราสารทุนที่กาหนดให้วดั มูลค่าด้วยราคายุติธรรมผ่านกาไรเบ็ดเสร็จอื่น ทัง้ นีภ้ ายหลัง
การเข้าทารายการที่-2 บริษัทฯ จะเข้าถือหุน้ หุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 36.07 ของทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้วของ HEMP ซึ่งถือเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
อันดับ 1 ของ HEMP ดังนัน้ หากบริษัทฯ ต้องการจาหน่ายหุน้ ของ HEMP ทัง้ หมดอาจจะมีขอ้ จากัดทางด้านสภาพคล่อง และอาจจะส่งผลต่อ
ราคาตลาดอย่างมีนยั สาคัญ
4/ ลดลงจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของ PROP 239.98 ล้านบาท จากการจาหน่าย PROP
5/ เป็ นเงินกูย้ ืมระหว่าง MORE กับ MMD 10.8 ล้านบาท และเงินกูย้ ืมระหว่าง MDD กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน 1.65 ล้านบาท
6/ องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุน้ เกิดจากกาไรจากเงินลงทุนระยะยาวที่ยงั ไม่เกิดขึน้ จริงจากราคาปิ ดของหุน้ HEMP ณ วันที่ 30
มิถนุ ายน 64 ที่ 0.56 บาทต่อหุน้
7/ กาไรจากการจาหน่าย PROP 33.79 ล้านบาท และ MDD 174.15 ล้านบาท
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บริษัท มอร์ รีเทิรน์ จากัด (มหาชน)

รายละเอียดของรายการจาหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนทัง้ หมดใน PROP (รายการที-่ 1)
วัตถุประสงค์และทีม่ าของการเข้าทารายการ (รายการที-่ 1)
บริษัทฯ ได้พิจารณาถึงสถานการณ์สภาวะเศรษฐกิจในปั จจุบัน การแพร่ระบาดของ COVID-19 และผลกระทบต่างๆ ที่
เกิดขึน้ และ คาดการณ์ว่าโอกาสในการทากาไรจากการดาเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์น่าจะลดลงอย่างมีนยั สาคัญไปอีกอย่างน้อย 2-3
ปี จึงได้พิจารณาเพิ่มการลงทุนในธุรกิจสาธารณูปโภค โดยเฉพาะธุรกิจนา้ ประปา ที่บริษัทฯ คาดว่าจะมีพนื ้ ฐานที่ดีกว่า ทัง้ นี ้ เมื่อมีนกั
ลงทุนในด้านอสังหาริมทรัพย์ มีความสนใจในสินทรัพย์ของ PROP ประกอบกับบริษัทฯ มีความต้องการเงินสดในการขยายธุรกิจ
สาธารณูปโภค บริษัทฯ จึงเห็นว่าการเข้าทารายการธุรกรรมการจาหน่ายเงินลงทุนทัง้ หมดของ PROP จะทาให้บริษัทฯ สามารถนา
เงินไปลงทุนธุรกิจบริหารจัดการนา้ ครบวงจร นา้ ประปา บาบัดนา้ เสีย ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าน่าจะสามารถทากาไรให้กับบริษัทฯ ใน
อนาคตได้ดีกว่าการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี ้ โครงการบ้านสวนจตุจกั ร ณ ปั จจุบนั ยังอยู่ในสภาพที่ยงั ไม่พร้อมขายแยกราย
ห้องให้แก่ลกู ค้า และ PROP ต้องใช้ลงทุนเพื่อซ่อมแซม และปรับปรุงโครงการดังกล่าวเพิ่มอีกประมาณ 37.00 ล้านบาท (ที่มา : มติท่ี
ประชุมคณะกรรมการ PROP ครัง้ ที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 ) ด้วยเหตุผลดังกล่าว ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ ที่
5/2564 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 จึงมีมติอนุมตั ิให้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการจาหน่ายเงินลงทุน ทัง้ หมดใน
บริษัท มอร์ พร็อพเพอร์ตี ้ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (“PROP”) ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยจานวน 38,399,993 หุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 99.99 ของ
ทุนจดทะเบียนทัง้ หมดของ PROP โดยมีมลู ค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 10.00 บาท ในราคาจาหน่ายหุน้ ละ 6.51 บาท หรือคิดเป็ นมูลค่ารวม
ทัง้ สิน้ 250,000,000 บาท(สองร้อยห้าสิบล้านบาท) ให้แก่ นายศิวพร (ทัง้ นี ้ MORE ยังคงถือหุน้ ใน PROP ร้อยละ 99.99 ของทุนจด
ทะเบียนและชาระแล้ว และมีอานาจควบคุมรวมถึงมีส่วนแบ่งรายได้จากการดาเนินงานของ PROP จนกว่าผูซ้ ือ้ จะชาระเงินค่าหุน้
ครบตามจานวนและ MORE ทาการโอนหุ้น PROP เสร็จสิน้ ทั้งนี ้ การชาระเงินมัดจาของผู้ซือ้ ไม่ถือเป็ นการเปลี่ยนแปลงอานาจ
ควบคุมใน PROP
เนื่องจาก นายศิวพร เป็ นนักลงทุนในตลาดทุนที่มีช่อื เสียงและเป็ นนักลงทุนที่มีประสบการณ์ในด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
เช่น ซือ้ ขายที่ดิน การเข้าทารายการดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาถึงสถานการณ์สภาวะเศรษฐกิจในปั จจุบนั การแพร่
ระบาดของ COVID-19 ผลกระทบต่ า งๆ ที่ เ กิ ด ขึ น้ โอกาสในสร้า งเม็ ด เงิ น และการท าก าไรจากการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ในกลุ่ม ธุ ร กิ จ
อสังหาริมทรัพย์ท่ีได้รบั ผลกระทบทางตรงและทางอ้อม และได้พิจารณาถึงธุรกิจ ในด้านอื่นๆ ประกอบที่จะสามารถสร้างเม็ดเงินและ
ผลกาไรให้กบั บริษัทได้ อาทิเช่น กลุ่มธุรกิจสาธารณูปโภค กลุ่มธุรกิจนา้ ประปาต่างๆ ในการนีค้ ณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาถึง
แหล่งเงินทุนที่จะนามาใช้ลงทุนในกลุ่มธุรกิจดังกล่าว ประกอบกับนายศิวพร มีความสนใจใน PROP ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้
พิจารณาถึงความสามารถในการชาระเงินของผูซ้ ือ้ และราคาที่จาหน่ายอยู่ในระดับที่ผซู้ ือ้ จะหาแหล่งเงินทุนสนับสนุนได้
ทัง้ นี ้ การเข้าทารายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็ นรายการเกี่ยวโยงกันตามประกาศ คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
ทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกันและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง
การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 รวมถึงประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
อย่างไรก็ดี การเข้าทารายการดังกล่าวถือเป็ นรายการจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศรายการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ ซึ่งต้องคานวณขนาดรายการตามเกณฑ์ต่างๆ ที่กาหนดโดยใช้มลู ค่าสูงสุดที่คานวณได้จากหลักเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่ง โดย
อ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษทั ฯ สิน้ สุด ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2564 พบว่ามีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 72.25 ซึ่งมากกว่า
ร้อยละ 50.00 แต่นอ้ ยกว่าร้อยละ 100.00 ตามเกณฑ์มลู ค่าสินทรัพย์ท่มี ีตวั ตนสุทธิ (NTA) จึงถือเป็ นขนาดรายการประเภทที่1 ดังนัน้
บริษัทฯ มีหน้าที่ตอ้ งเปิ ดเผยสารสนเทศการทารายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และต้องขออนุมตั ิการเข้าทารายการจาหน่ายไป
ซึ่งสินทรัพย์ในครัง้ นี ้ จากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยต้องได้รบั คะแนนเสียงอนุมตั ิไม่ต่ากว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ื อหุน้
ที่มาประชุมและมีสิทธิ อ อกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือ หุ้น ที่มีส่ว นได้เสีย และมีรายละเอียดหน้าที่ตอ้ งดาเนิ น การ
ดังต่อไปนี:้
(1)
จัดทารายงานและเปิ ดเผยสารสนเทศสาหรับการเข้าทารายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที โดยมีสารสนเทศอย่าง
น้อยตามบัญชี (1) ท้ายประกาศรายการได้มาหรือจาหน่ายไป
2.
2.1.
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(2)

(3)

บริษัท มอร์ รีเทิรน์ จากัด (มหาชน)

แต่งตัง้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทาหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความเห็นในการเข้าทาธุรกรรมการจาหน่าย
เงินลงทุน ตามที่กาหนดในประกาศรายการได้มาหรือจาหน่ายไปฯ โดยจัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระให้แก่ผถู้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาพร้อมกับจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ ในการนี ้ บริษัทได้แต่งตัง้ ให้ บริษัท ดิสคัฟเวอร์
แมเนจเม้นท์ จากัด ซึ่งเป็ นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. เป็ นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
ในการให้ความเห็นต่อผูถ้ ือหุน้ ในการเข้าทาธุรกรรมการจาหน่ายเงินลงทุน ข้างต้น
จัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อขออนุมตั ิการเข้าทารายการดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ากว่ า 3 ใน 4 ของจานวนเสียง
ทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยบริษัท ฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ และมี
สารสนเทศอย่างน้อยตามที่ประกาศเรื่องการได้มาหรือจาหน่ายไปกาหนดพร้อมความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่
ได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานก.ล.ต. ให้แก่ผถู้ ือหุน้ เป็ นระยะเวลาล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุน้

2.2.

วัน เดือน ปี ทีเ่ กิดรายการ (รายการที-่ 1)
ภายใน 90 วันหลังได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2564 ในวันศุกร์ท่ี 26 พฤศจิกายน 2564

2.3.

คู่สัญญาและความสัมพันธ์ทเี่ กี่ยวข้อง (รายการที-่ 1)

ผูข้ าย
ผูซ้ ือ้
ลักษณะความสัมพันธ์

: บริษัท มอร์ รีเทิรน์ จากัด (มหาชน) (“MORE”)
: นายศิวพร ตัง้ จิตติพร (“ผูซ้ ือ้ PROP”)
: นายศิวพร ตัง้ จิตติพร ไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องที่เข้าข่ายเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
ตามประกาศคณะกรรมการกากับ หลักทรัพ ย์แ ละตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่ อ ง
หลั ก เกณฑ์ใ นการท ารายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษั ทจด
ทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 รวมถึงประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประเภทและขนาดของรายการ และการคานวณขนาดรายการ (รายการที-่ 1)
MORE จะจาหน่ายเงินลงทุนในหุน้ สามัญของ PROP จานวน 38,399,993 หุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน
ทัง้ หมดของ PROP ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุน้ จานวน 38,399,993 หุน้ หรือคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน
ทัง้ หมดของ PROP มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 10.00 บาท ในราคาหุน้ ละ 6.51 บาท คิดเป็ นมูลค่ารวมทัง้ สิน้ 250,000,000 บาท ให้แก่ นาย
ศิวพร
2.4.

2.4.1. รายการจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (รายการที-่ 1)
การเข้าทารายการธุรกรรมการจาหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนในหุ้นสามัญทั้งหมดของ PROP ถื อเป็ นรายการจาหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ ตามประกาศรายการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งต้องคานวณขนาดรายการตามเกณฑ์ตา่ งๆ ที่กาหนดโดยใช้มลู ค่า
สูงสุดที่คานวณได้จากหลักเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่ง โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิน้ สุด ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2564 พบว่ามี
ขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 72.25 ซึ่งมากกว่าร้อยละ 50.00 แต่นอ้ ยกว่าร้อยละ 100.00 ตามเกณฑ์มลู ค่าสินทรัพย์ท่ีมีตวั ตน
สุทธิ (NTA) จึงถือเป็ นขนาดรายการประเภทที่ 1 ดังนั้น บริษัทฯ มีหน้าที่ตอ้ งเปิ ดเผยสารสนเทศการทารายการดังกล่าวต่อตลาด
หลักทรัพย์ฯ และต้องขออนุมตั ิการเข้าทารายการจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ในครัง้ นี ้ จากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยต้องได้รบั คะแนนเสียง
อนุมตั ิไม่ต่ากว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ที่มี
ส่วนได้เสีย
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โดยการคานวณขนาดของรายการที่-1 มีรายละเอียดดังนี ้
▪ ข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ (งบการเงินรวมของบริษัทฯ สิน้ สุด ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2564)
รายละเอียด

(หน่วย: ล้านบาท)

สินทรัพย์รวม (1)
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน (2)
หนีส้ ินรวม (3)
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่มีอานาจควบคุม (4)
สินทรัพย์ทมี่ ีตัวตนสุทธิ (NTA = (1) – (2) – (3) – (4))
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ ส่วนทีเ่ ป็ นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ (4 ไตรมาสล่าสุด)1/
หมายเหตุ: 1/ คานวณจากงบการเงินของระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 – 30 มิถนุ ายน 2564

550.33
1.17
232.76
17.17
299.23

(11.10)

▪ ข้อมูลทางการเงินของ PROP (งบการเงินรวมของ PROP สิน้ สุด ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2564)
รายละเอียด

(หน่วย: ล้านบาท)

สินทรัพย์รวม (1)
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน (2)
หนีส้ ินรวม (3)
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่มีอานาจควบคุม (4)
สินทรัพย์ทมี่ ีตัวตนสุทธิ (NTA = (1) – (2) – (3) – (4))
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ ส่วนทีเ่ ป็ นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ (4 ไตรมาสล่าสุด)1/
หมายเหตุ: 1/ คานวณจากงบการเงินของระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 – 30 มิถนุ ายน 2564

248.53

32.32

216.21

2.06

▪ ข้อมูลสิ่งตอบแทนในการเข้าทารายการ
การเข้าทารายการจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ในครัง้ นี ้ MORE จะได้เงินจานวน 250.00 ล้านบาท เพื่อเป็ นสิ่งตอบแทนค่าหุน้
จานวน 38,399,993 หุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทัง้ หมดของ PROP
▪ รายละเอียดการคานวณขนาดรายการตามประกาศการได้มาหรือจาหน่ายไปตามเกณฑ์การคานวณทัง้ 4 เกณฑ์
การคานวณ
ขนาดรายการที-่ 1
สัดส่วนการจาหน่าย 99.99% x NTA ของบริษัทที่ทารายการ 216.21 x 100
72.25
NTAของบริษัทจดทะเบียน 299.23
2 เกณฑ์กาไรสุทธิ
สัดส่วนการจาหน่าย 99.99% x กาไรสุทธิของบริษัทที่ทารายการ 2.06 x 100
ไม่สามารถคานวณได้
กาไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียน (11.10)
เนื่องจากมีผลขาดทุนสุทธิ
3 เกณฑ์มลู ค่ารวมของสิ่งตอบแทน
จานวนมูลค่าที่รบั 250 x 100
45.43
สินทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบียน 550.33
4 เกณฑ์มลู ค่าหุน้ ทุน
จานวนหุน้ ที่ออกเพื่อชาระค่าสินทรัพย์ x 100
ไม่สามารถคานวณได้
จานวนหุน้ ที่ออกและชาระแล้วของบริษัทจดทะเบียน
เนื่องจากไม่มีการออกหุน้
เกณฑ์การคานวณสูงสุด (จาหน่ายบริษัทย่อย- PROP)
72.25
ที่มา: บริษัทฯ
หมายเหตุ:
1/ ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2564 PROP มีเงินกูย้ ืมจาก MORE สุทธิหลังหักรายได้คา้ งรับและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย จานวน 29.19 ล้านบาท โดย
หนีด้ งั กล่าวอยู่ระหว่างการชาระให้แล้วเสร็จก่อนดาเนินการจาหน่าย จึงไม่ถูกนามาคิดในการคานวณขนาดรายการ ทัง้ นี ้ ระหว่าง PROP
และ MORE ไม่มีภาระคา้ ประกันและเงินสารองจ่ายล่วงหน้าระหว่างกัน
หลักเกณฑ์
1 เกณฑ์มลู ค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ (NTA)1/
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ทัง้ นี ้ บริษัทฯ ไม่มีรายการจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ฯ ในรอบหกเดือนที่ผ่านมา แต่มีการทารายการจาหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ในคราวเดียวกันนี ้ ซึ่งเป็ นผลให้มีมลู ค่าของรายการสูงสุดรวมเท่ากับร้อยละ 249.96 (รายการที่-1 และรายการที่-2) ตาม
เกณฑ์มลู ค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิน้ สุด ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2564
มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน วิธีการชาระเงิน และเงือ่ นไขสาคัญอื่นๆ ตามทีต่ กลงกัน (รายการที-่ 1)
บริษัทฯ ได้มีการกาหนดเงื่อนไขการชาระเงินในสัญญาเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจจะส่งผลกระทบด้านลบและการ
เสียโอกาสการลงทุนของบริษัทฯ โดยการกาหนดข้อตกลงให้ผซู้ ือ้ ชาระเงินงวดแรกจานวนร้อยละ 20 หรือคิดเป็ นจานวนเงิน 50 ล้าน
บาท ณ วันทาสัญญา คือภายใน 90 วัน นับจากได้รบั การอนุมตั ิจากที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2564 และจะชาระส่วนที่เหลือ
ภายใน 1 ปี วัน นับแต่วนั ที่ทาสัญญา โดยมีเงื่อนไขว่าหากผูซ้ ือ้ ผิดสัญญา บริษัทฯ มีสิทธิยึดเงินที่ชาระงวดแรกทัง้ หมด และบริษัทฯ
จะส่งมอบหุน้ สามัญทัง้ จานวนก็ต่อเมื่อผูซ้ ือ้ ได้ชาระราคาครบถ้วนแล้วเท่านัน้
2.5.

มูลค่ารวมของสินทรัพย์ทจ่ี าหน่ายไป (รายการที-่ 1)
มูลค่ารวมของสินทรัพย์ท่ีจาหน่ายไป เมื่อคานวณจากมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 อ้างอิงจากงบการเงิน
ฉบับตรวจทานแล้วของ PROP เท่ากับ 216.21 ล้านบาท โดย บริษัทฯจะทาการจาหน่ายหุน้ สามัญของ PROP จานวน 38,399,993
หุน้ คิดเป็ นสัดส่วนจานวนร้อยละ 99.99 ของหุน้ สามัญทัง้ หมดใน PROP โดยคิดเป็ นมูลค่าสินทรัพย์ท่ีจาหน่ายไปทัง้ สิน้ ไม่เกิน 250
ล้านบาท ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2564 PROP มีการกูย้ ืมเงินจาก MORE สุทธิหลังหักรายได้คา้ งรับและค่าใช้จ่ายค้างจ่ายแล้ว จานวน
29.19 ล้านบาท โดยหนีด้ งั กล่าวอยู่ระหว่างการชาระให้แล้วเสร็จก่อนดาเนินการจาหน่าย (ดังนัน้ หนีส้ ินดังกล่าวจึงไม่นามาคานวณ
ในขนาดรายการ) ทัง้ นี ้ PROP คาดว่าจะได้รบั เงินมัดจาที่ดิน จานวน 32.00 ล้านบาท คืนภายหลังจากการยกเลิกสัญญาซือ้ ขายที่ดิน
แปลงหนึ่ง ซึ่ง PROP คาดว่าจะใช้เงินจานวนนีใ้ นการชาระหนีจ้ านวน 29.19 ล้านบาทให้กบั บริษัทฯ ก่อนการเข้าทารายการที่-1
2.6.

เกณฑ์ทใ่ี ช้ในการกาหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน (รายการที-่ 1)
บริษัทฯ จะดาเนินการจาหน่ายเงินลงทุนในหุน้ สามัญที่ถือใน PROP จานวน 38,399,993 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วนจานวนร้อยละ
99.99 ของหุน้ สามัญทัง้ หมดใน PROP มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 10 บาท ในราคาหุน้ ละ 6.51 บาท มูลค่ารวมเท่ากับ 250,000,000 บาท
โดยเป็ นราคาที่ตกลงกันระหว่างผูซ้ ือ้ และผูข้ าย ทั้งนี ้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เงินลงทุนในหุน้ สามัญของ PROP มีมูลค่าหุน้ ละ
6.35 บาท (โดยมูลค่าเงินลงทุนตามราคาทุนใน PROP ตามงบการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เท่ากับ 384.00 ล้าน
บาท (มูลค่า10 บาทต่อหุน้ ) แต่เนื่องจาก PROP ยังไม่สามารถสร้างรายได้และผลกาไรตามที่บริษัทฯ ประเมินไว้ส่งผลให้บริษัทฯ มี
การบันทึกบัญชีค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนดังกล่าวจานวน 140.00 ล้านบาท จึงทาให้เงินลงทุนสุทธิตามบัญชีของบริษทั ฯ ใน PROP
เท่ากับ 244.00 ล้านบาทหรือคิดเป็ น 6.35 บาทต่อหุน้ (ตามงบการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 PROP มีสินทรัพย์รวมจานวน
248.53 ล้านบาท โดยแบ่งเป็ น 1) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน – สุทธิของ PROP จานวน 239.98 ล้านบาท ซึ่งเป็ นห้องชุดใน
อาคารชุดโครงการบ้านสวนจตุจกั ร จานวน 149 ยูนิต เนือ้ ที่หอ้ งชุดรวม 8,690.95 ตารางเมตร (“ห้องชุด”) รวมมูลค่า 207.98 ล้าน
บาท และเงินมัดจา-ค่าซือ้ ทรัพย์สินจานวน 32.00 ล้านบาท 2) ที่ดินอาคารและอุปกรณ์ จานวน 3.84 ล้านบาท 3) สินทรัพย์อื่นๆ
จานวน 4.72 ล้านบาท) เนื่องจาก บริษัทฯ ได้มีการพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของเงินลงทุน แล้วมีขอ้ บ่งชีว้ ่าเงินลงทุน
ดังกล่าวเกิดการด้อยค่า จากการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต อัตรากาไรขัน้ ต้น และอัตราการเติบโตจากงบประมาณโดย
อ้างอิงจากผลประกอบการในอดีตที่ผ่านมา ประกอบกับการคาดการณ์การเติบโตของตลาดในอนาคต ดังนัน้ จึงมีการประมาณการ
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนของบริษัทย่อย
บริษัทฯ จะดาเนินการจาหน่ายเงินลงทุนในหุน้ สามัญ ให้แก่ผซู้ ือ้ PROP ภายหลังได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้
ครัง้ ที่ 1/2564 โดยผูซ้ ือ้ ไม่มีเงื่อนไขใดๆ ในการเข้าทารายการซือ้ และบริษัทฯ กาหนดการชาระเงิน ดังนี ้ ผูซ้ ือ้ ชาระงวดแรกจานวนร้อย
2.7.

บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จากัด
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บริษัท มอร์ รีเทิรน์ จากัด (มหาชน)

ละ 20 หรือ 50 ล้านบาท ณ วันทาสัญญา คือ ภายใน 90 วันนับจากวันที่ได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2564 และ
จะชาระส่วนที่เหลือภายใน 1 ปี นับแต่วนั ที่ทาสัญญา โดยการเจรจาและเงื่อนไขรายละเอียดของสัญญาการจาหน่ายเงินลงทุนอยู่
ระหว่างการร่างโดยฝ่ ายกฎหมายของผูซ้ ือ้ และผูข้ ายร่วมกันเพื่อให้มีความถูกต้องและรัดกุมมากที่สดุ อย่างไรก็ตามเงื่อนไขของการ
ชาระเงินจะถูกระบุอยูใ่ นสัญญาซึ่งอยูใ่ นระหว่างการดาเนินการ
เงือ่ นไขในการเข้าทารายการที-่ 1
เนื่องจากธุรกรรมการจาหน่ายเงินลงทุนของบริษัท ฯ ที่คานวณขนาดรายการจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์สูงสุดเท่ากับร้อยละ
72.25 ดังนัน้ ธุรกรรมดังกล่าวจึงจัดอยู่ในรายการจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 1 ซึ่งตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจาหน่าย
ไปซึ่ง กาหนดให้บริษัท ฯ มีหน้าที่ตอ้ งดาเนินการทารายงานและเปิ ดเผยสารสนเทศสาหรับการเข้าทารายการดังกล่าวต่อตลาด
หลักทรัพย์ฯ ทันที โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ท้ายประกาศรายการได้มาหรือจาหน่ายไป และจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือ
หุน้ เพื่อขออนุมัติการตกลงเข้าทารายการดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ากว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ และมีสารสนเทศอย่างน้อยตามที่ประกาศเรื่อง
การได้มาหรือจาหน่ายไปฯ กาหนดพร้อมความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่ได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. ให้แก่ผู้
ถือหุน้ เป็ นระยะเวลาล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุน้
2.8.

ร่างสัญญาซือ้ ขายหุ้น PROP ระหว่าง ผู้ซอื้ PROP กับบริษัทฯ
ณ วันที่ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระนาส่งรายงานฉบับนี ้ สัญญาซือ้ ขายหุน้ PROP ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ อย่างไรก็ดี จากการ
สัมภาษณ์ผบู้ ริหารของบริษัทฯ คาดว่าสัญญาซือ้ ขายหุน้ PROP ฉบับสมบูรณ์จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากฉบับร่างอย่างมีนยั สาคัญ
ซึ่งหากเงื่อนไขต่างๆ ในสัญญามีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญ บริษัทฯ จะต้องดาเนินการขออนุมัติการเข้าทารายการจากที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ อีกครัง้ ทัง้ นี ้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระขอสรุปร่างสัญญาซือ้ ขายหุน้ PROP ดังนี ้
2.9.

ลาดับ

หัวข้อ

1.

คู่สญ
ั ญา

2.

รายละเอียดหุน้ ที่จะซือ้ ขาย

3.

การซือ้ ขายหุน้ ที่ซอื ้ ขาย

บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จากัด

รายละเอียด
บริษัท มอร์ รีเทิรน์ จากัด (มหาชน) (ในฐานะผูข้ าย)
2. นาย อมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ (ในฐานะผูข้ าย)
3. นาย ศิริศกั ดิ์ ปิ ยทัสสีกลุ (ในฐานะผูข้ าย)
4. นายศิวพร ตัง้ จิตติพร (ในฐานะผูซ้ อื ้ )
หุน้ PROP โดยปั จจุบัน มีทุนจดทะเบียนชาระแล้ว 384,000,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญ 38,400,000 หุน้ มูล
ค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 10.00 บาท โดยผูซ้ อื ้ ตกลงชาระค่าหุน้ ให้แก่ผขู้ าย รวมเป็ นเงินจานวน 250,000,000 บาท ในราคาหุน้
ละ 6.51 บาท โดยผูซ้ อื ้ ตกลงจะชาระเงินมัดจา และ/หรือค่าหุน้ ดังกล่าวทัง้ หมดให้แก่ผขู้ ายที่ 1.บริษัท มอร์ รีเทิรน์ จากัด
(มหาชน) ตามรายละเอียดที่กาหนดไว้ในสัญญา
จานวนหุ้นทัง้ หมดก่อน
จานวนหุ้นทีป่ ระสงค์จะ
ผู้ขาย
เข้าทารายการ (หุ้น)
ขายในครั้งนี้ (หุ้น)
1. บริษัท มอร์ รีเทิรน์ จากัด (มหาชน)
38,399,993
38,399,993
2. นายอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ
5
5
3. นายศิริศกั ดิ์ ปิ ยทัสสีกลุ
2
2
รวม
38,400,000
38,400,000
1. ผูซ้ ือ้ มีความประสงค์ที่จะซือ้ หุน้ ที่ซือ้ ขายในราคารวมทั้งสิน้ ไม่เกิน 250,000,000 บาท (สองร้อยห้าสิบล้านบาท)
(“ราคาซือ้ ขาย”) โดยคู่สญ
ั ญาตกลงให้ผซู้ อื ้ ชาระราคาซือ้ ขายดังกล่าวให้แก่ผขู้ าย
2. ผูซ้ ือ้ ตกลงวางเงินค่ามัดจาสาหรับหุน้ ที่ซือ้ ขาย เป็ นจานวนเงิน 50,000,000 บาท ณ วันทาสัญญา และให้ถือเป็ น
ส่วนหนึ่งของราคาหุน้ ที่ซอื ้ ขาย (วันทาสัญญา คือภายใน 90 วัน นับจากได้รบั การอนุมตั ิจากที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือ
หุน้ ครัง้ ที่ 1/2564)
1.
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ลาดับ

4.

บริษัท มอร์ รีเทิรน์ จากัด (มหาชน)

หัวข้อ

เงื่อนไขอื่นๆ

รายละเอียด

3. ผูซ้ อื ้ ตกลงชาระเงินค่าหุน้ ที่เหลือจานวน 200,000,000 บาท ภายใน 1 ปี นับแต่วนั ที่ทาสัญญานี ้
4. ผูซ้ อื ้ ตกลงที่จะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบชาระค่าอากรแสตมป์ สาหรับการโอนหุน้ ที่ซอื ้ ขายทัง้ หมด
1. หากผูซ้ อื ้ ไม่ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขในสัญญา ผูข้ ายจะไม่คืนเงินมัดจาซึ่งผูซ้ อื ้ ได้วางไว้แก่ผขู้ าย และการซือ้ ขายหุน้ ที่ซอื ้
ขายจะต้องเป็ นไปตามวิธีการที่กาหนดไว้ในสัญญา และอยู่ภายใต้เงื่อนไขบังคับก่อน รวมทั้งเงื่อนไขอื่น ๆ ใน
สัญญานีไ้ ด้รบั การปฏิบตั ิจนครบถ้วนแล้ว
2. ผูข้ ายจะดาเนินการให้ PROP ดาเนินการชาระหนีค้ า้ งชาระใดๆ ให้แก่บริษัท มอร์ รีเทิรน์ จากัด (มหาชน) ให้เสร็จ
สิน้ ก่อนวันที่ทาการซือ้ ขายเสร็จสมบูรณ์
3. ให้ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติให้เรียกประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ เพื่อให้พิจารณาอนุมตั ิเรื่องต่าง ๆ
ตามวิธีการที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กาหนด
4. กรรมการทุกคนของ PROP ได้ล งนามในหนังสือลาออกจากการเป็ น กรรมการของ PROP โดยปราศจากข้อ
เรี ย กร้อ งใด ๆ (โดยให้มี ผ ลในวัน ที่ การซื ้อ ขายเสร็จ สมบูร ณ์) รวมถึ ง เอกสารที่ เ กี่ ยวข้อ งกับ การจดทะเบียน
เปลี่ยนแปลงกรรมการของ PROP และจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงผูถ้ ือหุน้ และกรรมการดังกล่าวได้ส่งมอบเอกสาร
ดังกล่าวให้แก่ PROP
ที่มา: ร่างสัญญาซือ้ ขายหุน้ ของ PROP ระหว่าง บริษัทฯ และ ผูซ้ อื ้

2.10. รายละเอียดผูซ้ อื้ PROP
นาย ศิวพร ตัง้ จิตติพร
วัน เดือน ปี เกิด
: 24 กุมภาพันธ์ 2509
ที่อยู่ปัจจุบนั
: 135/16 ถ. วุฒากาศ แขวงบางอ้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร.
ประวัติการศึกษา
: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าบางมด
ประวัติการถือหุน้
: เคยเป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ในบริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จากัด (มหาชน) (“CYBER”) ซึง่
ปั จจุบนั ได้ เปลี่ยนชื่อเป็ น บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จากัด (มหาชน) (“UPA”)
ปั จจุบนั
: เป็ นนักธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ และเป็ นนักลงทุนในตลาดทุน
2.11. รายละเอียดของสินทรัพย์ทจี่ าหน่ายไปรายการที-่ 1 (PROP)
2.11.1. ข้อมูลเบือ้ งต้น
ชื่อบริษัท
: บริษัท มอร์ พร็อพเพอร์ตี ้ ดีเวลลอปเม้นท์ (จากัด)
วันที่จดทะเบียนจัดตัง้
: 28 กันยายน 2554
ที่ตงั้ สานักงานใหญ่
: 222/148-150 อาคารชุดบ้านสวนจตุจกั ร ซอยวิภาวดีรงั สิต 17 ถนนวิภาวดีรงั สิต
แขวงจตุจกั ร เขต จตุจกั ร กรุงเทพมหานคร
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว
: 384,000,000.00 บาท ( สามร้อยแปดสิบสี่ลา้ นบาทถ้วน) แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญ
จานวน 38,400,000 หุน้ (สามสิบแปดล้านสี่แสนหุน้ )
มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ
: 10 บาทต่อหุน้
กรรมการ
: นายอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ, นายศิรศิ กั ดิ์ ปิ ยทัสสีกลุ
อานาจกรรมการ
: กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสาคัญของบริษัท
ประเภทธุรกิจ
: พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
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2.11.2. ข้อมูลการประกอบธุรกิจ
1) ประวัติความเป็ นมา
ประวัติการเปลี่ยนแปลงของ บริษัท มอร์ พร็อพเพอร์ตี ้ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (ชื่อเดิม บริษัท ดีเอ็นเอ เรฟโวลูช่นั จากัด)
ปั จจุบนั บริษัทย่อยดังกล่าวประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึง่ มีการรับรูร้ ายได้จากการให้เช่าทรัพย์สินในโครงการ
อาคารชุดบ้านสวนจตุจกั ร
วันที่
28/09/2554
02/05/2556
03/09/2558
25/11/2559
24/12/2561

11/03/2562
04/04/2562

10/09/2564

รายการ
จดทะเบียนจานวนเงิน 20,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญจานวน 2,000,000 หุน้ ๆ ละ 10 บาท
เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 20,000,000 บาท เป็ น 70,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญจานวน 7,000,000
เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 70,000,000 บาท เป็ น 170,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญจานวน 17,000,000
เพิ่มทุนจดทะเบียน จากเดิม 170,000,000 บาท เป็ น 260,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญจานวน 26,000,000
จาหน่ายหุน้ สามัญทัง้ หมดในบริษัท ดีเอ็นเอ รีเทล ลิง้ ค์ จากัด (“DNA”) ซึ่งถือหุน้ โดย PROP ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของบริษัทฯ
จานวน 1,999,999 หุน้ หรือคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 79.99 ของทุนจดทะเบียนทัง้ หมดของ DNA มูลค่าที่ตราไว้ หุน้ ละ 100
บาท ในราคาหุน้ ละ 140 บาท คิดเป็ นมูลค่ารวมทัง้ สิน้ 168.00 ล้านบาท ให้แก่บริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง และเมื่อวันที่
25 ธันวาคม 2561 PROP ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้โอนกรรมสิทธิ์หนุ้ สามัญของ DNA ให้แก่ผซู้ อื ้ และได้รบั ชาระเงิน
ค่าหุน้ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
บริษัทเปลี่ยนชื่อ จากเดิม “บริษัท ดีเอ็นเอ เรฟโวลูช่นั จากัด” เป็ น บริษัท มอร์ พร็อพเพอร์ตี ้ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียน จากเดิม 260,000,000 บาท เป็ น 384,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญจานวน 38,400,000 หุน้
เพื่อใช้เป็ นเงินลงทุนสาหรับการเข้าซือ้ ห้องชุดพาณิชยกรรมและห้องชุดพักอาศั ยจานวน 147 ยูนิต ในโครงการบ้านสวน
จตุจกั ร โดยมูลค่าเข้าลงทุนรวม 202.31 ล้านบาท
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมตั ิให้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการจาหน่ายเงินลงทุนในบริษัท
PROP ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยจานวน 38,400,000 หุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนทัง้ หมดของ PROP ใน
ราคาจาหน่ายหุน้ ละ 6.51 บาท หรือคิดเป็ นมูลค่ารวมทัง้ สิน้ 250,000,000 บาท (สองร้อยห้าสิบล้านบาท) ให้แก่ นายศิวพร
ตัง้ จิตติพร (ผูซ้ อื ้ )
หมายเหตุ:
1/ ถือหุน้ โดยบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 100.00
2/ มูลค่าที่ตราไว้ของหุน้ PROP 10.00 บาทต่อหุน้

2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ปั จจุบัน PROP ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยในระหว่างปี 2562 PROP ได้ซือ้ ห้องชุดในโครงการบ้านสวน
จตุจกั รเพื่ออยู่อาศัยและทาการซ่อมแซม ปรับปรุงใหม่ก่อนขาย จานวน 1 โครงการ โดยสถานการณ์ปัจจุบนั PROP อยู่ ระหว่างการ
จัดการ และเลือกแนวทางการดาเนินงาน รวมถึงการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริหารหรือการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ท่ีมีเพื่อให้การ
ลงทุนเกิดผลประโยชน์มากที่สดุ
3) โครงสร้างรายได้
สาหรับโครงสร้างรายได้ของ PROP ปั จจุบนั ยังไม่มีรายได้จากโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อจาหน่ายแต่อย่างใด โดย
มีเพียงรายได้จากดอกเบีย้ ค่าเช่าสานักงานจาก MORE และค่าเช่าเหมาโครงการรวมจานวน 145 ห้อง ที่ได้รบั จากเจ้าของโครงการ
เดิมเพื่อนาไปบริหารต่อโดยมีสญ
ั ญาเป็ นรายปี เท่านัน้
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ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

6 เดือนแรกปี 25641/

โครงสร้างรายได้
กาไรจากการจาหน่ายลงทุนในบริษัทย่อย
47,999,960.00
รายได้อื่น
2,712,708.00
12,231,068.00
9,514,131.00
4,525,230.56
รายได้ค่าเช่า
4,100,000.00
6,600,000.00
3,300,000.00
รายได้จากดอกเบีย้ รับ
2,712,630.18
2,398,451.76
2,378,909.71
1,176,232.56
2/
อื่นๆ
77.85
5,732,616.10
535,222.51
48,998.00
รวมรายได้
50,712,668.00
12,231,068.00
9,514,131.00
4,525,230.56
หมายเหตุ:
1/ ข้อมูลปี งบการเงิน 2561– 2563 ได้รบั การตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชี และงบการเงินงวด 6 เดือน สิน้ สุด 30 มิถนุ ายน 2564 จัดทาขึน้ โดยฝ่ าย
บริหารของบริษัท
2/ PROP รับรูก้ าไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินจานวน 5.55 ล้านบาท จากการประเมินสินทรัพย์อาคารชุดโครงการบ้าน
สวนจตุจกั ร

2.11.3. ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการของ PROP
1) ผูถ้ ือหุน้ PROP
PROP มีทุนจดทะเบียนจานวน 384,000,000.00 บาท แบ่งเป็ นจานวนหุน้ ทั้งหมด 38,400,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ
10.00 บาท โดยมีรายละเอียดการถือหุน้ ดังนี:้
ลาดับ
1.
2.
3.
4.

รายชื่อผู้ถือหุ้น
MORE
นายอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ
นายศิริศกั ดิ์ ปิ ยทัสสีกลุ
นายศิวพร ตัง้ จิตติพร
รวม
หมายเหตุ: 1/ รายชื่อผูถ้ ือหุน้ ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 25641/
จานวนหุ้น
สัดส่วน(ร้อยละ)
38,399,993
99.99
5
0.01
2
0.00
38,400,000
100.00

ภายหลังการจาหน่ายไป
จานวนหุ้น
สัดส่วน(ร้อยละ)
0.00
0.00
0.00
38,400,000
100.00
38,400,000
100.00

2) คณะกรรมการ PROP
ชื่อ
ตาแหน่ง
1. นายศิริศกั ดิ์ ปิ ยทัสสีกลุ
กรรมการบริษัท
2. นายอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ
กรรมการบริษัท
หมายเหตุ:
1/ รายชื่อคณะกรรมการ PROP ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2564
2/ การลงชือ้ ภาระผูกพันบริษัท โดยกรรมการ 2 ท่านและประทับตราสาคัญของบริษัท
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2.11.4. งบการเงิน PROP
งบแสดงฐานะการเงิน
31 ธ.ค. 2561

31 ธ.ค. 2562

(หน่วย: บาท)
31 ธ.ค. 2563
30 มิ.ย. 25641/

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
86,396,713.00
846,106.00
788,369.00
646,247.25
ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น
543,995.00
2,203,094.00
2,399,722.00
3,413,092.57
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
3,603.00
3,680.00
3,712.00
3,712.25
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
374,177.00
189,247.00
526,256.00
642,758.21
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
87,318,488.00
3,242,127.00
3,718,059.00
4,705,810.28
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
2/
3/
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน – สุทธิ
233,467,921.00 239,977,830.00
239,977,830.00
อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
65,744.00
4,155,128.00
3,941,328.00
3,835,721.71
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น - สุทธิ
10,629.00
9,487.00
8,922.46
เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ
เงินลงทุนในบริษัทร่วม - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
68,744.00
237,636,678.00
243,931,645.00
243,825,474.17
248,531,284.45
รวมสินทรัพย์
87,387,232.00
240,878,805.00
247,649,704.00
หนีส้ ิน
หนีส้ ินหมุนเวียน
เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีห้ มุนเวียนอื่น
5,593,765.00
1,034,247.00
2,426,036.00
2,430,387.75
4/
เงินกูย้ ืมระยะสัน้ จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
160,270.00
26,500,000.00
29,850,000.00
29,850,000.00
หนีส้ ินหมุนเวียนอื่น
324,590.00
40,400.00
34,400.00
36,640.24
รวมหนี้สินหมุนเวียน
6,078,625.00
27,574,647.00
32,310,436.00
32,317,027.99
รวมหนี้สิน
6,078,625.00
27,574,647.00
32,310,436.00
32,317,027.99
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้
ทุนเรือนหุน้
หุน้ สามัญ 38,400,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท
260,000,000.00
384,000,000.00
384,000,000.00
384,000,000.00
ทุนที่ออกและเรียกชาระแล้ว
หุน้ สามัญ 38,400,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท
260,000,000.00
384,000,000.00
384,000,000.00
384,000,000.00
กาไร(ขาดทุน)สะสม
จัดสรรแล้ว - สารองตามกฎหมาย
2,296,527.00
2,296,527.00
2,296,527.00
2,296,526.70
ยังไม่จดั สรร
(180,987,920.00) (172,992,369.00) (170,957,259.00) (170,082,270.24)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
81,308,607.00
213,304,158.00
215,339,268.00
216,214,256.46
248,531,284.45
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
87,387,232.00
240,878,805.00
247,649,704.00
ที่มา: บริษัทฯ
หมายเหตุ:
1/ ข้อมูลปี งบการเงิน 2561– 2563 ได้รบั การตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชี และงบการเงินงวด 6 เดือน สิน้ สุด 30 มิถนุ ายน 2564 จัดทาขึน้ โดยฝ่ า
บริหารของบริษัทฯ
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2/อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน – สุทธิของ PROP ส่วนใหญ่เป็ นห้องชุดในอาคารชุดโครงการบ้านสวนจตุจกั ร จานวน 149 ยูนิต เนือ้ ที่หอ้ งชุด
รวม 8,690.95 ตารางเมตร (“ห้องชุด”) รวมมูลค่า 207.98 ล้านบาท และเงินมัดจา-ค่าซือ้ ทรัพย์สิน 32.00 ล้านบาท
3/ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน – สุท ธิ ใ นปี 2563 เพิ่มมาจากปี 2562 จานวน 6.51 ล้า นบาท เนื่ องจาก 1. PROP มีการลงทุนในห้องชุด
โครงการบ้านสวนจตุจกั รเพิ่ม 1 ยูนิต และ 2. มีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินในโครงการบ้านสวนจตุจกั รใหม่
4/ หนีส้ ินเกือบทัง้ หมดของ PROP เป็ นหนีส้ ินที่ PROP กูย้ ืมมาจากบริษัทฯ (29.85 ล้านบาท ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2564)
(หน่วย: บาท)
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
6 เดือนแรกปี 25641/
กาไรหรือขาดทุน:
รายได้
กาไรจากการลงทุนในบริษัทย่อย
47,999,960.00
รายได้อื่น
2,712,708.00
12,231,068.00
9,514,131.00
4,525,230.56
รายได้ค่าเช่า
4,100,000.00
6,600,000.00
3,300,000.00
รายได้จากดอกเบีย้ รับ
2,712,630.18
2,398,451.76
2,378,909.71
1,176,232.56
2/
อื่นๆ
77.85
5,732,616.10
535,222.51
48,998.00
รวมรายได้
50,712,668.00
12,231,068.00
9,514,131.00
4,525,230.56
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
11,896,445.00
3,365,261.00
3,236,954.00
1,549,206.09
หนีส้ ญ
ู และหนีส้ งสัยจะสูญ
(18,610,131.00)
583,270.00
2,398,027.00
1,175,889.91
รวมค่าใช้จ่าย
(6,713,686.00)
3,948,531.00
5,634,981.00
2,725,096.00
กาไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่าย
57,426,354.00
8,282,537.00
3,879,150.00
1,800,134.56
ภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
(5,285,440.00)
(286,986.00) (1,844,040.00)
(925,145.55)
กาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
52,140,914.00
7,995,551.00
2,035,110.00
874,989.01
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไร(ขาดทุน)สาหรับงวด
52,140,914.00
7,995,551.00
2,035,110.00
874,989.01
ที่มา: บริษัทฯ
หมายเหตุ:
1/ ข้อมูลปี งบการเงิน 2561– 2563 ได้รบั การตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชี และงบการเงินงวด 6 เดือน สิน้ สุด 30 มิถนุ ายน 2564 จัดทาขึน้ โดยฝ่ าย
บริหารของบริษัท
2/ PROP รับรูก้ าไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินจานวน 5.55 ล้านบาท จากการประเมินสินทรัพย์อาคารชุดโครงการบ้าน
สวนจตุจกั ร

สรุปงบแสดงฐานะทางการเงินรวมของบริษัทฯ ที่มีความเกี่ยวข้องกับ PROP
งบการเงินรวมของบริษัทฯ

30 มิถุนายน 2564

เงินลงทุนใน PROP
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
เงินลงทุนสุทธิ
จานวนหุน้
มูลค่าเงินลงทุนต่อหุ้น

บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จากัด

384,000,000.00
(140,000,030.00)
243,999,970.00
38,400,000.00
6.35
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2.11.5. คาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
2.11.5.1. ภาพรวมของการดาเนินงานทีผ่ ่านมา
ปี 2561
จากผลการดาเนินงานของปี 2561 PROP มีรายได้รวมจานวน 50.71 ล้านบาท แบ่งเป็ นกาไรจากการลงทุนในบริษัทย่อย
48.00 ล้านบาท และรายได้จากดอกเบีย้ รับ 2.71 ล้านบาท รายได้รวมเพิ่มขึน้ จากปี 2560 จานวน 38.62 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ ร้อย
ละ 319.38 เนื่องจากทาง PROP มีการรับรูก้ าไรจากการลงทุนในบริษัทย่อย 48.00 ล้านบาท ซึ่งเป็ นกาไรที่เกิดจากการจาหน่ายเงิน
ลงทุนใน DNA
ปี 2562
จากผลการดาเนินงานของปี 2562 PROP มีรายได้รวมจานวน 12.23 ล้านบาท แบ่งเป็ น รายได้ค่าเช่า 4.10 ล้านบาท
รายได้จากดอกเบีย้ รับ 2.40 ล้านบาท และรายได้อื่นอีก 5.73 ล้านบาท โดยรายได้รวมลดลงจากปี 2561 จานวน 38.49 ล้านบาท
หรือลดลงร้อยละ 75.88 เนื่องจาก PROP มีกาไรจากการลงทุนในบริษัทย่อยจานวนมากในปี ก่อนหน้า อย่างไรก็ดี ในปี 2562 PROP
ได้รบั รูก้ าไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุตธิ รรมของทรัพย์สินจานวน 5.55 ล้านบาท จากการประเมินสินทรัพย์อาคารชุดโครงการบ้าน
สวนจตุจกั ร
โดยในปี 2562 PROP ได้มีการเข้าลงทุนห้องชุดในอาคารชุดโครงการบ้านสวนจตุจกั รเริ่มต้นจานวน 147 ยูนิต โดยเนือ้ ที่
ห้องชุดรวม 8,570.93 ตารางเมตร (“ห้องชุด”) และมีการซือ้ เพิ่มเติมอีก 1 ยูนิตในช่วงเวลาถัดมาในปี เดียวกัน จากบริษัท เวิลด์ เอ็น
เตอร์เทนเม็นท์ เน็ทเวิรค์ จากัดเพื่อทาการซ่อมแซมและปรับปรุงใหม่ (Renovation) โดยอาคารชุดนี ้ เป็ นอาคารชุดที่สร้างเสร็จแล้ว
สามารถขายออกได้โดยไม่ตอ้ งรอระยะเวลาในการ ก่อสร้างอาคารใหม่ เพียงแต่ตอ้ งทาการปรับปรุงซ่อมแซมให้มีสภาพใหม่ PROP
จึงมีรายได้ค่าเช่าเพิ่มขึน้ มา 4.10 ล้านบาทจากปี ก่อนหน้า ที่ไม่มีรายได้ในส่วนนี ้
ปี 2563
จากผลการดาเนินงานของปี 2563 PROP มีรายได้รวมจานวน 9.51 ล้านบาท แบ่งเป็ นรายได้ค่าเช่า 6.60 ล้านบาท รายได้
จากดอกเบีย้ รับ 2.38 ล้านบาท และรายได้อื่นอีก 0.54 ล้านบาท รายได้รวมลดลงจากปี 2562 จานวน 2.72 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อย
ละ 22.21 เนื่องจาก PROP ได้รบั รูก้ าไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินในปี ก่อนหน้า
ทัง้ นี ้ PROP มีรายได้เพิ่มขึน้ จากรายได้ค่าเช่า ซึ่งเพิ่มขึน้ ร้อยละ 60.98 เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้า เนื่องจากเป็ นการรับรูร้ ายได้
เต็มปี ซึ่งในปี ก่อนหน้ารายได้ในส่วนนี ้ พึ่งเริ่มรับรูร้ ายได้เ มื่อช่วงกลางปี นอกจากนี ้ เนื่องจากสภาณะการณ์ COVID-19 PROP จึงยัง
มิได้เริ่มพัฒนาโครงการบ้านส่วนจตุจกั รเพิ่มเติม นอกจากการให้เช่ากับบริษทั เวิลด์ เอ็นเตอร์เทนเม็นท์ เน็ทเวิรค์ จากัด ในอัตราเดื อน
ละ 400,000 บาท
ไตรมาส 2 ปี 2564
จากผลการดาเนินงานของ 6 เดือนแรกในปี 2564 PROP มีรายได้รวมจานวน 4.53 ล้านบาท แบ่งเป็ นรายได้ค่าเช่า 3.30
ล้านบาท รายได้จากดอกเบีย้ รับ 1.18 ล้านบาท และรายได้อื่นอีก 0.05 ล้านบาท รายได้รวมเพิ่มขึน้ จาก 6 เดือนแรกในปี 2563
จานวน 0.04 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 0.93 โดยใน 6 เดือนแรกของปี 2564 โดยรายได้ของ PROP ในช่วง 6 เดือนแรกในปี 2564
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่มีนยั สาคัญ เมื่อเทียบกับ 6 เดือนแรกในปี 2563
2.11.5.2. ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
ปี 2561
ในปี 2561 PROP มี ค่ า ใช้จ่ า ยรวมทั้ง หมดจ านวน (6.71) ล้า นบาท คิ ด เป็ น ร้อ ยละ (13.24) ของรายได้ร วม แบ่ ง เป็ น
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 11.90 ล้านบาท และหนีส้ ูญและหนีส้ งสัยจะสูญ (กลับรายการ) (18.61) ล้านบาท โดยค่าใช้จ่ายในการ
บริหารเพิ่มขึน้ ร้อยละ 60.86 เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้า เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายที่ปรึกษาทางการเงิน ในการจาหน่ายเงินลงทุนของบริษัท
บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จากัด
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และมีการกลับรายการหนีส้ ญ
ู และหนีส้ งสัยจะสูญเกิดจากการที่ อดีตบริษัทย่อยของ PROP มีการชาระคืนหนีส้ ินที่มีการตัง้ ค่าเพื่อไป
ในปี ก่อนหน้า
ปี 2562
ในปี 2562 PROP มีค่าใช้จ่ายรวมทัง้ หมดจานวน 3.95 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 32.28 ของรายได้รวม แบ่งเป็ นค่าใช้จ่ายใน
การบริหาร 3.37 ล้านบาท และหนีส้ ญ
ู และหนีส้ งสัยจะสูญ 0.58 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จากปี 2561 จานวน 10.66 ล้านบาท เนื่องจากในปี
ก่อนหน้ามีการกลับรายการหนีส้ ญ
ู และหนีส้ งสัยจะสูญจานวน 18.61 ล้านบาท และในปี 2562 การตัง้ ค่าเพื่อหนีส้ ญ
ู และหนีส้ งสัยจะ
สูญเพิ่มขึน้ จากเงินให้กูย้ ืมแก่อดีตบริษัทย่อยของ PROP อีกรายหนึ่ง ซึ่งลูกหนีร้ ายดังกล่าวเข้าสู่สถานะบริษัทล้มละลายในช่วงปี
2562 ทั้งนี ้ ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลงร้อยละ 71.71 เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้าเนื่องจากค่าบริหารจัดการลดน้อยลง และ PROP
ไม่ได้มีจา้ งที่ปรึกษาทางการเงิน เหมือนกับปี ก่อนหน้า
ปี 2563
ในปี 2563 PROP มีค่าใช้จ่ายรวมทัง้ หมดจานวน 5.63 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 59.23 ของรายได้รวม แบ่งเป็ นค่าใช้จ่ายใน
การบริหาร 3.24 ล้านบาท และหนีส้ ญ
ู และหนีส้ งสัยจะสูญ 2.40 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จากปี 2562 จานวน 1.69 ล้านบาท ในปี นี ้ PROP
มีการตัง้ ค่าเผื่อหนีส้ ูญและหนีส้ งสัยจะสูญ เพิ่มขึน้ ตามมาตรฐานบัญชี เพื่อใช้สาหรับหักล้างกับดอกเบีย้ รับที่ไม่ได้เกิดขึน้ จริง ทัง้ นี ้
PROP ไม่ได้รบั ชาระดอกเบีย้ รับจากลูกหนี ้ เนื่องจากลูกหนีด้ งั กล่าวอยู่ในสถานะบริษัทล้มละลาย
ไตรมาส 2 ปี 2564
ใน 6 เดือนแรกของปี 2564 PROP มีค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดจานวน 2.73 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 60.22 ของรายได้รวม
แบ่งเป็ นค่าใช้จ่ายในการบริหาร 1.55 ล้านบาท และหนีส้ ูญและหนีส้ งสัยจะสูญ 1.18 ล้านบาท ลดลงจาก 6 เดือนของปี 2563
จานวน 0.02 ล้านบาท โดย PROP มีค่าใช้จ่ายในการบริหารและหนีส้ ญ
ู และหนีส้ งสัยจะสูญอยู่ในระดับเดียวกันกับช่วง 6 เดือนของปี
2563 ในงวดนี ้ PROP มีการตัง้ ค่าเผื่อหนีส้ ญ
ู และหนีส้ งสัยจะสูญเพิ่มขึน้ ตามมาตรฐานบัญชีเพื่อใช้สาหรับหักล้างกับดอกเบีย้ รับ ที่
ไม่ได้เกิดขึน้ จริง ทัง้ นี ้ PROP ไม่ได้รบั ชาระดอกเบีย้ รับจากลูกหนี ้ เนื่องจากลูกหนีด้ งั กล่าวอยู่ในสถานะบริษัทล้มละลาย
2.11.5.3.กาไรสุทธิ
ปี 2561
ในปี 2561 PROP มีกาไรสุทธิจากการดาเนินงานจานวน 52.14 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรากาไรสุทธิท่ีรอ้ ยละ 102.82 เพิ่มขึน้
จากปี 2560 จานวน 114.82 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ 183.19 เมื่อเทียบกับปี ท่ผี ่านมา เนื่องจาก PROP มีกาไรจากการจาหน่าย
ลงทุนในบริษัทย่อยจานวน 48.00 ล้านบาทและมีการกลับรายการหนีส้ ญ
ู และหนีส้ งสัยจะสูญจานวน 18.61 ล้านบาท
ปี 2562
ในปี 2562 PROP มีผลกาไรสุทธิจากการดาเนินงานจานวน 8.00 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรากาไรสุทธิท่ีรอ้ ยละ 65.37 ลดลง
จากปี 2561 จานวน 44.15 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 84.67 เมื่อเทียบกับปี ท่ผี ่านมา เนื่องจาก ในปี ก่อนหน้า PROP มีกาไรจากการ
จาหน่ายลงทุนในบริษัทย่อยจานวน 48.00 ล้านบาทและมีการกลับรายการหนีส้ ญ
ู และหนีส้ งสัยจะสูญจานวน 18.61 ล้านบาท ซึ่งใน
ปี 2562 บริษัทมีเพียงรายการรับรูก้ าไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สิน 5.55 ล้านบาท
ปี 2563
ในปี 2563 PROP มีกาไรสุทธิจากการดาเนินงานจานวน 2.04 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรากาไรสุทธิท่รี อ้ ยละ 21.39 ลดลงจากปี
2562 จานวน 5.96 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 74.55 เมื่อเทียบกับปี ท่ผี ่านมาโดยสาเหตุหลักมาจากกาไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า
ยุติธรรมของทรัพย์สินที่ลดลงร้อยละ 90.35 เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้า

บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จากัด

57

หน้า 34/150

ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

บริษัท มอร์ รีเทิรน์ จากัด (มหาชน)

ไตรมาส 2 ปี 2564
ใน 6 เดือนแรกของปี 2564 PROP มีกาไรสุทธิจากการดาเนินงานจานวน 0.87 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรากาไรสุทธิท่ีรอ้ ยละ
19.34 เพิ่มขึน้ จาก 6 เดือนแรกของปี 2563 จานวน 0.02 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ 2.53 เมื่อเทียบกับปี ท่ผี ่านมา
2.11.5.4.สินทรัพย์
ปี 2561
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 PROP มีสินทรัพย์รวมจานวน 87.39 ล้านบาท ลดลงจานวน 58.56 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ
40.13 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีสาเหตุหลักจากการลดลงของเงินทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
ปี 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 PROP มีสินทรัพย์รวมจานวน 240.88 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จานวน 153.49 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้
ร้อยละ 175.65 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึน้ ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน จานวน 233.47
ล้านบาท ซึ่งเป็ นห้องชุดในอาคารชุดโครงการบ้านสวนจตุจกั ร
ปี 2563
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 PROP มีสินทรัพย์รวมจานวน 247.65 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จานวน 6.77 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ ร้อย
ละ 2.81 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมีสาเหตุหลักจากการซือ้ เพิ่มของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน จานวน 6.51 ล้านบาท
เนื่องจาก PROP มีการลงทุนในห้องชุดโครงการบ้านสวนจตุจกั รเพิ่ม 1 ยูนิต และได้มีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินในโครงการบ้าน
สวนจตุจกั รใหม่เพื่อให้สะท้อนมูลค่าตลาดมากขึน้
ไตรมาส 2 ปี 2564
ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2564 PROP มีสินทรัพย์รวมจานวน 248.53 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จานวน 0.88 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ ร้อย
ละ 0.36 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมีสาเหตุจากการเพิ่มขึน้ ของลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่นจานวน 1.01 ล้าน
บาท
2.11.5.5.หนีส้ นิ
ปี 2561
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 PROP มีหนีส้ ินรวม 6.08 ล้านบาท ลดลงจานวน 110.71 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 94.79
จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีสาเหตุหลักจากการลดลงของเงินกูย้ ืมระยะสัน้ จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน จานวน 109.15 ล้าน
บาท
ปี 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 PROP มีหนีส้ ินรวม 25.57 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จานวน 21.50 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ 353.63
จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึน้ ของเงินกูย้ ืมระยะสัน้ จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน จานวน 26.34 ล้าน
บาท
ปี 2563
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 PROP มีหนีส้ ินรวม 32.31 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จานวน 4.74 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ 17.17
จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึน้ ของเงินกูย้ ืมระยะสัน้ จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพิ่มเติมอีกจานวน
3.35 ล้านบาท
ไตรมาส 2 ปี 2564
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 PROP มีหนีส้ ินรวม 32.32 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จานวน 0.01 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ 0.02
จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยหนีส้ ินรวมของ PROP ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่มีนยั สาคัญ
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2.11.5.6.ส่วนของผูถ้ ือหุน้
ปี 2561
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 PROP มีส่วนของผูถ้ ื อหุ้นจานวน 81.31 ล้านบาท โดยส่วนของผู้ถือหุน้ ประกอบด้วยทุนจด
ทะเบียนที่ชาระแล้วและกาไรสะสม โดย PROP มีส่วนของผูถ้ ือหุน้ เพิ่มขึน้ จากสิน้ ปี 2560 จานวน 52.14 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ
178.76 การเพิ่มขึน้ เนื่องจากมีผลกาไรจากการดาเนินงานระหว่างปี
ปี 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 PROP มีส่วนของผูถ้ ือหุน้ จานวน 213.30 ล้านบาท โดยส่วนของผูถ้ ือหุน้ ประกอบด้วยทุนจด
ทะเบียนที่ชาระแล้วและกาไรสะสม โดย PROP มีส่วนของผูถ้ ือหุน้ เพิ่มขึน้ จากสิน้ ปี 2561 จานวน 132.00 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ ร้อย
ละ 162.34 เพิ่มขึน้ เนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 260 ล้านบาท เป็ น 384 ล้านบาท
ปี 2563
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 PROP มีส่วนของผูถ้ ือหุน้ จานวน 215.34 ล้านบาท โดยส่วนของผูถ้ ือหุน้ ประกอบด้วยทุนจด
ทะเบียนที่ชาระแล้วและกาไรสะสม โดย PROP มีส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึน้ 2.04 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ 0.95 การเพิ่มขึน้
เนื่องจากมีผลกาไรจากการดาเนินงานระหว่างปี
ไตรมาส 2 ปี 2564
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 PROP มีส่วนของผูถ้ ือหุน้ จานวน 216.21 ล้านบาท โดยส่วนของผูถ้ ือหุน้ ประกอบด้วยทุนจด
ทะเบียนที่ชาระแล้วและกาไรสะสม โดย PROP มีส่วนของผูถ้ ือหุน้ เพิ่มขึน้ 0.87 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ 0.41 จาก ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2563 การเพิ่มขึน้ เนื่องจากมีผลกาไรจากการดาเนินงานระหว่างปี
2.12.

ภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์
ทิศทางตลาดที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพและปริมณฑลในช่วงครึง่ หลังของปี 2564 คาดว่าจะมีโอกาสขยับเพิ่มขึน้ กว่าช่วงครึง่
ปี แรกที่มีการหดลงอย่างมาก หากภาครัฐสามารถควบคุมการระบาดของ COVID-19 ได้ในช่วงเดือนกรกฎาคมและการฉีดวัคซีน
เป็ นไปตามแผนรวมถึงการออกแผนกระตุน้ เศรษฐกิ จในระยะข้างหน้าแต่ยงั นับว่าต่ากว่าในช่วงเดียวกันของปี ก่อนเนื่องจากกาลังซือ้
ของผูบ้ ริโภคโดยภาพรวมยังไม่ฟื้นโดยเฉพาะฐานลูกค้าหลักอย่างกลุ่มเซ็กเม้นต์ระดับล่าง-กลางล่างรวมถึงข้อจากัดในการเดิน
ทางเข้ามาของผูซ้ ือ้ ชาวต่างขาติ
ทั้ ง นี ้ นอกจากแรงกดดัน จากก าลั ง ซื ้อ ของผู้บ ริ โ ภคแล้ว ในช่ ว งครึ่ ง หลั ง ของปี 2564 ศู น ย์วิ จั ย กสิ ก รไทยยัง มองว่ า
ผูป้ ระกอบการพัฒนาที่อยู่อาศัยยังคงต้องเผชิญกับปั จจัยท้าทายต่อเนื่องอาทิความท้าทายในการระบายสินค้าคงเหลือที่ส่งผลต่อ
ทางเลือกการลงทุนโครงการใหม่ท่จี ากัดขึน้ โดยต้องแข่งขันกันทาตลาดเพื่อชิงกลุ่ม ผูบ้ ริโภคที่มีจานวนจากัดขณะที่จานวนที่อยู่อาศัย
รอขายสะสมยังคงทรงตัวสูงในทุกเซ็กเม้นต์ ต้นทุนทางธุรกิจที่สูงขึน้ ประกอบกับการขาดแคลนแรงงานก่อสร้างโดยนอกจากราคา
ที่ดินที่ทรงตัวระดับสูงราคาวัสดุก่อสร้างยังมีทิศทางปรับตัวสูงขึน้ ต่อเนื่องโดยเฉพาะเหล็กที่เป็ นวัสดุ สาคัญของธุรกิจที่อยู่อาศัย
ประกอบกับการแพร่ระบาดของ COVID-19 รอบใหม่ท่ีกระจายตัวไปยังแคมป์ ก่อสร้างซึ่งสร้างผลกระทบเพิ่มเติมให้ภาวะการขาด
แคลนแรงงานต้นทุนทางการเงินสูงขึน้ ประกอบกับแหล่งเงินทุนที่จากัดนอกจากการระมัดระวังการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงิน
การที่ผูป้ ระกอบการหันมาระดมทุนในตลาดทุนมากขึน้ ในช่วงเวลาเดียวกันเพื่อนามาไถ่ถอนหุน้ กูแ้ ละตั๋วแลกเงินที่จะทยอยครบ
กาหนดในช่วงเวลาที่เหลือของปี 2564 อีกไม่ต่ากว่า 7 หมื่นล้านบาทได้สร้างการแข่งขันและทาให้ตอ้ งเพิ่มอัตราผลตอบแทนเพื่อ
ดึงดูดนักลงทุนรวมถึงเพิ่มช่องทางการระดมทุนในรูปแบบใหม่เช่นโทเคนดิจิทลั (Digital Token) ที่มีทรัพย์สินอ้างอิง
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ที่มา: AREA

ทั้งนี ้ จากตารางด้านบนจะเห็นได้ว่าปั จจุบนั ตลาดอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะคอนโดมิเนียมมี อุปทานมากกว่า ช่วงที่เกิด
วิกฤตเศรษฐกิจอื่นๆ เช่นช่วงต้มยากุง้ หรือช่วง Subprime อย่างมีนยั สาคัญ ส่งผลให้โอกาสในการหารายได้ และสร้างผลกาไรจาก
การพัฒนาโครงการในแนวดิ่ง หรือคอนโดมิเนียมในอนาคตอันใกล้ น่าจะได้รบั ผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญ
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ความเห็นของที่ปรึ กษาทางการเงินอิส ระ เกี่ ย วกั บความสมเหตุสมผลของรายการจาหน่ ายไปซึ่ง สินทรั พย์
รายการที-่ 1 (การจาหน่ายเงินลงทุนทัง้ หมดใน PROP)

3.1.

วัตถุประสงค์ของการเข้าทารายการและความจาเป็ นในการเข้าทารายการ
การจาหน่ายเงินลงทุนทัง้ หมดของ PROP เกิดขึน้ จากบริษัทฯ ได้พิจารณาถึงสถานการณ์สภาวะเศรษฐกิจในปั จจุบนั การ
แพร่ระบาดของ COVID-19 และผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึน้ ทาให้บริษัทฯ คาดการณ์ว่าโอกาสในสร้างเม็ดเงินและการทากาไรจากการ
ดาเนินธุรกิจในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์น่าจะลดลงอย่างมีนยั สาคัญ จึงพิจารณาถึงธุรกิจในด้านอื่นๆ ที่สามารถสร้างเม็ดเงินและ
ผลกาไรให้กบั บริษัทฯ ได้ เช่น กลุ่มธุรกิจสาธารณูปโภค ธุรกิจนา้ ประปา ต่างๆ ทัง้ นี ้ เมื่อได้พิจารณาถึงแหล่งเงินทุนประกอบกับมีนกั
ลงทุนในด้านอสังหาริมทรัพย์ มีความสนใจ และบริษัท ฯ ได้พิจารณาถึงความสามารถในการชาระเงินของผูซ้ ือ้ ซึ่งเป็ นนั กธุรกิจที่มี
ชื่อเสียง มีความเชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์ และราคาที่จาหน่ายอยู่ในระดับที่ผซู้ ือ้ จะหาแหล่งเงินทุนสนับสนุนได้
3.2.

รายละเอียดทรัพย์สินของ PROP
รายละเอียดสินทรัพย์ (ทรัพย์สินของ PROP) ที่บริษัทฯ จะทาการจาหน่ายในครัง้ นี:้
ประเภททรัพย์สิน
ที่ตงั้ ทรัพย์สิน
สภาพแวดล้อมทั่วไป

ทางเข้า-ออก

ผูถ้ ือกรรมสิทธิ์
ภาระผูกพัน

บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จากัด

: ห้องชุดพักอาศัยและพาณิชยกรรม จานวน 149 ยูนิต เนือ้ ที่รวม 8,690.95 ตารางเมตร
: ซอยปโชติการ แยกซอยวิภาวดีรงั สิต 17 แยก 8 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร
กรุงเทพมหานคร
: สภาพแวดล้อ มบริ เ วณใกล้เ คี ย งทรัพ ย์สิ น อยู่ ใ นย่ า นชุ ม ชนที่ อ ยู่อ าศัย หนาแน่ น ปานกลาง
ประกอบด้วยโครงการจัดสรรต่างๆ อาคารพาณิชย์ โรงแรม คอนโดมิเนียม ร้านค้า โรงเรียนและ
วัดเป็ นต้น การคมนาคมสะดวก ไม่ห่างจากทางด่วนยกระดับอุตราภิมขุ ใกล้สถานที่สาคัญต่างๆ
อาทิ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว ห้างสรรพสินค้ายูเนี่ยนมอลล์ เป็ นต้น โดยมี สถานที่
ราชการใกล้เคียงที่สาคัญดังนี ้
1. โรงเรียนธัชรินทร์วิทยาบางเขน ประมาน 1,000.00 เมตร
2. โรงเรียนหอวัง ประมาณ 1,640.00 เมตร
3. โรงเรียนสตรีวรนาถบางเขน ประมาณ 3,500.00 เมตร
4. สานักงานบังคับการกองปราบปราม ประมาณ 3,830.00 เมตร
: การเดินทางเข้าสู่ท่ตี งั้ ของทรัพย์สนิ ใช้ถนนวิภาวดีรงั สิต เป็ นถนนสายหลัก แยกเข้าซอยวิภาวดี
รังสิต 17 มุง่ หน้า ระยะทาง ประมาณ 315 เมตร แยกเข้าซอยวิภาวดีรงั สิต 17 แยก 8 ทางด้าน
ขวามือ มุ่งหน้าระยะทางประมาณ 200 เมตร แยกซ้ายเข้า ซอยปโชติการ (ทาง
สาธารณประโยชน์) มุ่งหน้าระยะทางประมาณ 330 เมตร จะพบที่ตงั้ ทรัพย์สินที่ประเมินมูลค่า
ตัง้ อยู่ ทางด้านซ้ายมือ
: บริษัท มอร์ พร๊อพเพอร์ตี ้ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
: ไม่มีภาระผูกพันใดๆ
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สิ่งปลูกสร้าง

บริษัท มอร์ รีเทิรน์ จากัด (มหาชน)

: ห้องชุดพักอาศัยและพาณิชยกรรม จานวน 149 ยูนิต เนือ้ ที่รวม 8,690.95 ตารางเมตร
อาคารชุดชื่อ “บ้านสวนจตุจกั ร”
ที่ตงั้ ทรัพย์สิน
อาคารชุดชื่อ “บ้านสวนจตุจกั ร”
อาคารเลขที่ D ห้องชุดเลขที่ 222/139 – 142, 144 – 161 และ 163 - 166 ชัน้ ที่ 2 - 8
อาคารเลขที่ E ห้องชุดเลขที่ 222/111 - 119 , 121, 123 – 136 และ 138 ชัน้ ที่ 2 - 8
อาคารเลขที่ F ห้องชุดเลขที่ 222/56 - 62 , 88 – 89, 91 – 97 และ 99 – 110 ชัน้ ที่ 2 - 8
อาคารเลขที่ G ห้องชุดเลขที่ 222/54 - 55 , 63 – 86 ชัน้ ที่ 2 - 8
อาคารเลขที่ H ห้องชุดเลขที่ 222/26 - 27 , 29 – 40 และ 42 – 53 ชัน้ ที่ 2 - 8
อาคารเลขที่ I ห้องชุดเลขที่ 222, 222/1 - 2 , 4 – 10, 12, 14 – 18, 20 และ 22 ชัน้ ที่ 2 - 8
ซอยปโชติการ แยกจากซอยวิภาวดีรงั สิตซอย 17 แยก 8 ถนนวิภาวดีรงั สิต
แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร

สถานที่ตงั้ และสภาพสินทรัพย์

ที่มา: Google Map

บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จากัด
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บริษัท มอร์ รีเทิรน์ จากัด (มหาชน)

ที่มา: รายงานประเมินมูลค่าสินทรัพย์โดย APC

ที่มา: รายงานประเมินมูลค่าสินทรัพย์โดย WA

บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จากัด
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บริษัท มอร์ รีเทิรน์ จากัด (มหาชน)

3.3. ผลกระทบจากการเข้าทารายการจาหน่ายเงินลงทุนทัง้ หมดใน PROP (รายการที-่ 1)
3.3.1. ผลกระทบทางบัญชีตอ่ บริษัทฯ
ภายหลังการเข้าทารายการธุรกรรมการจาหน่ายเงินลงทุนทัง้ หมดใน PROP บริษัทฯ จะต้องจัดทางบการเงินรวม ซึ่งรวม
สินทรัพย์และหนีส้ ิน้ ที่ได้มาจากการเข้าทารายการครัง้ นี ้ ดังนัน้ เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ เห็นภาพการเปลี่ยนแปลงในงบแสดงฐานะทางการเงิน
ของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จึงได้จัดทางบแสดงฐานะทางการเงินเสมือน โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมที่สอบทานแล้วของบริษัทฯ
สิน้ สุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 โดยเสมือนว่าบริษัทฯ ไม่ได้ถือหุน้ PROP และนามาปรับปรุงกับธุรกรรมที่เกี่ยวข้องในการเข้าทา
รายการจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ในครัง้ นี ้ โดยรายละเอียดมีดงั นี:้ (งบเสมือน จัดทาขึน้ โดย บริษัทฯ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564)
หน่วย:ล้านบาท

30 มิถุนายน 2564

งบแสดงฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น-สุทธิ
เงินให้กยู้ ืมระยะสัน้ แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน-สุทธิ
เงินให้กยู้ ืมระยะสัน้ แก่กิจการอื่น-สุทธิ
สินค้าคงเหลือ-สุทธิ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทร่วม-สุทธิ
เงินลงทุนในบริษัทย่อย-สุทธิ
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีไ้ ม่หมุนเวียนอื่น-สุทธิ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
สินทรัพย์ในการจาหน่ายนา้ ประปา
สินทรัพย์ที่ตอ้ งโอนเมื่อสิน้ สุดอายุสญ
ั ญาฯของบริษัทย่อย
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น-สุทธิ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนีส้ ินและส่วนของผู้ถือหุ้น
เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีห้ มุนเวียนอื่น
เงินกูย้ ืมระยะสัน้ จากกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกูย้ ืมระยะสัน้ จากบุคคลอื่น
ส่วนของหนีส้ ินตามสัญญาเช่าที่ถึงกาหนดชาระภายใน
หนึ่งปี
ภาษีเงินได้นิติบคุ คลค้างจ่าย
ประมาณการหนีส้ ินจากภาระคา้ ประกัน
ประมาณการหนีส้ ินจากคดีความ
หนีส้ ินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จากัด

หลังเข้าทารายการที-่ 1

ก่อนเข้าทารายการ
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12.79
22.05
11.07
8.34
54.25
11.71
262.57
49.79

262.151/
22.78
29.852/
0.00
11.07
7.69
333.53
11.71
22.59
45.93

105.73
1.17
65.11
496.08
550.33

105.75
1.16
65.11
252.26
585.79

64.92
37.30
3.70

66.63
37.30
3.70

1.58

1.58

0.18
110.38
5.79
1.31
225.15

0.18
110.38
5.79
1.27
226.83
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หน่วย:ล้านบาท

บริษัท มอร์ รีเทิรน์ จากัด (มหาชน)
30 มิถุนายน 2564
หลังเข้าทารายการที-่ 1

ก่อนเข้าทารายการ

หนีส้ ินตามสัญญาเช่า
ประมาณการหนีส้ ินไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์
พนักงาน
หนีส้ ินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ทุนออกจาหน่ายและชาระเต็มมูลค่าแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
กาไรสะสม(ขาดทุน)
จัดสรรแล้ว-สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุน้
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ส่วนของผูม้ ีส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้จากการให้บริการ
กาไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
รายได้อื่น
โอนกลับค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขาย
ต้นทุนการให้บริการ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าเผื่อประมาณการหนีส้ ินจากภาระคา้ ประกัน
รวมค่าใช้จ่าย
กาไร(ขาดทุน)ก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนใน
บริษัทร่วมต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วม
กาไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
กาไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
กาไร(ขาดทุน)สาหรับงวด

4.42

4.42

0.34

0.34

2.85
7.60
232.76
326.54
904.49

2.85
7.60
234.43
326.54
904.49

5.99
(936.61)
300.41
17.17
317.58
550.33

5.99
(902.83)
334.19
17.17
351.36
585.79

40.29
33.36
14.23
5.62
93.50

40.29
33.36
33.79
14.23
5.62
127.29

21.21
29.58
19.68
70.47

21.21
29.58
19.68
70.47

23.03
23.03
1.13
21.90
0.18
21.73

56.81
56.81
1.12
55.69
0.17
55.51

ที่มา: บริษัทฯ
หมายเหตุ:
1/เงินสดรับเพิ่มขึน้ จากการจาหน่าย PROP 250.00 ล้านบาท
2/ เงินกูย้ ืมระหว่าง MORE กับ PROP 29.85 ล้านบาท
บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จากัด
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บริษัท มอร์ รีเทิรน์ จากัด (มหาชน)

การวิเคราะห์ผลกระทบจากการจาหน่ายเงินลงทุนทัง้ หมดใน PROP
ผลกระทบทางบัญชีต่อบริษัทฯ จากการจาหน่ายเงินลงทุนทัง้ หมดใน PROP หลักมาจากเงินสดที่เพิ่มจาก การลดลงของ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และ กาไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
3.4. ข้อดี ข้อด้อย และความเสี่ยงของการเข้าทารายการที-่ 1
3.4.1. ข้อดีของการเข้าทารายการ
3.4.1.1. เป็ นการลงทุนตามวัตถุประสงค์และแผนกลยุทธ์เพือ่ การเติบโตในระยะยาวของกลุ่มบริษัทฯ:
ท่ามกลางสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว และการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทา
ให้บริษัทฯ ตระหนักถึงการแข่งขันทางธุรกิ จพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่อาจรุนแรงขึน้ อย่างมีนยั สาคัญในอนาคต ดังนั้น วัตถุประสงค์
หลักในการเข้าทารายการธุรกรรมการจาหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดของ PROP จะทาให้บริษัทฯ สามารถนาเงินไปลงทุนธุรกิจบริหาร
จัดการนา้ ครบวงจร นา้ ประปา บาบัดนา้ เสีย ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าน่าจะสามารถทากาไรให้กับบริษัทฯ ในอนาคตได้ดีกว่าการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ โดยแผนการใช้เงินที่ได้รบั จากการจาหน่ายเงินลงทุนใน PROP ตามการชาระเงิน โดยในเดือนกุมภาพันธ์ 2565
บริษัทฯ คาดการณ์ว่าจะได้รบั ชาระเงินงวดแรก เป็ นจานวน 50,000,000 บาท (ห้าสิบล้านบาท) และภายในเดือนธันวาคม 2564 หรือ
ภายในปี 2565 บริษัทฯ จะได้รบั เงินจากการจาหน่ายเงินลงทุนใน PROP ครบทัง้ จานวน โดยบริษัทฯ จะนาเงินที่ได้รบั แต่ละครัง้ มา
บริหารจัดการด้านการเงินเพื่อลงทุนแต่ละโครงการ ซึ่งจานวนเงินที่จะใช้อาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมแล้วแต่สถานการณ์ ณ
ตอนนัน้ เนื่องจากปั จจุบนั บริษัท ฯ ไม่สามารถคาดการณ์ถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้ จึงทาให้บริษัทฯ ต้องมี
ความรัดกุมในการใช้เงินลงทุน โดยจะพิจารณาตามความเหมาะสม ซึ่งแผนการใช้เงินที่บริษัทฯ ได้วางแผนไว้เบือ้ งต้น มีดงั นี:้
แผนการใช้เงิน
1.
2.
3.
4.
5.

1/

ลงทุนใน บริษัท เค วอเตอร์เวิรค์ จากัด
ลงทุนใน1/ บริษัท XXX จากัด (อยู่ระหว่างการเจรจา) 2/ ทาธุรกิจเกี่ยวกับนา้
ลงทุนใน1/ บริษัท XXX จากัด (อยู่ระหว่างการเจรจา) 2/ ทาธุรกิจเกี่ยวกับนา้ ประปา
ใช้ในโครงการบริหารจัดการนา้ ที่เกาะเสม็ดและที่อาเภอปลวกแดง
ใช้เป็ นทุนหมุนเวียนอื่นๆ ในกิจการ
รวม

จานวนเงิน
70,000,000.00
50,000,000.00
50,000,000.00
30,000,000.00
50,000,000.00
250,000,000.00

ที่มา: บริษัทฯ
หมายเหตุ:
1/ ทัง้ นี ้ การลงทุน หมายความรวมถึงการบริหารจัดการและจาหน่ายนา้ ประปา ซึ่งประกอบด้วย การออกแบบวางแผน ก่อสร้างโรงผลิต
นา้ ประปาและติดตัง้ วางท่อประปา และ การจัดเก็บค่าบริการนา้ ประปาให้แก่ประชาชนทั่วไปและผูป้ ระกอบการธุรกิจ ห้างร้าน โรงแรม
ร้านอาหาร
2/ บริษัทที่อยู่ระหว่างการเจรจา จะเป็ นบริษัทที่มีลกั ษณะการดาเนินธุรกิจทีค่ ล้ายคลึงกัน เพื่อลดคู่แข่งทางการค้าต่อกันและหรือเอือ้ ประโยชน์
ในทางธุรกิจ เพื่อให้การดาเนินธุรกิจเป็ นไปอย่างราบรื่น
3/ ทัง้ นี ้ หากบริษัทฯ เข้าลงทุนในโครงการข้างต้นหรือมีการได้มาซึ่งสินทรัพย์มีจนมีมูลค่าหรือขนาดรายการมีนัยสาคัญ บริษัทฯ จะปฏิบตั ิ ตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่มีนยั สาคัญที่เข้าข่ายเป็ นการได้มาหรือจาหน่ายไปซึง่
ทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลและ
การปฏิบัติ การของบริษัท จดทะเบียนในการได้ มาหรือจาหน่า ยไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวัน ที่ 29 ตุล าคม 2547 (และที่ ได้มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน”)

นอกจากนี ้ ในการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2564 ในครัง้ นี ้ บริษัทฯ ยังมีการขออนุมตั ิผถู้ ือหุน้ ในการจัดสรรหุน้ สามัญ
เพิ่ ม ทุน จ านวน ไม่ เ กิ น 2,000,000,000 หุ้น มูลค่ า ที่ ต ราไว้หุ้น ละ 0.05 บาท เพื่ อ เสนอขายให้แ ก่ บุคคลเฉพาะเจาะจง (Private
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Placement) จานวน 1 ราย ได้แก่ MAYPLUS โดยมีราคาเสนอขายหุน้ ละ 1.50 บาท คิดเป็ นมูลค่ารวมไม่เกิน 3,000,000,000 บาท
(สามพันล้านบาท) เพื่อเป็ นค่าตอบแทนสาหรับการได้มาซึ่ง แร่ไพโรลูไซต์ คิดเป็ นมูลค่ารวม 3,000,000,000 บาท (สามพันล้านบาท)
แทนการชาระด้วยเงินสด กล่าวอีกนัยหนึ่งคือผูล้ งทุนจะชาระค่าหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ด้วยแร่ไพโรลูไซต์แทนการชาระด้วยเงิน
สด (Payment in Kind) ซึ่งแร่ไพโรลูไซต์ นัน้ เป็ นวัตถุดิบที่สาคัญในการกรองนา้ ซึ่งบริษัทฯ เห็นว่าธุรกิจดังกล่าวน่าจะเป็ นธุรกิจหลัก
ของบริษัทฯ ในอนาคต ดังนัน้ การที่บริษัทฯ มีทิศทางการทาธุรกิจที่ชดั เจนขึน้ ซึ่งน่าจะทาให้บริษัทฯ มีรายได้และผลกาไรที่ย่ งั ยืนใน
อนาคต ส่งผลโดยตรงต่อประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้
3.4.1.2. บริษัทฯ สามารถรับรูผ้ ลกาไรจากการจาหน่ายเงินลงทุนใน PROP ได้ทนั ที:
เนื่องจากปั จจุบนั บริษัทฯ มีการประมาณการค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนใน PROP จานวน 140.00 ล้านบาท จากเงิน
ลงทุนตัง้ ต้น 384.00 ล้านบาท ส่งผลให้เงินลงทุนใน PROP ของบริษัทฯ มีมลู ค่า 244.00 ล้านบาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ซึ่ง
หากบริษัทฯ จาหนายเงินลงทุนทัง้ หมดใน PROP ที่ 250.00 ล้านบาท จะส่งผลให้งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ มีกาไรจากการ
จาหน่ายเงินลงทุนดังกล่าวที่ 6.00 ล้านบาท และจะส่งผลให้งบการเงินรวมของบริษัทฯ มีกาไรจากการจาหน่ายเงินลงทุนดังกล่าวที่
33.79 ล้า นบาท ซึ่ง เกิ ด จากการน าราคาจ าหน่ า ยที่ 250.00 ล้า นบาท มาหัก ด้ว ยต้น ทุน เงิน ลงทุน 384.00 ล้า นบาท และก าไร
(ขาดทุน)สะสมของ PROP ตามสัดส่วนเงินลงทุนจานวน (167.79) ล้านบาท
3.4.1.3. บริษัทฯ จะไม่มีภาระการตัง้ ค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุนใน PROP ในอนาคต
จากแนวโน้มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (รายละเอียดตามข้อ 2.12 ภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์) และผลกระทบที่เกิดจาก
COVID-19 ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยรวมทัง้ ระบบโดยเฉพาะการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แนวดิ่ง ทาให้ผสู้ อบบัญชี
ของบริษัทฯ มีการตัง้ ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนใน PROP อย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากบริษัทฯ ยังคงถือหุน้ ใน PROP ผูส้ อบบัญชีของ
บริษัทฯ มีแนวโน้มที่จะตัง้ ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในอนาคต ซึ่งการตัง้ ค่าเผื่อการด้อยค่าดังกล่าวจะส่งผลโดยตรงต่อกาไรสุทธิ
ของบริษัทฯ ซึ่งอาจส่งผลต่อราคาหุ้น ดังนั้น การที่บริษัทฯ สามารถขายเงินลงทุนทั้งหมดใน PROP น่าจะส่งผลดีต่อผูถ้ ือหุน้ ของ
บริษัทฯ ในอนาคต
3.4.1.4. บริษัทฯ สามารถขายเงินลงทุนทัง้ หมดใน PROP ได้สูงกว่าราคาประเมินโดยผูป้ ระเมินทรัพย์สนิ อิสระ
จากผลการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของโครงการบ้านสวนจตุจกั ร จานวน 149 ยูนิต เนือ้ ที่หอ้ งชุดรวม 8,690.95 ตารางเมตร
(“ห้องชุด”) ซึ่งเป็ นทรัพย์สินหลักเกือบทัง้ หมดของ PROP พบว่ามีราคาอยู่ระหว่าง 208.60 - 211.66 ล้านบาท (ราคาจากการประเมิน
มูลค่าทรัพย์สินจากผูป้ ระเมินที่ได้รบั อนุญาตจากสานักงาน ก.ล.ต. 2 ราย) ซึ่งเป็ นราคาที่ต่ากว่าราคาที่บริษัทฯ สามารถขายได้ท่ี
250.00 ล้านบาท
3.4.2. ข้อด้อยของการเข้าทารายการ
3.4.2.1. บริษัทฯ อาจเสียโอกาสในการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์:
ในการเข้าทารายการขายเงินลงทุนทัง้ หมดใน PROP อาจทาให้บริษัทฯ เสียโอกาสในการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่ง
ทรัพย์สินของ PROP (ห้องชุดในโครงการบ้านสวนจตุจกั ร จานวน 149 ยูนิต) ถือเป็ นอาคารชุดที่อาจมีโอกาสที่ให้บริษัทฯ สามารถเข้า
สู่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้ อย่างไรก็ดี จากผลกระทบของ COVID-19 ทาให้ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อาจไม่มีการเติบโตไปอีก 1-2
ปี เนื่องจากปั จจุบัน อุปทานของตลาดอสังหาริมทรัพย์ยังคงมี มากกว่า อุปสงค์อย่างมีนัยสาคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ในแนวดิ่ง อย่างไรก็ดี จากสัญญาซือ้ ขายหุน้ PROP ระหว่างบริษัทฯ กับ นายศิวพร มิได้มีการระบุการห้ามค้าแข่ง
ดังนัน้ หากบริษัทฯ ต้องการทาธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในอนาคตย่อมสามารถทาได้
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3.4.2.2. บริษัทฯ ต้องจ่ายค่าเช่าสานักงาน:
เนื่องปั จจุบันจากบริษัทฯ มีการเช่าพืน้ ที่ของ PROP เพื่อเป็ นสานักงานใหญ่ ของบริษัทฯ และมีการจ่ายค่าเช่าเดือนละ
150,000 บาท ทัง้ นี ้ เนื่องจากบริษัทฯ ถือหุน้ ใน PROP ร้อยละ 99.99 ทาให้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวในงบการเงินรวมของบริษัทฯ ไม่ถือว่า
เป็ นค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ดี หากบริษัทฯ ขายเงินลงทุนทั้งหมดใน PROP (รายการที่-1) จะส่งผลให้บริษัทฯ มีค่าเช่านี ้เกิดขึน้ ในงบ
การเงินรวม โดยผู้บริหารของ MORE คาดว่าภายหลังจากการจาหน่ายหุ้น PROP ทั้งหมดแล้วค่าเช่าสานักงานจะไม่มีการปรับ
เพิ่มขึน้ อย่างมีนยั สาคัญ โดยจะยังชาระค่าเช่าในอัตราค่าเช่าเดิม อย่างไรก็ดีหากค่าเช่ามีการปรับขึน้ อย่างมีนยั สาคัญ บริษัทฯ อาจ
พิจารณาการต่อสัญญาเช่าพืน้ ที่สานักงานอีกครัง้ ในอนาคต
3.4.3. ความเสีย่ งของการเข้าทารายการ
3.4.3.1. ความเสีย่ งจากการทีผ่ ูถ้ ือหุน้ ไม่อนุมตั กิ ารเข้าทารายการจาหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนทัง้ หมดใน PROP (รายการที-่ 1)
เนื่องจากการเข้าทารายการในครัง้ นี ้ เป็ นรายการจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ประเภทที่ 1 ดังนัน้ บริษัทฯ ต้องได้รบั อนุมตั ิการ
เข้าทารายการจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์จากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมด
ของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ที่มีส่วนได้เสีย ซึ่งหากบริษัทฯ มิได้เสียงสนับสนุน
จากผูถ้ ือหุน้ เพียงพอบริษัทฯ จะไม่สามารถเข้าทารายการได้ อย่างไรก็ดี การเข้าทารายการที่-1 ดังกล่าวน่าจะส่งผลดีกับผูถ้ ือหุน้
โดยรวม
3.4.3.2. ความเสีย่ งจากผูซ้ อื ้ PROP ไม่สามารถหาเงินสดมาตามวันเวลา:
เนื่องจากการขายเงินลงทุนใน PROP ทั้งหมดในครัง้ นี ้ (จานวน 250 ล้านบาท) ผูซ้ ือ้ PROP เป็ นบุคคลธรรมดา ทาให้ท่ี
ปรึกษาทางการเงินอิสระไม่สามารถวิเคราะห์ ความสามารถทางการเงินได้เนื่องจากไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลการเงินส่วนบุคคลของผู้
ซือ้ PROP ได้ อย่างไรก็ดี จากการวิเคราะห์เบือ้ งต้น พบว่าผูซ้ ือ้ PROP เคยเป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ ใน UPA ซึ่งน่าจะมีศกั ยภาพทางการเงิน
พอสมควร อย่างไรก็ดี เนื่องจาก ผูซ้ ือ้ PROP ต้องมีการวางเงินมัดจาจานวน 50 ล้านบาทภายใน 90 วันหลังจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
บริษัทฯ อนุมตั ิและบริษัทฯ สามารถยึดเงินมัดจาดังกล่าวได้หากผูซ้ ือ้ PROP ไม่สามารถชาระเงินที่เหลือได้ ซึ่งจากข้อ ตกลงดังกล่าว
บริษัทฯ น่าจะไม่เสียประโยชน์หากผูซ้ ือ้ PROP ไม่สามารถจ่ายเงินทัง้ หมดได้ทนั เวลา
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ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับความเหมาะสมของราคาและเงื่อนไขในการเข้าทารายการ
จาหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนทัง้ หมดใน PROP (รายการที-่ 1)
4.1. การประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทจี่ ะจาหน่ายไป (รายการที-่ 1)
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาความเหมาะสมของราคาหุน้ ของ PROP โดยอ้างอิงจากข้อมูล และสมมติฐานการ
ดาเนินธุรกิจที่ได้รบั จาก PROP งบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว งบการเงินภายใน แผนธุรกิจ ข้อมูลทางการตลาด ประมาณการ
และสมมติฐานทางการเงิน การสัมภาษณ์ผบู้ ริหารและเจ้าหน้าที่ท่เี กี่ยวข้อง รวมถึงข้อมูลที่ PROP เปิ ดเผยแก่สาธารณะ
อย่างไรก็ตาม ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตัง้ อยูบ่ นสมมติฐานว่าข้อมูล และเอกสารสาคัญดังกล่าวเป็ นข้อมูลที่
สมบูร ณ์ ครบถ้ว น และถูก ต้อ งรวมทั้ง เป็ น การพิ จ ารณาจากสถานการณ์ และข้อ มูลที่ สามารถรับ รู ไ้ ด้ใ นปั จ จุบัน ซึ่ง หากมีการ
เปลี่ยนแปลงใดๆ อาจส่งผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อการดาเนินธุรกิจรวมถึงการตัดสินใจของผูถ้ ือหุน้ ได้
โดย Discover ได้พิจารณาความเหมาะสมของมูลค่าหุน้ ของ PROP ด้วยวิธีการต่างๆ จานวน 6 วิธี ได้แก่
1. วิธีมลู ค่าหุน้ ตามบัญชี (Book Value Approach)
2. วิธีมลู ค่าตามบัญชีท่ปี รับปรุงแล้ว (Adjusted Book Value Approach)
3. วิธีมลู ค่าหุน้ ตามราคาตลาด (Market Price Approach)
4. วิธีอตั ราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี (Price to Book Value Ratio Approach: P/BV Ratio)
5. วิธีอตั ราส่วนราคาต่อกาไรต่อหุน้ (Price to Earnings Ratio Approach: P/E Ratio)
6. วิธีมลู ค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach)
4.

หลังจากที่ได้ศกึ ษาข้อมูลและเอกสารของ PROP รวมทัง้ ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระสามารถสรุป
ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของราคาหุน้ PROP ได้ดงั ต่อไปนี ้
4.1.1. วิธีมูลค่าหุ้นตามบัญชี (Book Value Approach)
การประเมินมูลค่าหุน้ โดยวิธีนีเ้ ป็ นการประเมินจากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิ (สินทรัพย์รวมหักหนีส้ ินรวม) หรือ
เท่ากับส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของ PROP และนามาหารด้วยจานวนหุน้ จะได้เป็ นมูลค่าหุน้ ตามบัญชี โดยอ้างอิงข้อมูลจากงบการเงินรวมที่
ผ่านการสอบทานของ PROP สิน้ สุด ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ลาดับ

รายละเอียด

ทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้ว
2.
กาไร (ขาดทุน) สะสม - สารองตามกฎหมาย
3.
กาไร (ขาดทุน) สะสม - ยังไม่ได้จดั สรร
4.
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของ PROP (4) = (1)+(2)+(3)
5.
จานวนหุน้ ที่ชาระแล้วทัง้ หมดของบริษัท (หุน้ )1/
6.
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)
หมายเหตุ: 1/ มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้เท่ากับหุน้ ละ 10.00 บาทต่อหุน้
1.

มูลค่า (ล้านบาท)
384.00
2.30
(170.08)
216.21
38,400,000.00
5.63

การประเมินมูลค่า PROP ด้วยวิธีมลู ค่าหุน้ ตามบัญชี ได้ (Book Value Approach) มูลค่าของ PROP เท่ากับ 5.63 บาท
ต่อหุน้ หรือ คิดเป็ นมูลค่าบริษัท 216.21 ล้านบาท อย่างไรก็ดี การประเมินมูลค่าหุน้ ด้วยวิธีมลู ค่าบริษัทตามบัญชี จะคานึงถึงฐานะ
การเงินขณะใดขณะหนึ่งและมูลค่าทรัพย์สินตามที่ได้บนั ทึกบัญชีไว้ตามงบการเงิน ณ วันที่ทาการประเมินเพียงอย่างเดียวเท่านั้น
โดยมิได้คานึงถึงความสามารถในการทากาไร ผลการดาเนินงาน ศักยภาพในการเติบโตของธุรกิจในอนาคต แนวโน้มอุตสาหกรรม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินทรัพย์ส่วนใหญ่ของ PROP เป็ นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนซึ่งถูกบันทึกในงบการเงินตามมูลค่าต้นทุนการ
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ได้มาของสินทรัพย์และหักค่าเสื่อมราคาและตัดจาหน่าย โดยยังมิได้สะท้อนมูลค่าราคาตลาดที่แท้จริง ดังนัน้ ที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระจึงมีความเห็นว่าวิธีประเมินมูลค่าดังกล่าวไม่เหมาะสมสาหรับการประเมินมูลค่าหุน้ ของ PROP ในครัง้ นี ้
4.1.2. วิธีปรับปรุ งมูลค่าตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach)
การประเมินมูลค่าหุน้ ด้วยวิธีนีเ้ ป็ นการนาสินทรัพย์รวมของ PROP หักด้วยหนีส้ ินทัง้ หมด รวมทัง้ ภาระผูกพัน และหนีส้ ินที่
อาจจะเกิดขึน้ ในอนาคต (Commitments and Contingent Liabilities) ซึ่งปรากฏตามงบการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 และ
ปรับปรุงด้วยรายการต่างๆ ที่เกิดขึน้ ภายหลังจากวันที่ปิดงบการเงิน หรือรายการที่มีผลกระทบทาให้มลู ค่าตามบัญชีสะท้อนมูลค่าที่
แท้จริงมากขึน้ เช่น ส่วนเพิ่มหรือส่วนลดจากการประเมินราคาสินทรัพย์ท่ียงั ไม่ได้บนั ทึก ในงบการเงิน รายการบวกกลับหนีส้ งสัยจะ
สูญหรือหนีส้ ูญที่ได้รบั ชาระคืน มูลค่าใบอนุญาตประกอบธุรกิจ กู๊ดวิลล์ (Goodwill) สิทธิบัตร (Patent) มูลค่าตราสินค้า (Brand
Value) เงินปั นผลจ่าย หรือรายการขาดทุนที่สามารถนามาลดภาษีได้ในอนาคต (Losses Carried Forward) เป็ นต้น หลังจากนัน้ จึง
นาผลลัพธ์ท่คี านวณได้หารด้วยจานวนหุน้ ที่ชาระแล้วทัง้ หมดของ PROP
ในการประเมินมูลค่าหุน้ ของ PROP โดยวิธีนีท้ ่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้ทาการปรับปรุ งมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
ลงทุนซึ่งได้แก่หอ้ งชุดในโครงการบ้านสวนจัตุจักรจานวน 149 ห้อง โดยมีมูลค่าตามบัญชี 211.81 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ
85.22 ของสินทรัพย์รวม (ซึ่งถือเป็ นสินทรัพย์หลักของ PROP) ตามงบการเงินล่าสุด ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2564 ที่สอบทานโดยผูส้ อบ
บัญชีรบั อนุญาต มาปรับปรุงด้วยส่วนเพิ่มหรือส่วนลดของราคาประเมินใหม่ของ ตามรายงานการประเมินราคาสินทรัพย์ จัดทาโดยผู้
ประเมินทรัพย์สินอิสระได้แก่ บริษัท แอดวานซ์ พร๊อพเพอร์ตี ้ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จากัด (“APC”) ประเมินสินทรัพย์เมื่อวันที่ 16
กรกฎาคม 2564 และบริษัท เวลท์ แอพไพรซัล จากัด (“WA”) ประเมินสินทรัพย์เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 ซึ่งเป็ นผูป้ ระเมิน
ทรัพย์สินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย (“VAT”) และเป็ นบริษัทประเมินมูลค่า
ทรัพย์สินในตลาดทุนและได้รบั ความเห็นชอบจาก สานักงาน ก.ล.ต. โดยวัตถุประสงค์ในการประเมินคือวัตถุประสงค์สาธารณะ ทัง้ นี ้
ผูถ้ ือหุน้ สามารถพิจารณารายละเอียดวิธีการประเมินมูลค่าสินทรัพย์เพิ่มเติมได้ใน เอกสารแนบ 4 และเอกสารแนบ 5 ทัง้ นี ้ ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระเห็นว่าวิธีการและมูลค่าที่ผปู้ ระเมิน ทรัพย์สินอิสระ นามาใช้นนั้ เหมาะสมจึงนามาใช้อา้ งอิงในการประเมินมูลค่าหุน้
ด้วยวิธีนี ้
4.1.2.1. สรุปการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ โดย APC
ในการเลือกวิธีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินนี ้ APC ได้ตรวจสอบและพิจารณาปั จจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่ประเมิน
มูลค่า เช่น ลักษณะสิทธิตามกฎหมาย ลักษณะเฉพาะของทรัพย์สิน ความเหมาะสมในการใช้ประโยชน์ หรือนาไปพัฒนาใช้ประโยชน์
สภาพการตลาดทั่วๆไป พร้อมเงื่อนไขข้อจากัดต่างๆ และสมมติฐานเพิ่มเติม /พิเศษ หรือเงื่อนไขพิเศษเฉพาะการประเมิน เพื่อเลือกใช้
วิธีการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ไี ด้รบั การว่าจ้าง อันเป็ นเงื่อนไขสาคัญที่จะนาไปสู่การให้ความเห็น
อย่างเป็ นระบบและสรุปมูลค่าทรัพย์สินในขัน้ สุดท้ายของการประเมินเพื่อกาหนดมูลค่าตลาด
ทั้งนี ้ การใช้ประโยชน์สูงสุดและดีท่ีสุดของทรัพย์สิน คือการใช้ประโยชน์เพื่อพักอาศัย และ APC มีความเห็นว่าทรัพย์สิน
ปั จจุบัน มีการพัฒนาเพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดและดีท่ีสุดแล้ว ซึ่ง APC เลือกใช้วิธีการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับลักษณะของ
ทรัพย์สินซึ่งมีสภาพเป็ น ห้องชุดพักอาศัย คือ วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) เนื่องจากลักษณะของทรัพย์สิน มี
ข้อมูลตลาดที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน หรือประเภทเดียวกัน ที่สามารถนามาสนับสนุนทางการตลาดจานวนมากเพียงพอ ในช่วงเวลา
เดียวกันที่จะสามารถนามาใช้เป็ นมูลค่าตัวแทน โดยจะมีการปรับตัวเลขมูลค่า ให้ใกล้เคียงกันตามสภาพและลักษณะทางกายภาพ
ของทรัพย์สินได้
หลักเกณฑ์วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach)
วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) ซึ่งวิธีการนีเ้ ป็ นวิธีท่ีดีท่ีสดุ ชัดเจนที่สดุ เนื่องจากเป็ นการวิเคราะห์มลู ค่า
จากการซือ้ ขายในตลาดเป็ นสาคัญ กล่าวคือ ถ้าตลาดมีการซือ้ ขายที่เพียงพอสามารถนามาเทียบเคียงหรือเปรียบเทียบกับทรัพย์สินที่
บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จากัด

70

หน้า 47/150

ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

บริษัท มอร์ รีเทิรน์ จากัด (มหาชน)

ประเมินได้โดยตรง โดยหลักก็คือ “มูลค่าของทรัพย์สินของเรา = ราคาของทรัพย์สินเทียบเคียงที่คนอื่นขายได้” แนวทาง คือ การสืบหา
ทรัพย์สินเทียบเคียงที่ใกล้เคียงกันที่มีการซือ้ ขาย หรือที่เรียกว่าข้อมูลตลาด มาพิจารณาว่ามีลกั ษณะคล้ายหรือแตกต่างจากทรัพย์สนิ
ที่ประเมินอย่างไรบ้างโดยต้องมีจานวนที่เพียงพอ การวิเคราะห์ตอ้ งพิจารณาถึงปั จจัยต่างๆ ที่มีผลต่อมูลค่า ในการเปรียบเทียบของ
ทัง้ ทรัพย์สินที่ประเมินกับข้อมูลตลาดที่จะเปรียบเทียบ เช่น ทาเลที่ตงั้ ผังเมือง ขนาดแปลงที่ดิน ขนาดเนือ้ ที่ใช้สอยอาคาร คุณภาพ
อาคาร เป็ นต้น และจึงทาการวิเคราะห์มูลค่าทรัพย์สินที่จะประเมินโดยใช้เทคนิคต่างๆ ที่เหมาะสม เช่น Sale Adjustment-Grid
Method, Weighted Quality Score (WQS) เป็ นต้น โดยสินทรัพย์ท่ผี ปู้ ระเมินทรัพย์สินอิสระเลือกมาเป็ นสินทรัพย์เปรียบเทียบนั้นจะ
มาจากสินทรัพย์ท่ถี กู เสนอขายโดยเจ้าของหรือตัวแทนขาย ทัง้ นี ้ ผูป้ ระเมินทรัพย์สินอิสระมิได้นาข้อมูลในโครงการบ้านสวนจตุจกั รมา
เปรียบเทียบเนื่องจากห้องชุดในโครงการดังกล่าวถูกถือกรรมสิทธิ์โดย PROP เกือบทัง้ หมด
การประเมินมูลค่าทรัพย์สินนี ้ ผูป้ ระเมินได้ทาการสารวจข้อมูลตลาดเปรียบเทียบในบริเวณใกล้เคียงเพื่อทาการวิเคราะห์ใน
ลาดับต่อไป แสดงรายละเอียดดังต่อไปนี ้ (ที่ตงั้ แต่ละข้อมูลแสดงแผนที่สงั เขปแสดงที่ตงั้ ทรัพย์สิน)

รายละเอียด
ภาพถ่าย

ข้อมูลราคาตลาดเปรียบเทียบในการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
ข้อมูลที่ 1

ลักษณะทรัพย์สิน
ทีต่ ั้ง

ห้องชุดพักอาศัย
อาคารชุด “ตวันนา เรสซิเด้นท์ 2”
อาคาร ซี ชัน้ ที่ 7
GPS. ตาแหน่งทีต่ ้งั
LAT 13.826122 LONG 100.553673
เนือ้ ทีห่ ้องชุด (ตร.ม.)
ประมาณ 35.00 ตารางเมตร
ถนนหน้าโครงการ
ซอยวิภาวดีรงั สิต 17 ถนนวิภาวดีรงั สิต
เป็ นถนน ลาดยาง ไป-กลับ 2 ช่องจราจร
สาธารณู ป โภคและสิ่ ง มีระบบสาธารณูปโภคพร้อม สิ่งอานวยความสะดวก
อานวยความสะดวก
ประกอบด้วย สระว่ายนา้ ที่จอดรถ ลิฟท์โดยสาร ระบบ
ป้องกันอัคคีภยั และระบบรักษาความปลอดภัย
รูปแบบอาคาร
ทันสมัย
อายุอาคาร
ประมาณ 19 ปี
การบารุงรักษา
ดี
การตกแต่ ง ภายในห้ อ ง ห้องเปล่า ไม่มีเฟอร์นิเจอร์ และ เครื่องปรับอากาศ
ชุด
ราคา

1,350,000.00 บาท
หรือตารางเมตรละ 38,572 บาท
เงื่อนไข
เสนอขาย
วันทีไ่ ด้รับข้อมูล
16 กรกฎาคม 2564
ผู้ขาย/ผู้ให้ข้อมูล
คุณเอ
โทรศัพท์
086-314-1960
ที่มา: รายงานประเมินมูลค่าสินทรัพย์โดย APC
บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จากัด
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ข้อมูลที่ 2

ห้องชุดพักอาศัย
อาคารชุด “ตวันนา เรสซิเด้นท์ 2”
อาคาร ซี ชัน้ ที่ 4
LAT 13.826122 LONG 100.553673
ประมาณ 35.00 ตารางเมตร
ซอยวิภาวดีรงั สิต 17 ถนนวิภาวดีรงั สิต
เป็ นถนน ลาดยาง ไป-กลับ 2 ช่องจราจร
มีระบบสาธารณูปโภคพร้อม สิ่งอานวยความสะดวก
ประกอบด้วย สระว่ายนา้ ที่จอดรถ ลิฟท์โดยสาร ระบบ
ป้องกันอัคคีภยั และระบบรักษาความปลอดภัย
ทันสมัย
ประมาณ 19 ปี
ดี
มี ก า ร ต ก แ ต่ ง เ ฟ อ ร์ นิ เ จ อ ร์ พ ร้ อ ม ติ ด ตั้ ง
เครื่องปรับอากาศ
1,250,000.00 บาท
หรือตารางเมตรละ 35,715 บาท
เสนอขาย
16 กรกฎาคม 2564
คุณเอ
086-314-1960
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บริษัท มอร์ รีเทิรน์ จากัด (มหาชน)

ข้อมูลราคาตลาดเปรียบเทียบในการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
ข้อมูลที่ 3

รายละเอียด
ภาพถ่าย

ข้อมูลที่ 8

ลักษณะทรัพย์สิน
ทีต่ ั้ง

ห้องชุดพักอาศัย
ห้องชุดพักอาศัย
อาคารชุด “ตวันนา เรสซิเด้นท์ 1”
อาคารชุด “ปาล์ม สวีท คอนโด” ชัน้ ที่ 2
อาคาร เอ ชัน้ ที่ 8
GPS. ตาแหน่งทีต่ ั้ง
LAT 13.82600 LONG 100.55923
LAT 13.820834 LONG 100.568197
เนือ้ ทีห่ ้องชุด (ตร.ม.)
ประมาณ 47.00 ตารางเมตร
ประมาณ 24.00 ตารางเมตร
ถนนหน้าโครงการ
ซอยวิภาวดีรงั สิต 17 ถนนวิภาวดีรงั สิต
ซอยวิภาวดีรงั สิต 24 ถนนวิภาวดีรงั สิต
เป็ นถนน ลาดยาง ไป-กลับ 2 ช่องจราจร
เป็ นถนน ลาดยาง ไป-กลับ 2 ช่องจราจร
สาธารณู ป โภคและสิ่ ง มีระบบสาธารณูปโภคพร้อม สิ่งอานวยความสะดวก มีระบบสาธารณูปโภคพร้อม สิ่งอานวยความสะดวก
อานวยความสะดวก
ประกอบด้วย สระว่ายนา้ ที่จอดรถ ลิฟท์โดยสาร ระบบ ประกอบด้วย สระว่ายนา้ ที่จอดรถ ลิฟท์โดยสาร ระบบ
ป้องกันอัคคีภยั และระบบรักษาความปลอดภัย
ป้องกันอัคคีภยั และระบบรักษาความปลอดภัย
รูปแบบอาคาร
ทันสมัย
ทันสมัย
อายุอาคาร
ประมาณ 22 ปี
ประมาณ 20 ปี
การบารุงรักษา
ดี
ดี
การตกแต่ ง ภายในห้ อ ง มี ก า ร ต ก แ ต่ ง เ ฟ อ ร์ นิ เ จ อ ร์ พ ร้ อ ม ติ ด ตั้ ง มี ก า ร ต ก แ ต่ ง เ ฟ อ ร์ นิ เ จ อ ร์ พ ร้ อ ม ติ ด ตั้ ง
ชุด
เครื่องปรับอากาศ
เครื่องปรับอากาศ
ราคา
1,640,000.00 บาท
1,300,000.00 บาท
หรือตารางเมตรละ 34,894 บาท
หรือตารางเมตรละ 54,167 บาท1/
เงื่อนไข
เสนอขาย
เสนอขาย
วันทีไ่ ด้รับข้อมูล
16 กรกฎาคม 2564
16 กรกฎาคม 2564
ผู้ขาย/ผู้ให้ข้อมูล
คุณมิกซ์
ผูข้ าย
โทรศัพท์
092-296-3544
082-340-7774
ที่มา: รายงานประเมินมูลค่าสินทรัพย์โดย APC
หมายเหตุ: 1/ ราคาขายต่อตารางเมตรของข้อมูลที่ 8 สูงกว่าข้อมูลเปรียบเทียบอื่นเนื่องจากห้องชุดดังกล่าวได้ Renovate ใหม่ ทาให้
มีสภาพภายในสมบูรณ์กว่าข้อมูลเปรียบเทียบอื่นๆ

ข้อมูลราคาตลาดเปรียบเทียบในการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
ข้อมูลที่ 10

รายละเอียด
ภาพถ่าย

ลักษณะทรัพย์สิน
ทีต่ ้งั

ห้องชุดพักอาศัย
อาคารชุด “รีเจ้นท์ โฮม 6” ชัน้ ที่ 7 อาคาร D

บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จากัด
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ข้อมูลที่ 11

ห้องชุดพักอาศัย
อาคารชุด “พิบลู ย์ คอนโดวิลล์” ชัน้ ที่ 9 อาคาร 3
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บริษัท มอร์ รีเทิรน์ จากัด (มหาชน)

ข้อมูลราคาตลาดเปรียบเทียบในการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
รายละเอียด
ข้อมูลที่ 10
ข้อมูลที่ 11
GPS. ตาแหน่งทีต่ ั้ง
LAT 13.82500 LONG 100.545662
LAT 13.827365 LONG 100.535378
เนือ้ ทีห่ ้องชุด (ตร.ม.)
ประมาณ 62.00 ตารางเมตร
ประมาณ 25.30 ตารางเมตร
ถนนหน้าโครงการ
ซอยประชาชื่น 6 ถนนประชาชื่น
ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี 44 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี
เป็ นถนน ลาดยาง ไป-กลับ 2 ช่องจราจร
เป็ นถนน ลาดยาง ไป-กลับ 2 ช่องจราจร
สาธารณู ป โภคและสิ่ ง มีระบบสาธารณูปโภคพร้อม สิ่งอานวยความสะดวก มีระบบสาธารณูปโภคพร้อม สิ่งอานวยความสะดวก
อานวยความสะดวก
ประกอบด้วย สระว่ายนา้ ที่จอดรถ ลิฟท์โดยสาร ระบบ ประกอบด้วย สระว่ายนา้ ที่จอดรถ ลิฟท์โดยสาร ระบบ
ป้องกันอัคคีภยั และระบบรักษาความปลอดภัย
ป้องกันอัคคีภยั และระบบรักษาความปลอดภัย
รูปแบบอาคาร
ทันสมัย
ทันสมัย
อายุอาคาร
ประมาณ 9 ปี
ประมาณ 22 ปี
การบารุงรักษา
ดี
ดี
การตกแต่ ง ภายในห้ อ ง มี ก า ร ต ก แ ต่ ง เ ฟ อ ร์ นิ เ จ อ ร์ พ ร้ อ ม ติ ด ตั้ ง มี ก า ร ต ก แ ต่ ง เ ฟ อ ร์ นิ เ จ อ ร์ พ ร้ อ ม ติ ด ตั้ ง
ชุด
เครื่องปรับอากาศ
เครื่องปรับอากาศ
ราคา
1,980,000.00 บาท
850,000.00 บาท
หรือตารางเมตรละ 31,936 บาท
หรือตารางเมตรละ 33,597 บาท
เงื่อนไข
เสนอขาย
เสนอขาย
วันทีไ่ ด้รับข้อมูล
16 กรกฎาคม 2564
16 กรกฎาคม 2564
ผู้ขาย/ผู้ให้ข้อมูล
คุณนก
คุณพันทิรา
โทรศัพท์
061-879-6559
081-341-2359
ที่มา: รายงานประเมินมูลค่าสินทรัพย์โดย APC

ตารางการวิเคราะห์เพื่อกาหนดมูลค่าทรัพย์สิน
เนื่องจากข้อมูลราคาตลาดที่นามาใช้ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินครัง้ นี ้ มีตัวแปรบางประการที่มีความแตกต่างจาก
ทรัพย์สินที่ประเมินมูลค่า และจะมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สิน ดังนัน้ ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน APC จึงเลือกใช้วิธี Weighted
Quality Score (WQS) ในการปรับแก้ตวั แปรต่างๆ ซึ่งหากตัวแปรใดมีความแปรปรวนของมูลค่ามากเมื่อเทียบกับทรัพย์สิน ก็จะทาให้
นา้ หนักของตัวแปรนัน้ มาก โดยผลรวมนา้ หนักของตัวแปรต่างๆ จะเท่ากับ 100% ผูป้ ระเมินจะให้คะแนนในแต่ละตัวแปรแล้วนามา
คูณด้วยนา้ หนักในแต่ละตัว ผลรวมของการคูณระหว่างคะแนนที่ให้นา้ หนักของตัวแปรในแต่ละตัวจะหมายรวมถึงค่า Weighted
Quality Score (WQS) ทัง้ นี ้ ชุดข้อมูลที่นามาเปรียบเทียบและคะแนนในแต่ละตัวแปรของสินทรัพย์นนั้ ถูกกาหนดโดยดุลยพินิจของผู้
ประเมิน ทรัพย์สินอิสระ ทั้งนี ้ท่ีป รึกษาทางการเงินได้สอบทานสมมติฐานต่ างๆ กับ ผู้ป ระเมิน ทรัพ ย์สิน อิสระแล้ว พบว่ ามีค วาม
สมเหตุสมผล
ข้อมูลเปรียบเทียบ
่ ิจารณา
ปั จจัยทีพ

เนือ้ ทีห่ ้องชุด
ทาเลที่ตงั้ โครงการ
การเข้าถึงโครงการ
การออกแบบโครงการ
บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จากัด

ระดับ
คะแนน
(%)

10
10
15

1

2

3

8

10

11

35.00
ตรม.
อาคาร A
ชั้นที่ 7
7
6
7

35.00
ตรม.
อาคาร A
ชั้นที่ 4
7
6
7

47.00
ตรม.
อาคาร A
ชั้นที่ 8
7
6
7

24.0
ตรม.
ชั้นที่ 2

62.00
ตรม.
ชั้นที่ 7

8
8
8

6
51/
6

23.50
ตรม.
อาคารบี
ชั้นที่ 9
7
51/
7
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ทรัพย์สิน
ทีป่ ระเมิน
มูลค่า
58.01 ตรม.
อาคาร D
ชั้นที่ 2
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บริษัท มอร์ รีเทิรน์ จากัด (มหาชน)
ข้อมูลเปรียบเทียบ

่ ิจารณา
ปั จจัยทีพ

เนือ้ ทีห่ ้องชุด

1

ระดับ
คะแนน
(%)

สภาพอาคาร
ขนาดและการตกแต่งห้องชุด
ตาแหน่งที่ตงั้ ห้องชุด
สิ่งอานวยความสะดวกภายในอาคาร
สภาพแวดล้อม
แนวโน้มความเจริญ
รวม

2

3

35.00
35.00
47.00
ตรม.
ตรม.
ตรม.
อาคาร A อาคาร A อาคาร A
ชั้นที่ 7
ชั้นที่ 4
ชั้นที่ 8
6
6
6
7
7
6
7
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
650
630
625

10
15
10
10
10
10
100

8

10

24.0
ตรม.
ชั้นที่ 2

62.00
ตรม.
ชั้นที่ 7

11

23.50
ตรม.
อาคารบี
ชั้นที่ 9
7
6
6
7
7
6
7
6
7
8
6
6
8
6
6
8
6
6
765
605
625
RATING SCALE
พอใช้
ปานกลาง
ดี
3-4
5-6
7-8

ต่า
1-2

ข้อมูลเปรียบเทียบ
การปรับปั จจัย และระดับคุณภาพ

1

2

3

8

10

11

ทรัพย์สิน
ทีป่ ระเมิน
มูลค่า
58.01 ตรม.
อาคาร D
ชั้นที่ 2
4
5
4
6
6
6
550
ดีมาก
9-10
ทรัพย์สิน
ทีป่ ระเมิน
มูลค่า

ราคาเสนอขาย ( บาท / ตารางเมตร )
38,572
35,715
34,894
54,167
31,936
33,597
ราคาที่เหมาะสม
34,715
32,144
31,405
48,750
30,339
31,917
ระดับคะแนนถ่วงนา้ หนัก
650
630
625
765
605
625
550
อัตราส่วนในการปรับแก้
0.8462
0.8730
0.8800
0.7190
0.9091
0.8800
1.0000
ราคาที่ปรับแก้แล้ว
29,374.06 28,061.79 27,636.05 35,049.24 27,581.09 28,087.09
ระดับความสาคัญของการเปรียบเทียบ
0.139
0.174
0.185
0.065
0.253
0.185
1.00
มูลค่าที่เปรียบเทียบได้
4,079.75 4,871.86 5,117.81 2,264.17 6,964.96 5,201.34
28,499.89
มูลค่าตลาดทรัพย์สิน ( บาท / ตารางเมตร / เริ่มต้นที่ชนั้ 2)
28,500.00
ที่มา: รายงานประเมินมูลค่าสินทรัพย์โดย APC
หมายเหตุ: ทรัพย์สินที่ประเมินมูลค่า เป็ นห้องชุดพักอาศัยและพาณิชยกรรม จานวนรวาม 149 ยูนิต ตัง้ อยู่ในโครงการบ้านสวนจตุจกั ร ในอาคาร
D - I โดยมีตาแหน่งที่ ตัง้ ของห้องชุดที่แตกต่างกัน ส่วนสภาพของโครงการฯสภาพห้องชุด รวมถึงระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอานวย
ความสะดวกเหมือนกัน การกาหนดมูลค่าทรัพย์สิน ทาง APC พิจารณาจาก ที่ตงั้ ของชัน้ เท่ากันทุกยูนิต ซึ่งราคาทรัพย์สินจะเริ่มต้นที่
ชั้นที่ 2 ของอาคาร D พร้อมขนาดเนือ้ ที่ของห้องชุดประมาณ 58.01 ตารางเมตร ราคา 28,500 บาท ต่อตารางเมตร (ตามตาราง
ข้างต้น) และปรับราคาขึน้ ชัน้ ละ 500 บาท/ตารางเมตร

การประเมินมูลค่าทรัพย์สินแบบ “พอร์ตโฟลิโอ (Portfolio)”
เนื่องจากทรัพย์สินที่ประเมินมูลค่า มีลกั ษณะเป็ นกลุ่มทรัพย์สินแบบ “พอร์ตโฟลิโอ (Portfolio)” หมายถึง ทรัพย์สินตัง้ แต่ 2
ชิน้ ขึน้ ไปถูกครอบครองสิทธิตามกฎหมายหรือบริหารโดยนิติบุคคลหรือบุคคลเดียวกัน ดังนัน้ การประเมินมูลค่าตามรายงานฉบับนี ้
APC พิจารณาประมิณมูลค่าโดยคานึงถึงส่วนลด (Discounted) ต่างๆ ในกรณีท่มี ีการเสนอขายทรัพย์สิน พร้อมกันในคราวเดียวแก่ผู้
ซือ้ รายเดียวกัน ซึ่งมีรายละเอียดในค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี ้
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ราคาประเมินทรัพย์สิน (ตามวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด) รวมทัง้ สิน้
หัก ค่าบริหารและจัดการโครงการ
1.00% ของราคาตามวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด
ค่าภาษีการขายและค่าธรรมเนียมการโอน
2.00% ของราคาตามวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด
ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ
3.30% ของราคาตามวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด
ดอกเบีย้ สาหรับการถือครองทรัพย์สิน
7.00% ของมูลค่าทรัพย์สิน
(คิดจากมูลค่าทรัพย์สนิ ในระยะเวลา 1 ปี )
กาไรและความเสี่ยงการถือครองทรัพย์สิน
10.00% ของมูลค่าทรัพย์สิน
รวมค่าใช้จ่ายของโครงการ
Discounted Rate
ที่มา: รายงานประเมินมูลค่าสินทรัพย์โดย APC

260,746,375.00
2,607,463.75
5,214,927.50
8,604,630.38
18,252,246.25

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

23,704,215.91 บาท
58,383,483.78 บาท
หรือคิดเป็ นประมาณ 20%

สรุปราคาประเมินทรัพย์สิน “โครงการบ้านสวนจตุจกั ร” จานวน 149 ยูนิต
สรุปราคาประเมิน
ชัน้ ที่ 2
เริ่มต้นที่ราคาตารางเมตรละ (ตามตาราง WQS)
ชัน้ ที่ 3
ราคาตารางเมตรละ
ชัน้ ที่ 4
ราคาตารางเมตรละ
ชัน้ ที่ 5
ราคาตารางเมตรละ
ชัน้ ที่ 6
ราคาตารางเมตรละ
ชัน้ ที่ 7
ราคาตารางเมตรละ
ชัน้ ที่ 8
ราคาตารางเมตรละ
ที่มา: รายงานประเมินมูลค่าสินทรัพย์โดย APC

28,500.00
29,000.00
29,500.00
30,000.00
30,500.00
31,000.00
31,500.00

บาท โดยปรับราคาขึน้ ชัน้ ละ
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

500.00 บาท

สรุปมูลค่าทรัพย์สิน
APC ได้พิจารณารายละเอียดต่างๆ ของทรัพย์สินที่ทาการสารวจพร้อมได้เลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมเพื่อประเมินมูลค่า
ตลาดของทรัพย์สินแล้ว ภายใต้วิธีการประเมินพร้อมสมมติฐานและเงื่อนไขข้อจากัดตามที่ได้ระบุไว้ในรายงานฉบับนี ้ มีความเห็นว่า
ณ วันประเมินมูลค่าทรัพย์สิน วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 มูลค่าตลาดของทรัพย์สินคือ
รายการประเมินมูลค่า

จานวน
(หน่วย/ตรม.)

ทรัพย์สินที่ประเมินมูลค่า : ห้องชุดพักอาศัย และพาณิชยกรรม
จานวนรวม 149 ยูนิต เนือ้ ที่รวม 8,690.95 ตารางเมตร
รวมราคาประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

ราคาประเมิน
(บาท/หน่วย)

8,690.95

รวมราคาประเมิน
(บาท)
-

208,597,000.00

208,597,000.00
(-สองร้อยแปดล้านห้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)

ที่มา: รายงานประเมินมูลค่าสินทรัพย์โดย APC

4.1.2.2. ความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระต่อการประเมินราคาทรัพย์สนิ ของ APC
ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการเลือกใช้วิธีการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน จากการพิจารณารายงานประเมิน
มูลค่าทรัพย์สินซึ่งจัดทาโดยผูป้ ระเมินทรัพย์สินอิสระ ซึ่งใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) ในการประเมินมูลค่า
ทรัพย์สินเท่ากับ 208.46 ล้านบาท ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) เป็ น
วิธีการประเมินราคาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะทรัพย์สินได้ดีท่สี ดุ เนื่องจาก APC ได้ตรวจสอบและพิจารณาปั จจัยต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่ประเมินมูลค่า และสรุปว่าวิธีการนีเ้ ป็ นวิธีท่ีดีท่สี ดุ ชัดเจนที่สดุ เนื่องจากเป็ นการวิเคราะห์มลู ค่าจากการซือ้
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ขายในตลาดเป็ นสาคัญ กล่าวคือ ถ้าตลาดมีการซือ้ ขายที่เพียงพอสามารถนามาเทียบเคียงหรือเปรียบเทียบกับทรัพย์สินที่ประเมินได้
โดยตรง โดยหลักก็คือ “มูลค่าของทรัพย์สินของเรา = ราคาของทรัพย์สินเทียบเคียงที่คนอื่นขายได้” แนวทาง คือ การสืบหาทรัพย์สิน
เทียบเคียงที่ใกล้เคียงกันที่มีการซือ้ ขาย หรือที่เรียกว่าข้อมูลตลาด มาพิจารณาว่ามีลักษณะคล้ายหรือแตกต่างจากทรัพย์สินที่
ประเมินอย่างไรบ้างโดยต้องมีจานวนที่เพียงพอ การวิเคราะห์ตอ้ งพิจารณาถึงปั จจัยต่างๆ ที่มีผลต่อมูลค่า ในการเปรียบเทียบของทัง้
ทรัพย์สินที่ประเมินกับข้อมูลตลาดที่จะเปรียบเทียบ เช่น ทาเลที่ตงั้ ผังเมือง ขนาดแปลงที่ดิน ขนาดเนือ้ ที่ใช้สอยอาคาร คุณภาพ
อาคาร เป็ นต้น และจึงทาการวิเคราะห์มูลค่าทรัพย์สินที่จะประเมินโดยใช้เทคนิคต่างๆ ที่เหมาะสม เช่น Sale Adjustment-Grid
Method, Weighted Quality Score (WQS) เป็ นต้น ดังนัน้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นสอดคล้องกับผูป้ ระเมิน ทรัพย์สิน
อิสระที่เลือกใช้ราคาประเมินมูลค่าทรัพย์สินจากวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach)
4.1.2.3. สรุปการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ โดย WA
ในการเลือกวิธีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินนี ้ WA ได้ตรวจสอบและพิจารณาปั จจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่ประเมิน
มูลค่า เช่น ลักษณะสิทธิตามกฎหมาย ลักษณะเฉพาะของทรัพย์สิน ความเหมาะสมในการใช้ประโยชน์ หรือนาไปพัฒนาใช้ประโยชน์
สภาพการตลาดทั่วๆไป พร้อมเงื่อนไขข้อจากัดต่างๆ และสมมติฐานเพิ่มเติม/พิเศษ หรือเงื่อนไขพิเศษเฉพาะการประเมิน เพื่อเลือกใช้
วิธีการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทีได้รบั การว่าจ้าง อันเป็ นเงื่อนไขสาคัญที่จะนาไปสู่การให้ความเห็น
อย่างเป็ นระบบและสรุปมูลค่าทรัพย์สินในขันสุดท้ายของการประเมินเพื่อกาหนดมูลค่าตลาด
โดยจากการพิจารณาถึงลักษณะทางกายภาพของทรัพย์สิน ที่ทาการประเมินมู ลค่า เช่น ทาเลที่ตั้ง ลักษณะทางการ
กายภาพในการพัฒนาที่ดิน สภาพการใช้ท่ีดินบริเวณใกล้เคียง เงื่อนไข และข้อจากัดทางกฎหมาย WA มีความเห็นว่าการใช้
ประโยชน์ท่ีเหมาะสมและการใช้ประโยชน์สงู สุดและดีท่ีสุดคือ ห้องชุดอาศัย ดั งนั้น ในการประเมินครัง้ นี ้ บริษัท เวลท์ แอพไพรซัล
จากัด เลือกใช้วิธีการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับลักษณะของทรัพย์สินคือ เปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) แบบ
พอร์ตโฟลิโอ (Portfolio) เป็ นเกณฑ์ในการกาหนดมูลค่าทรัพย์สิน
ในการประเมินมูลค่าครัง้ นี ้ WA ได้เลือกใช้วิธีการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับลักษณะของทรัพย์สิน ซึ่งมีสภาพเป็ นห้องชุด
พักอาศัย พาณิชยกรรม จานวนรวม 149 ยูนิต คือ วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด เนื่องจากลักษณะของทรัพย์สิน มีขอ้ มูลตลาดที่มี
ลักษณะคล้ายคลึงกันหรือประเภทเดียวกันที่สามารถนามาสนับสนุนทางการตลาดจานวนมากเพียงพอ ในช่วงเวลาเดียวกันที่จะ
สามารถนามาใช้เป็ นมูลค่าตัวแทน โดยจะมีการปรับตัวเลขมูลค่าให้ใกล้เคียงกันตามสภาพและลักษณะทางกายภาพของทรัพย์สินได้
โดยสินทรัพย์ท่ีผปู้ ระเมินทรัพย์สินอิสระเลือกมาเป็ นสินทรัพย์เปรียบเทียบนัน้ จะมาจากสินทรัพย์ท่ถี กู เสนอขายโดยเจ้าของ
หรือตัวแทนขาย ทัง้ นี ้ ผูป้ ระเมินทรัพย์สินอิสระมิได้นาข้อมูลในโครงการบ้านสวนจตุจกั รมาเปรียบเทียบเนื่องจากห้องชุดในโครงการ
ดังกล่าวถูกถือกรรมสิทธิ์โดย PROP เกือบทัง้ หมด
การประเมินมูลค่าทรัพย์สินนีผ้ ปู้ ระเมินได้ทาการสารวจข้อมูลตลาดเปรียบเทียบในบริเวณใกล้เคียงเพื่อทาการวิเคราะห์ใน
ลาดับต่อไป แสดงรายละเอียดดังต่อไปนี ้ (ที่ตงั้ แต่ละข้อมูลแสดงในแผนที่สงั เขปแสดงที่ตงั้ ทรัพย์สิน)

รายละเอียด
ภาพถ่าย

ประเภท

ข้อมูลราคาตลาดเปรียบเทียบในการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
ข้อมูลที่ 1
ข้อมูลที่ 4

ข้อมูลที่ 11

อาคารชุดตวันนา เรสซิเด้นซ์ 2 อาคาร A ชัน้ อาคารชุดตวันนา เรสซิเด้นซ์ 1 อาคาร A ชัน้ อาคารชุด รีเจ้นท์ โฮม 6 อาคาร A ชัน้ ที่ 4
ที่ 8
ที่ 8
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ข้อมูลราคาตลาดเปรียบเทียบในการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
รายละเอียด
ข้อมูลที่ 1
ข้อมูลที่ 4
ข้อมูลที่ 11
ทีต่ ั้งอาคารชุด ติ ด ซอยวิ ภาวดี รังสิต 17 ถนนวิ ภาวดี รังสิต ติ ด ซอยวิ ภาวดี รังสิต 32 ถนนวิ ภาวดี รังสิต ติดซอยประชาชื่น 6 ถนนประชาชื่น
(ทล. 31)
(ทล. 31)
ส ภ า พ ถ น น ทางลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร
ทางลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร
ทางลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร
ด้านหน้า
สภาพแวดล้อม ย่านที่อยู่อาศัย
ย่านที่อยู่อาศัย
ย่านที่อยู่อาศัย
เนือ้ ทีห่ ้องชุด
ประมาณ 35.00 ตาราเมตร
ประมาณ 35.50 ตาราเมตร
ประมาณ 31.00 ตาราเมตร
สิ่ ง อ า น ว ย มี ร ะบบสาธารณู ป โภคพร้อ ม สิ่ ง อ านวย มี ร ะบบสาธารณู ป โภคพร้อ ม สิ่ ง อ านวย มี ร ะบบสาธารณู ป โภคพร้อ ม สิ่ ง อ านวย
ความสะดวก
ความสะดวกประกอบด้ว ย สระว่ า ยน้า ที่ ความสะดวกประกอบด้ว ย สระว่ า ยน ้า ที่ ความสะดวกประกอบด้ว ย สระว่ า ยน ้า ที่
จอดรถ ลิฟท์โดยสาร ระบบป้องกันอัคคีภัย จอดรถ ลิฟท์โดยสาร ระบบป้องกันอัคคีภัย จอดรถ ลิฟท์โดยสาร ระบบป้องกันอัคคีภัย
และระบบรักษาความปลอดภัย
และระบบรักษาความปลอดภัย
และระบบรักษาความปลอดภัย
รูปแบบอาคาร ทันสมัย
ทันสมัย
ทันสมัย
อายุอาคาร
ประมาณ 19 ปี
ประมาณ 22 ปี
ประมาณ 9 ปี
การบารุงรักษา ดี
ดี
ดี
ก า ร ต ก แ ต่ ง มีเฟอร์นิเจอร์ พร้อมติดตัง้ เครื่องปรับอากาศ มีเฟอร์นิเจอร์ พร้อมติดตัง้ เครื่องปรับอากาศ มีเฟอร์นิเจอร์ พร้อมติดตัง้ เครื่องปรับอากาศ
ภายในห้องชุด
เงื่อนไข
เสนอขาย
เสนอขาย
เสนอขาย
ราคา
1,200,000.00 บาท หรื อ ตารางเมตรละ 1,330,000.00 บาท หรื อ ตารางเมต รละ 1,190,000.00 บาท หรื อ ตารางเมต รละ
34,285 บาท
37,464 บาท
38,387 บาท
วั น ที่ ท ร า บ กันยายน 2564
กันยายน 2564
กันยายน 2564
ข้อมูล
แหล่งข้อมูล
08-6314-1960 คุณเอ
08-1805-9290 คุณวารุณี
06-3536-9395 คุณมุก
ที่มา: รายงานประเมินมูลค่าสินทรัพย์โดย WA

เนื่องจากข้อมูลราคาตลาดที่นามาใช้ในการประเมินราคาทรัพย์สินครัง้ นี ้ มีตัวแปรบางประการทีมีความแตกต่างจาก
ทรัพย์สินที่ประเมินราคา และจะมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สิน ดังนัน้ ในการประเมินราคา WA จึงเลือกใช้วิธี SALES ADJUSTMENT
GRID ในการปรับแก้ตวั แปรต่าง ๆ ซึ่งหากตัวแปรใดมีความแปรปรวนของมูลค่ามากเมื่ อเทียบกับทรัพย์สินก็จะให้นา้ หนักของตัวแปร
นัน้ มาก โดยผลรวมนา้ หนักของตัวแปรต่างๆ จะเท่ากับ 100% ผูป้ ระเมินจะให้คะแนนในแต่ละตัวแปรแล้วนามาคูณด้วยนา้ หนักในแต่
ละตัว ผลรวมของการคูณระหว่างคะแนนที่ให้นา้ หนักของตัวแปรในแต่ละตัวจะหมายรวมถึงค่า SALES ADJUSTMENT GRID ทัง้ นี ้
ชุดข้อมูลที่นามาเปรียบเทียบและคะแนนในแต่ละตัวแปรของสินทรัพย์นนั้ ถูกกาหนดโดยดุลยพินิจของผูป้ ระเมินทรัพย์สินอิสระ ที่
ปรึกษาทางการเงินได้สอบทานสมมติฐานต่างๆ กับผูป้ ระเมินทรัพย์สินอิสระแล้วพบว่ามีความสมเหตุสมผล
รายละเอียด
ชื่ออาคาร
ความสูงของอาคาร
ชัน้ ที่ / ทาเลห้องชุด
เนือ้ ที่ (ตรม.)
รูปแบบห้องชุด
ราคาเสนอขาย (บาท/ตรม.)
ราคาคาดว่าจะขายได้ (บาท/ตรม.)
บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จากัด

ข้อมูลที่ 1
ตวันนา เรสซิเด้นซ์ 2
(อาคาร A)
8 ชัน้
ชัน้ 8
35.00 ตารางเมตร
1 Bedroom
34,285
32,571

ข้อมูลที่ 4
ตวันนา เรสซิเด้นซ์ 1
(อาคาร A)
8 ชัน้
ชัน้ 8
35.50 ตารางเมตร
1 Bedroom
37,464
35,591
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ข้อมูลที่ 11
รีเจ้นท์ โฮม 6
(อาคาร A)
8 ชัน้
ชัน้ 4
31.00 ตารางเมตร
1 Bedroom
38,387
36,468

ทรัพย์สิน
บ้านสวนจตุจกั ร
8 ชัน้
ชัน้ 2
58.01 ตารางเมตร
ห้องชุดพักอาศัย
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รายละเอียด
ราคาซือ้ /ขาย (บาท/ตรม.)
วันที่มีการซือ้ ขาย (ว/ด/ป)
ปรับราคาด้านระยะเวลา (%)
ราคาซือ้ /ขายหลังการปรับปัจจัยระยะเวลา
ราคาเบือ้ งต้น (บาท/ตรม.)
ทาเลที่ตงั้ และสภาพแวดล้อม
ตาแหน่งที่ตงั้ ห้องชุด
ความสะดวกในการเดินทาง
รูปแบบ / จานวนชัน้ อาคารชุด
การตกแต่งและสภาพโดยรวมของอาคารชุด
สิ่งอานวยความสะดวกภายในโครงการ
ลักษณะทางกายภาพและการตกแต่งของห้องชุด
ศักยภาพโดยรวม
รวม
สรุปราคาทีไ่ ด้จากการปรับแก้(บาท)
TOTAL ABSOLUTE
PROPORTION
INVERSE
WQS
รวมเป็ นเงิน ( บาท )

บริษัท มอร์ รีเทิรน์ จากัด (มหาชน)
ข้อมูลที่ 1

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

0%
32,571
- 1,629
- 1,629
- 1,629
- 1,629
6,514
26,057
6,514
0.29
3.44
37.60%
9,798

ข้อมูลที่ 4

ข้อมูลที่ 11

ทรัพย์สิน

0%
0%
35,591
36,468
0%
- 5%
1,823
-5%
- 1,780 -1%
- 365
0%
- 5%
1,823
0%
- 0%
-5%
- 1,780 -5% - 1,823
0%
- 0%
-5%
- 1,780 -5% - 1,823
-5%
- 1,780 -3% - 1,094
7,118
1,459
28,473
35,009
7,118
8,752
0.32
0.39
3.14
2.56
34.41%
27.99%
9,798
9,798
ราคาประเมินห้องชุดตารางเมตรละ (บาท)

22,385
1.00
9.14
100%
29,393
29,000

ที่มา: รายงานประเมินมูลค่าสินทรัพย์โดย WA
หมายเหตุ: ราคาประเมินห้องชุดตามตารางข้างต้นเป็ นราคาชัน้ ที่ 2 และใช้เป็ นฐานในการปรับเพิ่มขึน้ ชัน้ ละ 500 บาทต่อตารางเมตร

สรุปราคาขายโครงการเป็ นรายแปลงอาคารชุด "บ้านสวนจตุจกั รอาคารเลขที่ D, E, F, G, H, I
ราคาห้องชุดตามราคาประเมินข้างต้น เป็ นราคาเริ่มต้นจากห้องชุดพักอาศัย (ห้องมาตรฐาน) ชัน้ ที่ 2 ตรม.ละ 29,000 บาท
จานวนชัน้ เพิ่มขึน้ 1 ชัน้ ราคาประเมินเพิ่ม 500 บาท
สรุปราคาขายโครงการเป็ นรายแปลง (กรณีขายเหมา) อาคารชุด "บ้านสวนจตุจกั รอาคารเลขที่ D, E, F, G, H, I
พิจารณามูลค่ากรณีประเมินทัง้ กลุ่ม (Portfolio)
1 รายรับรวมจากการขายรายแปลง
2 พิจารณามูลค่าปั จจุบัน (การถือครอง)
2.1 คิดระยะเวลาการถือครอง (ระยะเวลาขาย) เดือนละ
เป็ นระยะเวลาการถือครอง
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
มูลค่าปัจจุบนั ของทรัพย์สิน (ปัดเศษ)
2.2 หักค่าใช้จ่าย
งานระบบไฟฟ้า
เป็ นเงิน
2.2.2 ค่าบริหารการขาย
ค่าบริหารโครงการ (ตลาดประมาณ 2-5%)
ค่าใช้จ่ายขายและโฆษณา (ตลาด ประมาณ 2-5%)
บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จากัด
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265,091,850

บาท

8.0 หน่วย
1.6 ปี
8%
235,244,740 บาท
-

บาท

3.0%
2.0%
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บริษัท มอร์ รีเทิรน์ จากัด (มหาชน)

ค่าธรรมเนียมโอนกรรมสิทธิ์
ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ
ค่าเผื่อเหลือเผื่อขาด

2.0%
3.3%
1.0%
11.3%
26,582,656
23,589,672
211,655,068
211,655,068
24,354

รวม
คิดเป็ นเงิน
คิดเป็ นมูลค่าปัจจุบนั
2.3 มูลค่าของทรัพย์สินรวมทั้งสิน้
โดยประมาณ
เฉลี่ยตารางเมตรละ
ที่มา: รายงานประเมินมูลค่าสินทรัพย์โดย WA

สรุปมูลค่าทรัพย์สิน
WA ได้พิจารณารายละเอียดต่างๆ ของทรัพย์สิท่ที าการสารวจพร้อมได้เลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมเพื่อประเมินมูลค่าตลาดของ
ทรัพย์สินแล้วภายใต้วิธีการประเมินพร้อมสมมติฐานและเงื่อนไขข้อจากัดตามทีได้ระบุไว้ในรายงานฉบับนี ้ มีความเห็นว่า ณ วัน
ประเมินมูลค่าทรัพย์สินวันที่ 16 กันยายน 2564 มูลค่าตลาดของทรัพย์สิน คือ
สรุปมูลค่าทรัพย์สินโดยวิธีเปรียบเทียบตลาด (Market Approach)
ห้องชุดพักอาศัย จานวน
149 ยูนิต
รวมเนือ้ ทีห่ ้องชุด

8,690.95 ตารางเมตร
เป็ นเงิน
รวมมูลค่าทรัพย์สิน เป็ นเงิน (ปั ดเศษ)

265,091,850 บาท
265,090,000 บาท

สรุปมูลค่าทรัพย์สินโดยวิธีเปรียบเทียบตลาด (Market Approach) แบบ Portfolio - เป็ นวิธีกาหนดมูลค่าทรัพย์สิน
ห้องชุดพักอาศัย จานวน
149 ยูนิต
รวมเนือ้ ทีห่ ้องชุด
8,690.95 ตารางเมตร
เป็ นเงิน
รวมมูลค่าทรัพย์สิน เป็ นเงิน
ที่มา: รายงานประเมินมูลค่าสินทรัพย์โดย WA

211,655,068 บาท
211,660,000 บาท

4.1.2.4. ความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระต่อการประเมินราคาทรัพย์สนิ ของ WA
ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการเลือกใช้วิธีการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน จากการพิจารณารายงานประเมิน
มูลค่ า ทรัพ ย์สิน ซึ่งจัดท าโดยผู้ประเมิน ทรัพ ย์สิ นอิ สระ ซึ่ง ใช้วิธี เปรีย บเที ยบราคาตลาด (Market Approach) แบบพอร์ตโฟลิโอ
(Portfolio) ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินเท่ากับ 211.51 ล้านบาท ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า วิธีเปรียบเทียบราคา
ตลาด (Market Approach) แบบพอร์ตโฟลิโอ (Portfolio) เป็ นวิธีการประเมินราคาทรัพย์สินที่เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะ
ทรัพย์สินได้ดีท่ีสุด เนื่องจาก WA ได้ตรวจสอบและพิจารณาปั จจัยต่ างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่ประเมินมูลค่า และได้เลือกใช้
วิธีการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับลักษณะของทรัพย์สิน ซึ่งมีสภาพเป็ นห้องชุดพักอาศัย พาณิชยกรรม จานวนรวม 149 ยูนิต คือ
วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด เนื่องจากลักษณะของทรัพย์สิน มีขอ้ มูลตลาดที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกันหรือประเภทเดียวกันที่สามารถ
นามาสนับสนุนทางการตลาดจานวนมากเพียงพอ ในช่วงเวลาเดียวกันที่จะสามารถนามาใช้เป็ นมูลค่าตัวแทน โดยจะมีการปรับตัว
เลขมูลค่าให้ใกล้เคียงกันตามสภาพและลักษณะทางกายภาพของทรัพย์สินได้ ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็น
สอดคล้องกับผูป้ ระเมินทรัพย์สินอิสระที่เลือกใช้ราคาประเมินมูลค่าทรัพย์สินจากวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach)
แบบพอร์ตโฟลิโอ (Portfolio)

บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จากัด
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บริษัท มอร์ รีเทิรน์ จากัด (มหาชน)

4.1.2.5. สรุปมูลค่าทรัพย์สนิ โดยวิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ (Adjusted Book Value Approach)
วิธีการประเมินมูลค่า
(ล้านบาท)
ราคาประเมินทรัพย์สินของ APC
ราคาประเมินทรัพย์สินของ WA

รวมมูลค่าทรัพย์สินที่
ถูกประเมินทัง้ หมด
208.60
211.66

มูลค่าทางบัญชีของ
ทรัพย์สิน
211.81
211.81

ส่วนเพิ่ม (ส่วนลด)
ทางบัญชี
(3.22)
(0.15)

จากตารางสรุ ปข้างต้นสรุ ปได้ว่า การประเมินมูลค่าสินทรัพย์โดยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) แบบ
พอร์ตโฟลิโอ (Portfolio) ของผูป้ ระเมินทัง้ สองบริษัท จะได้มลู ค่าของสินทรัพย์ท่จี ะจาหน่ายไปอยู่ระหว่าง 208.60 – 211.66 ล้านบาท
ดังนั้น จากการประเมินมูลค่าหุน้ โดยวิธีปรับปรุ งมูลค่าตามบัญชี โดยนารายการที่กล่าวไว้ขา้ งต้นมาพิจารณา จะได้มูลค่าหุน้ ของ
PROP ดังนี ้
ลาดับ
รายละเอียด
1
รวมส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท
2
ลบ – ส่วนลดทรัพย์สินที่ถกู ประเมินโดยผูป้ ระเมินทรัพย์สินอิสระ (ระหว่าง)
3
รวมมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นภายหลังการปรับปรุง
4
จานวนหุน้ (หุน้ )1/
5
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นภายหลังการปรับปรุง (บาทต่อหุ้น)
หมายเหตุ: 1/ มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้เท่ากับหุน้ ละ 10.00 บาท

มูลค่า (ล้านบาท)
216.21
0.15 - 3.22
213.00 – 216.06
38,400,000.00
5.55 - 5.63

การประเมินมูลค่าบริษัทโดยวิธีนี ้ จะได้มลู ค่าของ PROP อยู่ระหว่าง 5.55 - 5.63 บาทต่อหุน้ ดังนัน้ มูลค่ารวม ของ PROP
จะอยู่ระหว่าง 213.00 – 216.06 ล้านบาท การประเมินมูลค่าหุน้ PROP ด้วยวิธีนีส้ ามารถปรับปรุงมูลค่าสินทรัพย์หลัก (ซึ่งปั จจุบนั
PROP มีสินทรัพย์หลักเพียงรายการเดียว ได้แก่ ห้องชุดโครงการบ้านสวนจตุจักรจานวน 149 ยูนิต) ของ PROP ให้สะท้อนมูลค่า
ตลาดเป็ นปั จจุบันตามวิธีการประเมินของผูป้ ระเมินทรัพย์สินอิสระ ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่าวิธีประเมิน
มูลค่าดังกล่าวเหมาะสมสาหรับการประเมินมูลค่าหุน้ ของ PROP ในครัง้ นี ้
4.1.3. มูลค่าหุ้นตามราคาตลาด (Market Price Approach)
การประเมิน มูลค่าหุ้น โดยวิธีนี ้ จะใช้ร าคาตลาดถัวเฉลี่ ยถ่ วงน ้าหนัก จากการซือ้ ขายหลัก ทรัพ ย์ข อง PROP ในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ในอดีต ณ ช่วงเวลาต่างๆ โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนักของหุน้ PROP
(มูลค่าการซือ้ ขายหุน้ ของบริษัท/ปริมาณการซือ้ ขายหุน้ ของบริษัท) ย้อนหลังในช่วงเวลา 7 วัน 15 วัน 30 วัน 60 วัน 90 วัน 180 วัน
และ 360 วัน ติดต่อกันก่อนวันกาหนดราคาซือ้ หุน้ หรือวันที่ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมตั ิการเข้าทารายการ อย่างไรก็ตาม ณ
ปั จจุบนั หุน้ ของ PROP มิได้เข้าจดทะเบียน และซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนัน้ หุน้ ของ PROP จึงไม่มีราคาซือ้ ขาย ส่งผลให้ท่ี
ปรึกษาทางการเงินอิสระไม่สามารถประเมินมูลค่าหุน้ ของ PROP โดยวิธีนไี ้ ด้
4.1.4. วิธีอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี (Price to Book Value Ratio Approach : P/BV Ratio)
การประเมินราคาโดยวิธีนี ้ เป็ นการนามูลค่าตามบัญชีของ PROP ที่ถูกปรับปรุงแล้วในหัวข้อ 4.1.2 วิธีปรับปรุงมูลค่าตาม
บัญชี (Adjusted Book Value Approach) ซึ่งมีค่าระหว่าง 5.55 – 5.63 บาทต่อหุน้ คูณกับมัธยฐานของอัตราส่วนราคาปิ ดต่อมูลค่า
ตามบัญชีเฉลี่ย (P/BV) 7 วัน 15 วัน 30 วัน 60 วัน 90 วัน 120 วัน 180 วัน และ 360 ของบริษัทที่ดาเนินธุรกิจใกล้เคียงกันกับ PROP
ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 10 กันยายน 2564 ซึ่งเป็ นหนึ่งวันทาการก่อนคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติอนุมตั ิ
ให้เข้าทารายการ โดยวิธีการคัดเลือกบริษัทที่นามาเปรียบเทียบของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระนัน้ จะคัดเลือกจากบริษัทที่มีลกั ษณะ
บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จากัด
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การประกอบธุรกิจใกล้เคียงกับ PROP ซึ่งประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ท่ีมีโครงการคอนโดมิเนียมและมีสินทรัพย์รวมไม่เกิน 2,500
ล้านบาท
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเลือกใช้บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 4 บริษัทที่มีการดาเนินธุรกิจที่คล้ายคลึงกันกับ
PROP และมีสินทรัพย์รวมไม่เกิน 2,500 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี ้
รายละเอียดของบริษัทที่ดาเนินธุรกิจคล้ายคลึงกับ PROP มีรายละเอียดดังนี ้ ได้แก่
ชื่อย่อ

บริษัท

ตลาด
หลักทรัพย์

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

1. บริษัท อรินสิริ แลนด์
ARIN
mai
บริษัทดาเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
จากัด (มหาชน)
2. บริษัท ปรีชากรุ๊ป
PRECHA
SET
ประกอบธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่ออยู่
จากัด (มหาชน)
อาศัย ทัง้ แนวราบและแนวสูง
3. บริษัท พราว เรียล
PROUD
mai
อสังหาริมทรัพย์
เอสเตท จากัด
(มหาชน)
4. บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพ
TITLE
mai
บริษัทดาเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
เพอร์ตี ้ จากัด
ประเภทคอนโดมิเนียมในจังหวัดภูเก็ต ภายใต้แบ
(มหาชน)
รนด์ "The Title"
หมายเหตุ: 1/ ข้อมูลรายได้ และกาไรสุทธิ 4 ไตรสามล่าสุด

สินทรัพย์
รายได้1/
(ล้านบาท) (ล้านบาท)
30 มิ.ย. 64 30 มิ.ย. 64
1,023.36
133.32

กาไรสุทธิ1/ มูลค่าตลาด
(ล้านบาท) (ล้านบาท)
30 มิ.ย. 64 10 ก.ย. 64
(26.01)
1,122.00

508.36

77.57

(38.70)

389.76

2,329.41

193.55

(40.84)

667.13

1,427.24

92.86

(50.31)

1,610.89

โดยค่า P/BV ของบริษัทจดทะเบียนที่นามาเปรียบเทียบ เป็ นข้อมูลถึงวันที่ 10 กันยายน 2564 สรุปได้ดงั นี:้
P/BV: (เท่า)

ค่าเฉลี่ย (Average) (วัน)
60
90
1.89
1.62

ARIN

7
2.59

15
2.45

30
2.36

PRECHA

0.92

0.89

0.87

0.91

PROUD

1.03

1.02

0.99

TITLE
ค่ามัธยฐาน
มูลค่าหุ้น PROP (บาทต่อหุ้น) – ราคาต่า
มูลค่าหุ้น PROP (บาทต่อหุ้น) – ราคาสูง

2.59
1.81
10.04
10.19

2.54
1.74
9.63
9.76

2.41
1.67
9.27
9.40

ที่มา:

120
1.49

180
1.32

360
1.20

0.94

0.93

0.84

0.73

0.98

1.01

1.02

0.96

0.90

2.51
1.43
7.96
8.07

2.56
1.32
7.30
7.40

2.59
1.26
6.97
7.07

2.58
1.14
6.30
6.39

2.42
1.05
5.82
5.90

1/ www.setsmart.com
2/ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเลือกใช้ ค่ามัธยฐานในการคานวณ แทนที่ค่าเฉลี่ยเพื่อลดผลกระทบจากข้อมูลที่มีผลการเบี่ยงเบนสูง
(Outlier)
3/ วันที่ใช้คิดค่าเฉลี่ยอัตราส่วนราคาปิ ดต่อมูลค่าตามบัญชีเป็ นการใช้ระยะเวลานับจนถึงวันที่ 10 กันยายน 2564

การประเมินมูลค่าบริษัทโดยวิธีนี ้ จะได้มลู ค่าของ PROP อยู่ระหว่าง 5.82 – 10.19 บาทต่อหุน้ ดังนัน้ มูลค่ารวม ของ PROP
จะอยู่ระหว่าง 223.41 – 391.22 ล้านบาท อย่างไรก็ดี การประเมินมูลค่าโดยวิธีดงั กล่าวมิได้สะท้อนถึงผลการดาเนินงานของ PROP
และศักยภาพในการเติบโตของธุรกิจและแนวโน้มในการเติบโตอุตสาหกรรมในอนาคต อีกทัง้ PROP มีขนาดทรัพย์สินที่แตกต่างจาก
บริษัทที่นามาเปรียบเทียบกันอย่างสิน้ เชิง และมิได้มีการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โครงการอื่นเพื่อจาหน่ายดังเช่นบริษัทข้างต้น ดังนัน้
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่าวิธีประเมินมูลค่าดังกล่าวไม่เหมาะสมสาหรับการประเมินมูลค่าหุน้ ของ PROP ในครัง้ นี ้
บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จากัด

81

หน้า 58/150

ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

บริษัท มอร์ รีเทิรน์ จากัด (มหาชน)

4.1.5. วิธีอัตราส่วนราคาต่อกาไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio Approach: P/E Ratio)
การประเมินโดยวิธีนีเ้ ป็ นการนากาไรต่อหุน้ (Earnings per Share) 4 ไตรมาสล่าสุด สิน้ สุดของบริษัท คูณกับค่าเฉลี่ยของ
อัตราส่วนราคาปิ ดต่อกาไรต่อหุน้ (P/E) 7 วัน 15 วัน 30 วัน 60 วัน 90 วัน 120 วัน 180 วัน และ 360 วันของบริษัทที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ท่มี ีธุรกิจใกล้เคียงกับ PROP ตามรายละเอียดที่แสดงไว้ในหัวข้อ 4.1.4 วิธีอตั ราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี (Price
to Book Value Approach: P/BV ratio) อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกาไรต่อหุน้ (Earnings per Share) 4 ไตรมาสล่าสุด สิน้ สุด ณ วันที่
30 มิถุนายน 2564 ตามงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบของบริษัทที่ดาเนินธุรกิจใกล้เคียงกันกับ PROP มีผลการดาเนินงานขาดทุน
สุทธิ ดังนัน้ จึงส่งผลให้ท่ปี รึกษาทางการเงินอิสระไม่สามารถประเมินมูลค่าหุน้ ของ PROP โดยวิธีนไี ้ ด้
4.1.6. วิธีมูลค่าปั จจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach)
การประเมินมูลค่าหุน้ ตามวิธีนีจ้ ะพิจารณาถึงผลการดาเนินงานของกิจการในอนาคต โดยคานวณหามูลค่าปั จจุบันของ
ประมาณการกระแสเงินสดสุทธิ (Free Cash Flow: FCF) ด้วยอัตราส่วนลด (Discount Rate) ที่เหมาะสม ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระได้คานวณหาอัตราต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ ยถ่วงนา้ หนัก (Weighted Average Cost of Capital: WACC) เพื่อใช้เป็ นอัตรา
ส่วนลด และคานวณหากระแสเงินสดสุทธิในอนาคตจากประมาณการทางการเงินของ PROP ในระยะเวลา 6 ปี ขา้ งหน้า (ปี 2564 –
2570) โดยตัง้ อยู่บนพืน้ ฐานว่าธุรกิจของ PROP จะยังคงดาเนินต่อไปอย่างต่อเนื่อง (Going Concern Basis) ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างมีนยั สาคัญเกิดขึน้ และเป็ นไปภายใต้ภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์ในปั จจุบนั
ทัง้ นี ้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้จดั ทาประมาณการทางการเงินของกิจการ โดยอ้างอิงข้อมูล และสมมติฐานที่ได้รบั จาก
MORE และ PROP และจากการสัมภาษณ์ผบู้ ริหารและเจ้าหน้าที่ท่เี กี่ยวข้อง ทัง้ นี ้ หากสภาวะเศรษฐกิจ และปั จจัยภายนอกอื่นๆ ที่มี
ผลกระทบต่อการดาเนินงานของ PROP รวมทั้งสถานการณ์ภายในของ PROP ณ ปั จจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนยั สาคัญ
จากสมมติฐานที่กาหนด มูลค่าหุน้ ที่ประเมินได้ตามวิธีนจี ้ ะเปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์การแพร่ระบาด
และผลกระทบอันเกิดจาก COVID-19 ซึ่งอาจส่งผลอย่างมีนัยสาคัญต่อผลการดาเนินงานของ PROP สมมติฐานที่สาคัญของ
ประมาณการทางการเงินของ PROP สรุปได้ดงั นี:้
4.1.6.1. ลักษณะการดาเนินธุรกิจ
ปั จจุบนั PROP ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยในระหว่างปี 2562 PROP ได้ซือ้ ห้องห้องชุดเพื่ออยู่อาศัยและทา
การซ่อมแซม ปรับปรุงใหม่ก่อนขาย โดยสถานการณ์ปัจจุบนั PROP อยู่ ระหว่างการจัดการ และเลือกแนวทางการดาเนินงาน รวมถึง
การศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริหารหรือการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ท่มี ีเพื่อให้การลงทุนเกิดผลประโยชน์มากที่สดุ
4.1.6.2. รายได้
รายได้ค่าเช่า
ปั จจุบนั รายได้หลักของ PROP มาจากค่าเช่าสานักงานจาก MORE และค่าเช่าเหมาโครงการรวมจานวน 145 ห้อง (ยกเว้น
ส่วนที่ MORE เช่าเป็ นสานักงาน) ที่ได้รบั จากเจ้าของโครงการเดิมเพื่อนาไปบริหารต่อโดยมีสญ
ั ญาเป็ นรายปี เท่านัน้ ทัง้ นี ้ ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระกาหนดให้ตลอดระยะเวลาประมาณการ การเช่าดังกล่าวมีการต่อสัญญาด้วยอัตราค่าเช่าเดิมตลอดระยะเวลา
ประมาณการโดยไม่มีอตั ราเพิ่มขึน้ ของราคาเช่าตามหลักความระมัดระวัง
ดอกเบีย้ รับ
ดอกเบีย้ รับโดยส่วนใหญ่ ของ PROP ณ ปั จจุบนั มีเพียงดอกเบีย้ รับจากลูกหนีร้ ายหนึ่ง ซึ่งจะเป็ นรายได้รบั ดอกเบีย้ เพียง
ครัง้ เดียวที่เกิดขึน้ ในปี 2564 และปั จจุบนั ลูกหนีร้ ายดังกล่าวอยู่ในสถานะบริษัทล้มละลาย PROP จึงมีการตัง้ ค่าเพื่อหนีส้ ญ
ู และหนี ้
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สงสัยจะสูญตามจานวนดอกเบีย้ รับทุกปี และในอนาคต PROP คาดว่าจะไม่มีรายการทางบัญชีอื่นใดที่จะเกิดขึน้ กับลูกหนีร้ าย
ดังกล่าวแล้ว ดังนัน้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงกาหนดให้ตลอดระยะเวลาประมาณการ PROP ไม่มีรายได้ดอกเบีย้ รับ และไม่มีการ
ตัง้ ค่าเพื่อหนีส้ ญ
ู ตามหลักความระมัดระวัง
รายได้อื่น
รายได้อื่นของ PROP ประกอบไปด้วยกาไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สิน กาไรจากการขายเงินลงทุน
และรายได้อื่นๆ โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงกาหนดให้ตลอดระยะเวลาประมาณการ PROP ไม่มีรายได้อื่น ตามหลักความ
ระมัดระวัง
ล้านบาท
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ
อัตราการเติบโตต่อปี (ร้อยละ)
ดอกเบีย้ รับ
อัตราการเติบโตต่อปี (ร้อยละ)
รายได้อื่น
อัตราการเติบโตต่อปี (ร้อยละ)
รวมรายได้
อัตราการเติบโตต่อปี (ร้อยละ)
หนีส้ ญ
ู และหนีส้ งสัยจะสูญ

2561A 2562A 2563A 2564F 2565F
4.10
6.60
6.60
6.60
- 60.98
2.71
2.40
2.38
1.18
- (11.58) (0.81) (50.56) (100.00)
48.00
5.73
0.54
- (88.06) (90.66) (100.00)
50.71 12.23
9.51
7.78
6.60
- (75.88) (22.21) (18.27) (15.13)
(18.61)
0.58
2.40
1.18
-

2566F
6.60
6.60
-

2567F
6.60
6.60
-

2568F
6.60
6.60
-

2569F
6.60
6.60
-

2570F
6.60
6.60
-

4.1.6.3. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการบริหารประกอบด้วย ค่าบริหารส่วนกลางนิติบคุ คล ค่าบริหารจัดการ ค่าไฟฟ้า ค่าซ่อมแซมและบารุงรักษา
ค่าตรวจสอบบัญชี ค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจาหน่าย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยมีรายละเอียดสมมติฐานดังต่อไปนี ้
- ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกาหนดให้ ค่าบริการบริหารจัดการ ของปี 2564 ปรับเทียบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จริงในครึง่ ปี แรกของ
ปี 2564 และกาหนดให้ตงั้ แต่ปี 2565 เป็ นต้นไปปรับเพิ่มขึน้ ในอัตราร้อยละ 5.00 ต่อปี โดยอ้างอิงจากข้อมูลของ PROP
- ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกาหนดให้ค่าบริหารส่วนกลางนิติบุคคลของปี 2564 ปรับเทียบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จริงในครึ่งปี
แรกของปี 2564 และกาหนดให้ตงั้ แต่ปี 2565 เป็ นต้นไปจนสิน้ สุดระยะเวลาประมาณการไม่มีการปรับเพิ่มขึน้ ของค่าบริหาร
ส่วนกลางนิติบคุ คล
- ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกาหนดให้ ค่าไฟฟ้า ค่าซ่อมแซมและบารุงรักษา ค่าตรวจสอบบัญชี ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของปี 2564
ปรับเทียบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จริงในครึ่งปี แรกของปี 2564 และกาหนดให้ตงั้ แต่ปี 2565 เป็ นต้นไปปรับเพิ่มขึน้ ในอัตราร้อย
ละ 0.56 ต่อปี โดยอ้างอิงจากอัตราเงินเฟ้อพืน้ ฐานเฉลี่ย 5 ปี ยอ้ นหลัง จากธนาคารแห่งประเทศไทย
ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สัดส่วนต่อรายได้ (ร้อยละ)

2561A
11.90
23.46

2562A
3.37
27.51

2563A
3.24
34.02

2564F
3.10
39.88

2565F
3.13
47.47

2566F
3.17
47.98

2567F
3.20
48.51

2568F
3.24
49.07

2569F
3.28
49.65

4.1.6.4. ค่าใช้จ่ายในการลงทุน (Capital Expenditure)
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกาหนดให้ PROP ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทุน (Capital Expenditure) เนื่องด้วยลักษณะธุรกิจ
ของ PROP เป็ นธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และ PROP ไม่มีแผนที่จะลงทุนในทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติม
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4.1.6.5. ค่าเสือ่ มราคาและตัดจาหน่าย
ค่าเสื่อมราคา ประกอบด้วยค่าเสื่อมราคาจากทรัพย์สินและตัดจาหน่ายจากสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
กาหนดให้สินทรัพย์แต่ละประเภทที่มีการคิดค่าเสื่อมในอัตราคงที่ตามวิธีเส้นตรง โดยค่าเสื่อมราคาของแต่ละสินทรัพย์จะถูกคานวณ
แตกต่างกันออกไปตามมาตรฐานบัญชี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
ระยะเวลาคิดค่าเสื่อมราคา (ปี )
20
3
10

สินทรัพย์
อาคารสานักงาน
อุปกรณ์และคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์

4.1.6.6. ภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล
กาหนดให้ภาษีเงินได้นิติบคุ คลเท่าร้อยละ 20.00 ของรายได้ก่อนภาษี
4.1.6.7. เงินกูย้ ืมระยะสัน้ จากกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
ตามงบการเงินสิน้ สุด ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2564 PROP มีเงินกูร้ ะยะสัน้ จากกิจการที่เกี่ยวข้องกันในลักษณะตั๋วสัญญาใช้
เงิน จานวน 29.85 ล้านบาท โดยมีอตั ราดอกเบีย้ ที่ระบุไว้ในตั๋วสัญญาใช้เงินที่รอ้ ยละ 6.25 ต่อปี ทัง้ นี ้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้
กาหนดให้ PROP ชาระคืนเงินกูย้ ืมระยะสัน้ จากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเต็มจานวนภายในปี สนิ ้ ปี 2565
4.1.6.8. อัตราส่วนอืน่ ๆ ในงบดุล
เนื่องจาก PROP มิได้มีธุรกิจที่มีการดาเนินการที่จะสามารถทาให้เกิด ลูกหนีก้ ารค้า สินค้าคงเหลือ หรือเจ้าหนีก้ ารค้า อื่นๆ
นอกเหนือจากรายได้ค่าเช่า ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงกาหนดให้ ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ ื่นและเจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ ื่น
ของ PROP ภายหลังการชาระคืนดอกเบีย้ ค้างจ่าย และภายหลังการได้รบั ชาระค่าเช่าห้องชุดจากทาง MORE คงที่ตลอดระยะเวลา
ประมาณการ
จากสมมติฐานข้างต้น สามารถสรุปประมาณการทางการเงินของ PROP ปี 2564 – 2570 ได้ดงั ต่อไปนี ้
ล้านบาท

EBIT (1)

2564F
247.61
30.96
216.65
7.78
3.10
(1.87)
1.31
0.871/

2565F
219.79
1.11
218.67
6.60
3.13
(0.93)
2.03
3.47

2566F
222.53
1.11
221.42
6.60
3.17
2.75
3.43

2567F
225.25
1.11
224.14
6.60
3.20
2.72
3.40

2568F
227.94
1.12
226.83
6.60
3.24
2.69
3.36

2569F
230.60
1.12
229.49
6.60
3.28
2.66
3.32

2570F
233.23
1.12
232.11
6.60
3.32
2.63
3.28

ภาษี (2)

(0.08)1/

(0.51)

(0.69)

(0.68)

(0.67)

(0.66)

(0.66)

1/

0.21

0.21

0.21

0.21

0.21

0.21

รายจ่ายการลงทุน (4)

-

-

-

-

-

-

-

เงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึน้ (ลดลง) (5)

1/

0.08

0.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Free Cash Flow to Firm= 1–(2)+(3)–(4)+(5)

0.931/

3.21

2.96

2.93

2.91

2.87

2.84

สินทรัพย์รวม
หนีส้ ินรวม
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
รายได้รวม
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ดอกเบีย้ จ่าย
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ

2561A 2562A
87.39 240.88
6.08 27.57
81.31 213.30
50.71 12.23
11.90
3.37
(5.29) (0.29)
52.14
8.00

2563A
247.65
32.31
215.34
9.51
3.24
(1.84)
2.04

ค่าเสื่อมราคา (3)
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หมายเหตุ: 1/ ในปี 2564 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระคานวณกระแสเงินสดอิสระของ PROP ในช่วงระหว่าง 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2564 เท่านัน้

4.1.6.9. อัตราการขยายตัวของกระแสเงินสดหลังจากช่วงระยะเวลาประมาณการ (Terminal Value)
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกาหนดให้ในประมาณการทางการเงินไม่มีอัตราการขยายตัวของกระแสเงินสดหลังจากช่วง
ระยะเวลาประมาณโดยยึดหลักความระมัดระวัง (Conservative basis)
4.1.6.10. อัตราคิดลด (Discount Rate)
อัตราส่วนลดที่ใช้ในการคานวณมูลค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสด ได้มาจากการคานวณต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถ่วง
นา้ หนัก (Weighted Average Cost of Capital: WACC) ตามโครงสร้างทุนของ PROP ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้คานวณค่า
WACC จากค่าเฉลี่ยถ่วงนา้ หนักของต้นทุนของหนี ้ (Kd) และต้นทุนของทุน (Ke) ของ PROP โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
กาหนดสมมติฐานให้ PROP ไม่มีการเพิ่มทุนในระหว่างปี ประมาณการ โดยรายละเอียดการประมาณการอัตราส่วนลด จะเป็ น
ดังต่อไปนี ้
WACC =
Ke*E/(D+E) + Kd*(1-T)*D/(D+E)
โดยที่
Ke
=
ต้นทุนของทุน หรืออัตราผลตอบแทนที่ผถู้ ือหุน้ ต้องการ (Re)
Kd
=
ต้นทุนของหนี ้ หรืออัตราดอกเบีย้ เงินกูข้ องบริษัท
T
=
อัตราภาษีเงินได้นิติบคุ คล
E
=
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวม
D
=
หนีส้ ินที่มีดอกเบีย้
ต้นทุนของทุน (Ke) หรืออัตราผลตอบแทนที่ผถู้ ือหุน้ ต้องการ (Re) คานวณได้จาก Capital Asset Pricing Model (CAPM)
ดังนี ้
Ke (หรือ Re) = Rf + β (Rm - Rf)
โดยที่
Risk Free Rate (Rf) = อ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลอายุ 15 ปี มีค่าเท่ากับร้อยละ 2.17 ต่อปี (ข้อมูล ณ
วันที่ 10 กันยายน 2564 (เป็ นหนึ่งวันก่อนที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมตั ิการเข้าทารายการ) จาก
สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ ทย: ThaiBMA) ซึ่ง Risk Free Rate เป็ นอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนใน
สินทรัพย์ท่มี ีความเสี่ยงต่า ดังนัน้ หากใช้อตั ราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลระยะสัน้ อาจไม่สามารถ
ใช้แทนความเสี่ยงที่เหมาะสมได้ได้เนื่องจากระยะเวลาสัน้ เกินไป ดังนัน้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระใช้
อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลอายุ 15 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับอัตราผลตอบแทนของตลาดที่ท่ี
ปรึกษาทางการเงินอิสระเลือกใช้
Beta (β)
= อ้างอิงจาก Beta เฉลี่ยของ ARIN PRECHA PROUD และ TITLE (บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ฯ ที่ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ท่ีมีโครงการคอนโดมิเนียมและมีสินทรัพย์รวมไม่เกิน 2,500 ล้าน
บาท) ในช่วงระยะเวลา 2 ปี ยอ้ นหลัง จนถึงวันที่ 10 กันยายน 2564 ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่า
เป็ นระยะเวลาที่เหมาะสมและสามารถสะท้อนการเปลี่ยนแปลงราคาและภาพรวมของมุมมองนักลงทุน
ที่มีต่อบริษัทฯ ณ สภาวะตลาดปั จจุบันได้ดีท่ีสุด ซึ่ง ได้เท่ากับ 0.79 (ที่มา: Reuters) ทั้งนี ้ เพื่อให้การ
คานวณอัตราคิดลด (WACC) นัน้ ได้สะท้อนความเสี่ยงและโครงสร้างทางการเงินของ PROP ในแต่ละ
ปี ได้ดีท่ีสุด ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงได้นา Beta จากบริษัทเปรียบดังกล่าวมาปรับด้วย DE Ratio
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Market Risk (Rm)

=

Kd
D/E Ratio

=
=

T

=

บริษัท มอร์ รีเทิรน์ จากัด (มหาชน)

ของ PROP ในแต่ละปี จึงทาให้ตลอดระยะเวลาประมาณการ Levered Beta ของ PROP อยู่ระหว่าง
0.55 – 0.61
อั ต รา ผลต อ บแ ทนจ ากก ารลง ทุ น ใ นต ลาด หลั ก ทรั พ ย์ ฯ เ ฉลี่ ย ย้ อ นหลั ง 15 ปี ตั้ ง แต่ ปี
2549 – กันยายน 2564 ซึ่งเท่ากับร้อยละ 11.89 ต่อปี ทั้งนี ้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า
การใช้อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เฉลี่ยย้อนหลัง 15 ปี เป็ นระยะเวลาที่
เหมาะสมซึ่งน่าจะสะท้อนผลตอบแทนที่นกั ลงทุนคาดหวังได้ดี และยังคงสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ
ในปั จจุบนั
ประมาณการอัตราดอกเบีย้ เงินกูข้ อง PROP
ประมาณการอัตราส่วนหนีส้ ินที่มีดอกเบีย้ ต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ ในปี 2564 เท่ากับ 0.14 และเท่ากับ 0.00
ตั้ง แต่ ปี 2565 เป็ น ต้น ไป เนื่ อ งจาก PROP ช าระคืน เงิน กู้ยืมระยะสั้น จากกิจการที่ เกี่ ยวข้องกันเต็ม
จานวนภายในปี สนิ ้ ปี 2565
อัตราภาษีเงินได้นิติบคุ คล ซึ่งเท่ากับร้อยละ 20.00 ของรายได้ก่อนภาษี

จากข้อมูลคานวณข้างต้น จะคานวณ WACC ของ PROP ได้ดงั นี ้
2564F
7.73%

2566F
7.52%

2567F
7.52%

2568F
7.52%

(ล้านบาท)
2564F
2565F
2566F
กระแสเงินสดของ PROP
0.93
3.21
2.96
มูลค่าปัจจุบนั ของกระแสเงินสด
0.91
2.93
2.52
กระแสเงินสดหลังจากช่วงระยะเวลาประมาณการ
มูลค่าปัจจุบนั ของกระแสเงินสดหลังจากช่วงระยะเวลาประมาณการ (PV of Terminal Value)

2567F
2.93
2.32

2568F
2.91
2.13

WACC (%)

2565F
7.52%

2569F
7.52%

2570F
7.52%

และสรุปกระแสเงินสดสุทธิของกิจการได้ดงั นี ้

มูลค่าปัจจุบนั ของกระแสเงินสดหลังจากช่วงระยะเวลาประมาณการ (PV of Terminal Value)
มูลค่าปั จจุบันของกระแสเงินสดรวม
บวก: เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2564
หัก: ภาระหนีส้ ินที่มีดอกเบีย้ งวดล่าสุด ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2564
มูลค่าปั จจุบันของกระแสเงินสด – สุทธิ

2569F
2.87
1.96

2570F
2.84
1.81
37.82
24.03

(หน่วย: ล้านบาท)
24.03
38.61
0.65
(29.85)
9.41

นอกจากนี ้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ทาการวิเคราะห์ความไว (Sensitivity Analysis) ของมูลค่าหุน้ โดยปรับค่าของ
อัตราส่วนลด (Discount Rate) หรือ WACC จากเดิมเพิ่มขึน้ และลดลงประมาณร้อยละ 0.50 ต่อปี โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
เห็นว่าค่าดังกล่าวมีความเหมาะสม เนื่องจากการดาเนินธุรกิจของกิจการในอดีตค่อนข้างคงที่มาโดยตลอด ทาให้ท่ีปรึกษาทางการ
เงินอิสระเห็นว่าความคาดหวังของผูถ้ ือหุน้ ที่ปัจจุบนั ถือหุน้ ในกิจการไม่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญ
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บริษัท มอร์ รีเทิรน์ จากัด (มหาชน)
อัตราส่วนลด (Discount Rate): WACC (ร้อยละต่อปี )
+0.50%
0%
-0.50%
7.05
9.41
12.11

มูลค่า PROP (ล้านบาท)

ดังนั้น จากการวิธีมูลค่าปั จจุบันสุทธิ ของกระแสเงิ นสด (Discounted Cash Flow Approach) ของ PROP จะได้มูลค่ า
บริษัทรวมเท่ากับ 7.05 – 12.11 ล้านบาท
วิธีมลู ค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) เป็ นวิธีท่ีสะท้อนถึงความสามารถในการทา
กาไร และความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดของกิจการที่จะได้รบั ในอนาคตโดยอ้างอิงจากผลการดาเนินงานที่ผ่านมาของ
บริษัท สมมติฐานทางเศรษฐกิจ อย่างไรก็ดี PROP เป็ นผูด้ าเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ภายใต้โครงการบ้านสวนจัตจุ กั รเพียง 1
โครงการ และ เพิ่งได้ซือ้ โครงการดังกล่าวมาเมื่อปี 2562 เพื่อเตรียมซ่อมแซมและจาหน่าย ทาให้ PROP ไม่มีรายได้จากการจาหน่าย
ห้องชุดในอดีต อีกทัง้ PROP มิได้ใช้อสังหาริมทรัพย์โครงการดังกล่าวปล่อยเช่าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพจะมีเพียงแค่รายได้จากการ
ให้เช่าห้องชุดเพียงไม่กี่หอ้ งเท่านัน้ ดังนัน้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่าวิธีประเมินมูลค่าดังกล่าวไม่เหมาะสมสาหรับ
การประเมินมูลค่าหุน้ ของ PROP ในครัง้ นี ้
4.2.

สรุ ปความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับมูลค่ายุติธรรมของ PROP

วิธีการประเมินมูลค่าหุ้น

มูลค่ายุติธรรม1/

(หน่วย: ล้านบาท)
มูลค่ายุติธรรม
ราคาซือ้ ขาย
สูงกว่า (ต่ากว่า)
สูงกว่า (ต่ากว่า)
ทีร่ ้อยละ 99.99
ราคาซือ้ ขาย
ราคาซือ้ ขายร้อยละ
216.21
250.00
(33.79)
(13.51)
213.00 – 216.06
250.00
(33.94) – (37.00)
(13.58) - (14.80)
ไม่สามารถประเมินมูลค่าด้วยวิธีนไี ้ ด้
223.41 – 391.22
250.00
(26.59) – 141.22
(10.64) – 56.49
ไม่สามารถประเมินมูลค่าด้วยวิธีนไี ้ ด้
7.05 – 12.11
250.00
(237.89) – (242.95) (95.16) – (97.18)

1) วิธีมลู ค่าหุน้ ตามบัญชี
216.21
1/
2) วิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี
213.00 – 216.06
3) วิธีมลู ค่าหุน้ ตามราคาตลาด
4) วิธีอตั ราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี (P/BV Ratio) 223.41 – 391.22
5) วิธีอตั ราส่วนราคาต่อกาไรต่อหุน้ (P/E)
6) วิธีมลู ค่าปัจจุบนั สุทธิของกระแสเงินสด2/
7.05 – 12.11
หมายเหตุ: 1/ มูลค่ายุติธรรมตามความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
2/ เป็ นมูลค่าหุน้ PROP คานวณจาก WACC อยู่ระหว่าง 7.52% - 7.73%

การประเมินราคาหุน้ ในแต่ละวิธีมีขอ้ ดีและข้อด้อยแตกต่างกัน ซึ่งสะท้อนถึงความเหมาะสมของราคาหุน้ จากการประเมิน
ราคาหุน้ ในแต่ละวิธีท่แี ตกต่างกันไป ดังนี:้
1) วิธีมูลค่าหุ้นตามบัญชี (Book Value Approach): จะคานึงถึงฐานะการเงินขณะใดขณะหนึ่งและมูลค่าทรัพย์สิน
ตามที่ได้บนั ทึกบัญชีไว้ตามงบการเงิน ณ วันที่ทาการประเมินเพียงอย่างเดียวเท่านัน้ โดยมิได้คานึงถึงความสามารถ
ในการทากาไร ผลการดาเนินงาน ศักยภาพในการเติบโตของธุรกิจ ในอนาคต แนวโน้มอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งสินทรัพย์ส่วนใหญ่ของ PROP เป็ นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนซึ่งถูกบันทึกในงบการเงินตามมูลค่าต้นทุนการ
ได้มาของสินทรัพย์และหักค่าเสื่อมราคาและตัดจาหน่าย โดยยังมิได้สะท้อนมูลค่าราคาตลาดที่แท้จริง ดังนัน้ ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่าวิธีประเมินมูลค่าดังกล่าวไม่เหมาะสมสาหรับการประเมินมูลค่าหุน้ ของ PROP ใน
ครัง้ นี ้
2) วิธีปรับปรุ งมูลค่าตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach): สามารถสะท้อนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิได้ดีกว่าการ
ประเมินมูลค่าหุน้ ด้วยวิธีมลู ค่าตามบัญชี เนื่องจากเป็ นการนามูลค่าตามบัญชีตามที่ประเมินในข้อ 1 มาปรับปรุงด้วย
ราคาประเมินใหม่ของที่ดิน อาคาร สิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต กู๊ดวิลล์ (Goodwill) สิทธิบตั ร (Patent) เงิน
ปั นผล มูลค่าตราสินค้า (Brand Value) หรือ รายการทางบัญชีท่เี กิดขึน้ ภายหลังจากงวดงบการเงิน เป็ นต้น ทาให้การ
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3)

4)

5)

6)

บริษัท มอร์ รีเทิรน์ จากัด (มหาชน)

ประเมินมูลค่าหุ้น PROP ด้วยวิธีนีส้ ามารถปรับปรุ งมูลค่าสินทรัพย์หลัก (ซึ่งปั จจุบัน PROP มีสินทรัพย์หลักเพียง
รายการเดียว ได้แก่ ห้องชุดโครงการบ้านสวนจตุจกั รจานวน 149 ยูนิต) ของ PROP ให้สะท้อนมูลค่าตลาดเป็ นปั จจุบนั
ตามวิธีการประเมินของผูป้ ระเมินทรัพย์สินอิสระ ดังนัน้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่าวิธีประเมินมูลค่า
ดัง กล่ า วเหมาะสมสาหรับ การประเมิ น มูลค่ า หุ้น ของ PROP ในครั้ง นี ้ (เนื่ อ งจากปั จ จุบัน PROP มิ ได้มี ร ายได้ท่ี
สอดคล้องกับเงินลงทุนในสินทรัพย์ท่มี ีอยู่)
วิธีมูลค่าหุ้นตามราคาตลาด (Market Price): ราคาตลาดเป็ นกลไกที่ถูกกาหนดโดยอุปสงค์และอุปทานของนัก
ลงทุนที่มีต่อหุน้ ของบริษัท ซึ่งสามารถสะท้อนถึงมูลค่าหุน้ ในขณะนั้นๆ รวมทั้งสะท้อนถึงปั จจัยพืน้ ฐาน และความ
ต้องการของนักลงทุนทั่วไปที่มีต่อศักยภาพและการเติบโตของบริษัทในอนาคตได้ดีพอสมควร ราคาตลาดของหุน้ ใน
อดีตจึงสามารถใช้เป็ นราคาอ้างอิงเพื่อสะท้อนมูลค่าหรือราคาที่แท้จริงของหุน้ ของบริษัทได้ อย่างไรก็ดี ณ ปั จจุบนั หุน้
ของ PROP มิได้เข้าจดทะเบียน และซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนัน้ หุน้ ของ PROP จึงไม่มีราคาซือ้ ขาย ส่งผลให้ท่ี
ปรึกษาทางการเงินอิสระไม่สามารถประเมินมูลค่าหุน้ ของ PROP โดยวิธีนไี ้ ด้
วิธีอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี (Price to Book Value Ratio Approach): จะคานึงถึงฐานะการเงินขณะใด
ขณะหนึ่งโดยเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยอัตราส่วนดังกล่าวของกลุ่มบริษัทที่ใช้อา้ งอิง ทั้งนี ้ การประเมินมูลค่าโดยวิธี
ดังกล่าวมิได้สะท้อนถึงผลการดาเนินงานของ PROP และศักยภาพในการเติบโตของธุรกิจและแนวโน้มในการเติบโต
อุตสาหกรรมในอนาคต อีกทัง้ PROP มีขนาดทรัพย์สินที่แตกต่างจากบริษัทที่นามาเปรียบเทียบกันอย่างสิน้ เชิง และ
มิได้มีการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โครงการอื่นเพื่อจาหน่ายดังเช่นบริษัทข้างต้น ดังนัน้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมี
ความเห็นว่าวิธีประเมินมูลค่าดังกล่าวไม่เหมาะสมสาหรับการประเมินมูลค่าหุน้ ของ PROP ในครัง้ นี ้
วิธีอัตราส่วนราคาต่อกาไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio Approach): เป็ นวิธีท่ีคานึงถึงความสามารถใน
การทากาไรของกิจการโดยเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนดังกล่าวของกลุ่มบริษัทที่ใช้อา้ งอิง ซึ่งถือเป็ นวิธี
ประเมินมูลค่าหุน้ ที่เป็ นที่นิยมกันพอสมควร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการควบรวมกิจการทั้งนีก้ ารประเมินมูลค่า ของ
บริษัทโดยวิธีดัง กล่าวมีสมมติฐานว่าบริษัทจะต้องมีศกั ยภาพในการทากาไรที่ใกล้เคียงกับบริษัทอื่นๆ ในกลุ่ม ทั้งนี ้
จากงบการเงิน 4 ไตรมาสล่าสุด สิน้ สุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ตามงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบของบริษัทที่
ดาเนินธุรกิจใกล้เคียงกันกับ PROP มีผลการดาเนินงานขาดทุนสุทธิ จึงส่งผลให้ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไม่สามารถ
ประเมินมูลค่าหุน้ ของ PROP โดยวิธีนไี ้ ด้
วิธีมูลค่าปั จจุบันกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach): เป็ นวิธีท่ีสะท้อนถึงความสามารถในการทา
กาไร และความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดของกิจการที่จะได้รบั ในอนาคตโดยอ้างอิงจากผลการดาเนินงานที่
ผ่านมาของบริษัท สมมติฐานทางเศรษฐกิจ อย่างไรก็ดี PROP เป็ นผู้ดาเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ภายใต้
โครงการบ้านสวนจัตุจกั รเพียง 1 โครงการ ซึ่งเป็ นโครงการที่บริษัทฯ ลงทุนซือ้ โครงการดังกล่าวมาเมื่อปี 2562 เพื่อ
เตรียมซ่อมแซม ปรับปรุง และจาหน่าย อย่างไรก็ดีจนถึงปั จจุบนั บริษัทฯ ยังมิได้มีการลงทุนเพิ่มเติมเพื่อซ่อมแซม และ
ปรับปรุ งให้โครงการดังกล่าวมีสภาพพร้อมที่จะขาย ทาให้ PROP ไม่มีรายได้จากการจาหน่ายห้องชุดในโครงการ
ดังกล่าว ส่งผลให้ PROP มิได้ใช้อสังหาริมทรัพย์โครงการดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทาได้เพียงปล่อยเช่าให้กบั
เจ้าของเดิมซึ่งปั จจุบนั บริษัทฯ ยังมิได้รบั ผลตอบแทนอย่างคุม้ ค่า ดังนัน้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่าวิธี
ประเมินมูลค่าดังกล่าวไม่เหมาะสมสาหรับการประเมินมูลค่าหุน้ ของ PROP ในครัง้ นี ้
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ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าวิธีการประเมินมูลค่ายุติธรรมที่เหมาะสมที่สดุ ในการประเมินมูลค่า PROP ในครัง้ นี ้
คือ วิธีปรับปรุ งมูลค่าตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach): ซึ่งเป็ นวิธีสามารถสะท้อนมูลค่าตลาดของสินทรัพย์ท่ี PROP
ถือกรรมสิทธิ์ได้ดีท่ีสดุ เนื่องจากปั จจุบนั PROP มิได้มีรายได้ท่ีสอดคล้องกับเงินลงทุนในสินทรัพย์หลักที่มีอยู่ซ่งึ ได้แก่หอ้ งชุดจานวน
149 ห้องในโครงการบ้านสวนจตุจกั ร (มูลค่าทางบัญชี 216.21 ล้านบาท) โดยโครงการบ้านสวนจัตจุ กั ร เป็ นโครงการที่บริษัทฯ ลงทุน
ซือ้ โครงการดังกล่าวมาเมื่อปี 2562 โดยเป็ นเงินลงทุนทั้งสิ น้ 202.31 ล้านบาท (ไม่รวมงบซ่อมแซมและปรับปรุ งเนื่องจากยังไม่ได้
ดาเนินการ) เพื่อเตรียมซ่อมแซม ปรับปรุง และจาหน่าย อย่างไรก็ดีจนถึงปั จจุบนั บริษัทฯ ยังมิได้มีการลงทุนเพื่อซ่อมแซมเพิ่มเติม
และปรับปรุงให้โครงการดังกล่าวมีสภาพพร้อมที่จะขาย ทาให้ PROP ไม่มีรายได้จากการจาหน่ายห้องชุดในโครงการดังกล่าว ส่งผล
ให้ PROP มิได้ใช้อสังหาริมทรัพย์โครงการดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทาได้เพียงปล่อยเช่าให้กบั เจ้าของเดิม และ MORE เท่านัน้
(PROP ปล่อยห้องชุดให้แก่เจ้าของเดิมเช่าจานวน 145 ห้อง ที่ราคาค่าเช่า 400,000 บาทต่อเดือน และปล่อยพืน้ ที่สานักงานในส่วนที่
เหลือให้แก่ MORE เช่าที่ราคาค่าเช่า 150,000 บาทต่อเดือน) ซึ่งปั จจุบันบริษัทฯ และยังมิได้รบั ผลตอบแทนอย่างคุม้ ค่า ดังนั้นที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่าการประเมินมูลค่าสินทรัพย์หลักด้วยวิธี Market Approach โดยผูป้ ระเมินทรัพย์สินอิสระ
น่าจะสะท้อนมูลค่าตลาดของสินทรัพย์ได้ดีท่สี ดุ ซึ่งได้มูลค่าของ PROP อยู่ระหว่าง 5.55 - 5.63 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็ นมูลค่า
บริษัทเท่ากับ 213.00 – 216.06 ล้านบาท
สรุ ปความเหมาะสมของมูลค่าในการเข้าทารายการที-่ 1
จากการเข้าทารายการที่ -1 บริษัทฯ จะทาการจาหน่ายหุ้นสามัญของ PROP จานวน 38,399,993 หุ้น คิดเป็ นสัดส่วน
จานวนร้อยละ 99.99 ของหุน้ สามัญทัง้ หมดใน PROP โดยคิดเป็ นมูลค่าสินทรัพย์ท่ีจาหน่ายไปทัง้ สิน้ ไม่เกิน 250 ล้านบาท นัน้ สูง
กว่ามูลค่ายุติธรรมที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่อยู่ระหว่าง 213.00 – 216.06 ล้านบาท โดยปรึกษาทางการเงินอิสระมี
ความเห็นว่ามูลค่าการจาหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนทัง้ หมดใน PROP ที่ 250.00 ล้านบาทเป็ นราคาที่สงู กว่าราคาเหมาะสมคานวณโดยที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระ ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จึงมีความเห็นว่ามูลค่าการเข้าทารายการที่ -1ในครัง้ นีเ้ ป็ นมูลค่าที่
เหมาะสม
4.3.

บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จากัด

89

หน้า 66/150

ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

บริษัท มอร์ รีเทิรน์ จากัด (มหาชน)

ความเหมาะสมของเงือ่ นไขของการเข้าทารายการที-่ 1
จากการพิจารณาร่างสัญญาซือ้ ขายหุน้ ระหว่าง MORE และ ผูซ้ ือ้ PROP ในการจาหน่ายหุน้ PROP ที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระมีความเห็นเงื่อนไขในการเข้าทารายการที่เหมาะสมและเป็ นประโยชน์ ต่อ MORE
4.4.

ลาดับ
เงือ่ นไขทีส่ าคัญ
1. ผูซ้ ือ้ มีความประสงค์ที่จะซือ้ หุน้ ที่ซือ้ ขายในราคารวมทัง้ สิน้ ไม่เกิน 250,000,000
บาท (สองร้อยห้าสิบล้านบาท) (“ราคาซือ้ ขาย”) โดยคู่สญ
ั ญาตกลงให้ผซู้ อื ้ ชาระ
ราคาซือ้ ขายดังกล่าวให้แก่ผขู้ าย
2. ผูซ้ อื ้ ตกลงวางเงินค่ามัดจาสาหรับหุน้ ที่ซอื ้ ขาย เป็ นจานวนเงิน 50,000,000 บาท
ณ วันทาสัญญา และให้ถือเป็ นส่วนหนึ่งของราคาหุน้ ที่ซอื ้ ขาย (วันทาสัญญา คือ
ภายใน 90 วัน นับ จากได้รับ การอนุมัติ จ ากที่ ป ระชุม วิ ส ามัญ ผู้ถื อ หุ้น ครั้งที่
1/2564) และ หากผูซ้ ือ้ ไม่ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขในสัญญา ผูข้ ายจะไม่คืนเงินมัดจา
ซึ่งผูซ้ ือ้ ได้วางไว้แก่ผขู้ าย และการซือ้ ขายหุน้ ที่ซือ้ ขายจะต้องเป็ นไปตามวิธีการที่
กาหนดไว้ในสัญญา และอยู่ภายใต้เงื่อนไขบังคับก่อน รวมทั้งเงื่อนไขอื่น ๆ ใน
สัญญานีไ้ ด้รบั การปฏิบตั ิจนครบถ้วนแล้ว
3. ผูข้ ายจะดาเนินการให้ PROP ดาเนินการชาระหนีค้ า้ งชาระใดๆ ให้แก่บริษัท มอร์
รีเทิรน์ จากัด (มหาชน) ให้เสร็จสิน้ ก่อนวันที่ทาการซือ้ ขายเสร็จสมบูรณ์
4. ให้ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติให้เรียกประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ
เพื่อให้พิจารณาอนุมตั ิเรื่องต่าง ๆ ตามวิธีการที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัท
ฯ กาหนด
5. กรรมการทุกคนของ PROP ได้ลงนามในหนังสือลาออกจากการเป็ นกรรมการ
ของ PROP โดยปราศจากข้อเรียกร้องใด ๆ (โดยให้มีผลในวันที่การซือ้ ขายเสร็จ
สมบูรณ์) รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการของ
PROP และจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงผูถ้ ือหุน้ และกรรมการดังกล่ าวได้ส่งมอบ
เอกสารดังกล่าวให้แก่ PROP
ที่มา: ร่างสัญญาซือ้ ขายหุน้ ระหว่าง MORE และ ผูซ้ อื ้ PROP

ความสมเหตุสมผล
ราคาซือ้ ขายเหมาะสม เนื่องจากราคาขายสูงกว่ามูลค่ายฺติธรรมที่
ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
เงื่อนไขเหมาะสมและเป็ นประโยชน์ต่อบริษัทฯ หากผูซ้ ือ้ ไม่ปฏิบตั ิ
ตามเงื่อนไขในสัญญาบริษัทฯ มีสิทธิไม่คืนเงินมัดจาแก่ผซู้ อื ้ ได้

เป็ นเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป
เป็ น ไปตามประกาศและข้อ ก าหนดของคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์ฯสานักงาน ก.ล.ต และ ข้อบังคับของบริษัทฯ
เป็ นเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป

สรุ ปความเหมาะสมของเงือ่ นไขของการเข้าทารายการที-่ 1
จากการพิจารณาจากเงื่อนไขการทารายการ ข้อดี ข้อเสีย ผลกระทบ ที่จะเกิดขึน้ จากการเข้าทารายการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผลกาไรจากการขายสินทรัพย์จากการเข้าทารายการที่-1 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า ประโยชน์ท่จี ะเกิดขึน้ และเงื่อนไข
ในการเข้าทารายการจาหน่ายเงินลงทุนทัง้ หมดใน PROP ในครัง้ นีม้ ีความเหมาะสม ทัง้ นี ้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไม่พบเหตุอนั เชื่อ
ได้ว่าเงื่อนไขในการเข้าทารายการที่-1 ไม่เป็ นเงื่อนไขปกติทางธุรกิจเช่นเดียวกับการทารายการทั่วไป และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
ไม่พบเงื่อนไขใดที่จะทาให้บริษัทฯ และผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ เสียประโยชน์
4.5.
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สรุ ปความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระในการเข้าทารายการที-่ 1
Discover ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของผูถ้ ือหุน้ ที่ได้รบั การแต่งตัง้ จากบริษัทฯ ได้พิจารณาข้อมูลและเอกสารที่
เกี่ ยวข้องกับการทาธุรกรรมการจาหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดของ PROP (รายการที่ -1) รวมถึงการสัมภาษณ์ผู้บริหารของบริษัทฯ
ตลอดจนวิธีการกาหนดราคา และเงื่อนไขในการเข้าทารายการ รวมทั้งพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลของการเข้าทารายการ
ประกอบกับพิจารณาถึงประโยชน์ ผลกระทบ ปั จจัยเสี่ยง ข้อดี และข้อด้อยของการเข้าทารายการ โดยสรุปความเห็นของที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระมีดงั นี:้
5.

(1) การจาหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนทัง้ หมดของ PROP (การเข้าทารายการที-่ 1)
ข้อดี
1. เป็ นการลงทุนตามวัตถุประสงค์และแผนกลยุทธ์เพื่อการเติบโตในระยะยาวของกลุ่มบริษัทฯ
2. บริษัทฯ สามารถรับรูผ้ ลกาไรจากการจาหน่ายเงินลงทุนใน PROP ได้ทนั ที
3. บริษัทฯ จะไม่มีภาระการตัง้ ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนใน PROP ในอนาคต
4. บริษัทฯ สามารถขายเงินลงทุนทัง้ หมดใน PROP ได้สงู กว่าราคาประเมินโดยผูป้ ระเมินทรัพย์สินอิสระ
ข้อด้อย
1. บริษัทฯ อาจเสียโอกาสในการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
2. บริษัทฯ ต้องจ่ายค่าเช่าสานักงาน
ความเสี่ยง
1. ความเสี่ยงจากการที่ผถู้ ือหุน้ ไม่อนุมตั ิการเข้าทารายการจาหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนทัง้ หมดใน PROP (รายการที่-1)
2. ความเสี่ยงจากผูซ้ ือ้ PROP ไม่สามารถหาเงินสดมาตามวันเวลา
ความเหมาะสมของราคาในการเข้าทาจาหน่ายเงินลงทุนใน PROP (รายการที-่ 1)
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ทาการประเมินมูลค่าหุน้ ของ PROP ด้วยวิธีต่างๆ 6 วิธีโดยมีรายละเอียดดังนี ้ :
วิธีการประเมินมูลค่าหุ้น

มูลค่ายุติธรรม

1/

(หน่วย: ล้านบาท)
มูลค่ายุติธรรม
ราคาซือ้ ขาย
สูงกว่า (ต่ากว่า)
สูงกว่า (ต่ากว่า)
ทีร่ ้อยละ 99.99
ราคาซือ้ ขาย
ราคาซือ้ ขายร้อยละ
216.21
250.00
(33.79)
(13.51)
213.00 – 216.06
250.00
(33.94) – (37.00)
(13.58) - (14.80)
ไม่สามารถประเมินมูลค่าด้วยวิธีนไี ้ ด้
223.41 – 391.22
250.00
(26.59) – 141.22
(10.64) – 56.49
ไม่สามารถประเมินมูลค่าด้วยวิธีนไี ้ ด้
7.05 – 12.11
250.00
(237.89) – (242.95) (95.16) – (97.18)

1) วิธีมลู ค่าหุน้ ตามบัญชี
216.21
1/
2) วิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี
213.00 – 216.06
3) วิธีมลู ค่าหุน้ ตามราคาตลาด
4) วิธีอตั ราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี (P/BV Ratio) 223.41 – 391.22
5) วิธีอตั ราส่วนราคาต่อกาไรต่อหุน้ (P/E)
6) วิธีมลู ค่าปัจจุบนั สุทธิของกระแสเงินสด2/
7.05 – 12.11
หมายเหตุ: 1/ มูลค่ายุติธรรมตามความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
2/ เป็ นมูลค่าหุน้ PROP คานวณจาก WACC อยู่ระหว่าง 7.52% - 7.73%

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าวิธีการประเมินมูลค่ายุติธรรมที่เหมาะสมที่สดุ ในการประเมินมูลค่า PROP ในครัง้ นี ้
คือ วิธีปรับปรุ งมูลค่าตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach): ซึ่งเป็ นวิธีสามารถสะท้อนมูลค่าตลาดของสินทรัพย์ท่ี PROP
ถือกรรมสิทธิ์ได้ดีท่ีสดุ (เนื่องจากปั จจุบนั PROP มิได้มีรายได้ท่สี อดคล้องกับเงินลงทุนในสินทรัพย์หลักที่มีอยู่ซ่งึ ได้แก่หอ้ งชุดจานวน
149 ห้องในโครงการบ้านสวนจตุจกั ร (มูลค่าทางบัญชี 216.21 ล้านบาท) โดยโครงการบ้านสวนจัตจุ กั ร เป็ นโครงการที่บริษัทฯ ลงทุน
ซือ้ โครงการดังกล่าวมาเมื่อปี 2562 โดยเป็ นเงินลงทุนทั้งสิน้ 202.31 ล้านบาท (ไม่รวมงบซ่อมแซมและปรับปรุ งเนื่องจากยังไม่ได้
ดาเนินการ) เพื่อเตรียมซ่อมแซม ปรับปรุง และจาหน่าย อย่างไรก็ดีจนถึงปั จจุบนั บริษัทฯ ยังมิได้มีการลงทุนเพื่อซ่อมแซมเพิ่มเติม
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และปรับปรุงให้โครงการดังกล่าวมีสภาพพร้อมที่จะขาย ทาให้ PROP ไม่มีรายได้จากการจาหน่ายห้องชุดในโครงการดังกล่าว ส่งผล
ให้ PROP มิได้ใช้อสังหาริมทรัพย์โครงการดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทาได้เพียงปล่อยเช่าให้กบั เจ้าของเดิมและ MORE เท่านัน้
(PROP ปล่อยห้องชุดให้แก่เจ้าของเดิมเช่าจานวน 145 ห้อง ที่ราคาค่าเช่า 400,000 บาทต่อเดือน และปล่อยพืน้ ที่สานักงานในส่วนที่
เหลือให้แก่ MORE เช่าที่ราคาค่าเช่า 150,000 บาทต่อเดือน) ซึ่งปั จจุบันบริษัทฯ และยังมิได้รบั ผลตอบแทนอย่างคุม้ ค่า ดังนั้นที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่าการประเมินมูลค่าสินทรัพย์หลักด้วยวิธี Market Approach โดยผูป้ ระเมินทรัพย์สินอิสระ
น่าจะสะท้อนมูลค่าตลาดของสินทรัพย์ได้ดีท่ีสดุ ซึ่งได้มลู ค่าของ PROP อยู่ระหว่าง 5.55 - 5.63 บาทต่อหุน้ หรือคิดเป็ นมูลค่าบริษัท
เท่ากับ 213.00 – 216.06 ล้านบาท
ดังนัน้ ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า มูลค่าการจาหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนทัง้ หมดใน PROP ที่ 250.00 ล้านบาทเป็ น
ราคาที่สงู กว่าราคาเหมาะสมคานวณโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ดังนัน้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จึงมีความเห็นว่ามูลค่าการเข้า
ทารายการที่-1ในครัง้ นีเ้ ป็ นมูลค่าที่เหมาะสม
ความเหมาะสมของเงือ่ นไขในการเข้าทารายการจาหน่ายเงินลงทุนใน PROP (รายการที-่ 1)
จากการพิจารณาจากเงื่อนไขการทารายการ ข้อดี ข้อเสีย ผลกระทบ ที่จะเกิดขึน้ จากการเข้าทารายการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผลกาไรจากการขายสินทรัพย์จากการเข้าทารายการที่-1 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า ประโยชน์ท่จี ะเกิดขึน้ และเงื่อนไข
ในการเข้าทารายการจาหน่ายเงินลงทุนทัง้ หมดใน PROP ในครัง้ นีม้ ีความเหมาะสม ทัง้ นี ้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไม่พบเหตุอนั เชื่อ
ได้ว่าเงื่อนไขในการเข้าทารายการที่-1 ไม่เป็ นเงื่อนไขปกติทางธุรกิจเช่นเดียวกับการทารายการทั่วไป และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
ไม่พบเงื่อนไขใดที่จะทาให้บริษัทฯ และผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ เสียประโยชน์
โดยสรุ ปที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า การที่บริษัทฯ เข้าทารายการจาหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนทัง้ หมด
ของ PROP (รายการที่-1) มีความเหมาะสมทั้งด้านราคา เงื่อนไข และความเหมาะสมในการเข้าทารายการ ทาให้จาก
ราคา เงื่อนไข และความเหมาะสมในการเข้าทารายการโดยพิจารณาจากข้อดี และข้อด้อยที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าผู้ถือหุ้นควรลงมติอนุมัติการเข้าทารายการที-่ 1 ในครั้งนี้
การเข้าทารายการในครั้งนีย้ ังมีความเสี่ยงทีผ่ ู้ถือหุ้นควรต้องพิจารณาอย่างละเอียดเนื่องจากความเสี่ยงดังกล่าว
อาจส่งผลถึงผลประกอบการในอนาคตของบริษัทฯ ทั้งนี้ การตัดสินใจลงคะแนนเสียงอนุมัติในการเข้าทารายการขึน้ อยู่
ในดุลพินิจของผู้ถือหุน้ ของบริษทั ฯ โดยผู้ถือหุ้นควรศึกษาข้อมูลในเอกสารต่างๆ ทีแ่ นบมากับหนังสือเชิญประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในครั้งนีด้ ้วยเพื่อใช้ในการประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงมติได้อย่างเหมาะสม
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รายละเอียดของรายการจาหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนใน MMD (รายการที-่ 2)
วัตถุประสงค์และทีม่ าของการเข้าทารายการ (รายการที-่ 2)
ตามที่ บริษัทฯ มิได้รบั เงินเพิ่มทุน จากการเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้บคุ คลเฉพาะเจาะจง (Private Placement) จานวน
รวม 3,000,000,000 หุน้ โดยมีราคาเสนอขาย 0.50 บาทต่อหุน้ (ที่ได้มีมติท่ีประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้นครัง้ ที่ 1/2563 ประชุมเมื่อวันที่ 9
กันยายน 2563 ให้อนุมตั ิการเพิ่มทุนดังกล่าว) เนื่องจากการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวมิได้ดาเนินการภายในกาหนดระยะเวลา
3 เดือนนับแต่วนั ที่มีมติท่ปี ระชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ จึงทาให้ราคาเสนอขายต้องถูกกาหนดขึน้ ใหม่เป็ นราคาตลาด (ตามเกณฑ์อนุญาต
การออกเสนอขาย แบบ Private Placement) โดยราคาตลาด ณ ช่วงเวลาดังกล่าวมีราคาสูงกว่าราคาเสนอขายเดิมที่ 0.50 บาทต่อ
หุน้ อย่างมีนัยสาคัญ นักลงทุนกลุ่มดังกล่าวจึงไม่จองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนให้บุคคลเฉพาะเจาะจงดังกล่าว ทาให้บริษัทฯ ขาดเงิน
ลงทุนในโครงการผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยและการตัง้ ร้าน “การบูร” ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าจะต้องใช้เงินลงทุนอีกประมาณ 300.00 ล้าน
บาท (ตามแผนการใช้เงินเพิ่มทุนเดิมของบริษัทฯ ) และบริษัทฯ มีแผนจะมุ่งเน้นการดาเนินธุรกิจบริหารจัดการนา้ ครบวงจร นา้ ประปา
บาบัดนา้ เสีย ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงทาให้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ ที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 จึงมีมติอนุมตั ิ
ให้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิการจาหน่ายเงินลงทุนในบริษัท มอร์ เมดดิคัล จากัด (“MMD”) ซึ่งเป็ นบริษัทย่อย
โดยบริษัทฯ ถือหุน้ ร้อยละ 99.99 ของจานวนหุน้ ที่จดทะเบียนและชาระแล้วของ MMD จานวน 249,998 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ
100.00 บาท ให้แก่ บริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) (“HEMP”) ซึ่งเป็ นบุคคลที่ไม่เกี่ยวโยงกันกับบริษัทฯ ในราคา
ไม่เกิน 200,000,000 บาท (สองร้อยล้านบาท) รวมถึงการเข้าทาสัญญาซือ้ ขายหุ้น ข้อตกลง สัญญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการจาหน่ายหุน้ สามัญของ MMD (“ธุรกรรมการจาหน่ายเงินลงทุน”) ทัง้ นี ้ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมตั ิให้ทา
ธุรกรรมการจาหน่ายเงินลงทุนนี ้ MMD มีทนุ จดทะเบียน 100,000,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญ 1,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้
ละ 100 บาท และมีทุนชาระแล้ว 25,000,000 บาท โดย MMD ได้ดาเนินการลดทุนจดทะเบียนเป็ น 25,000,000 บาท แบ่งออกเป็ น
หุน้ สามัญ 250,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 100 บาท เสร็จสิน้ แล้วในวันที่ 30 กันยายน 2564 โดย HEMP จะออกและจัดสรรหุน้
สามัญเพิ่มทุนของ HEMP จานวนไม่เกิน 1,655,262,500 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท ในราคาเสนอขาย 0.12083 บาทต่อหุน้ คิด
เป็ นมูลค่ารวมทัง้ สิน้ 200,000,000 บาท ให้แก่บริษัทฯ เพื่อชาระเป็ นค่าตอบแทนสาหรับการซือ้ หุน้ สามัญของ MMD แทนการชาระ
ด้วยเงินสด ทั้งนี ้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจด
ทะเบียนเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจากัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ธุรกรรมการจัดสรรหุน้
สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะทาให้บริษัทฯ เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ HEMP เป็ นจานวนไม่เกิน 1,655,262,500 หุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 36.07 ของ
จานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนชาระแล้วของ HEMP ซึ่งเป็ นผลให้บริษัทฯ ถือหุน้ ข้ามจุดที่ตอ้ งทา
คาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทงั้ หมดของ HEMP ที่รอ้ ยละ 25 และมีหน้าที่ตอ้ งทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทงั้ หมดของ HEMP ตามที่กาหนดไว้
ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม ) ประกอบกับประกาศคณะกรรมการ
ก ากับ ตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่ อ ง หลัก เกณฑ์ เงื่ อ นไข และวิ ธี ก ารในการเข้าถื อ หลักทรัพ ย์เพื่ อ ครอบง ากิ จการลงวัน ที่ 13
พฤษภาคม 2554 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม ) อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีความประสงค์ท่ีจะขอผ่อนผันการทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ (Whitewash) ตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ที่ สก. 29/2561 เรื่องหลักเกณฑ์ในการขอผ่อนผันการทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทงั้ หมดของกิจการ โดยอาศัยมติท่ปี ระชุมผู้
ถือหุน้ ของกิจการ (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม ) ซึ่งในการผ่อนผันการทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติท่ี
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของกิจการในครัง้ นี ้ จะต้องได้รบั อนุมัติจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของ HEMP ด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของ
จานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมติดงั กล่าวมิให้นบั รวมการออกเสียงของบุคคลตาม
มาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ของผูข้ อผ่อนผันหรือบุคคลที่กระทา
การร่วมกัน (concert party) กับผูข้ อผ่อนผัน และบุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลดังกล่าว ในเบือ้ งต้น บริษัทฯ คาดว่าธุรกรรมการ
จาหน่ายเงินลงทุนนีจ้ ะสามารถเริ่มและดาเนินการให้แล้วเสร็จได้ภายใน เดือนมกราคม 2565 ทัง้ นี ้
6.
6.1.
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การเข้าทารายการธุรกรรมการจาหน่ายเงินลงทุนดังกล่าวถือเป็ นรายการจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศรายการได้มา
หรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งต้องคานวณตามเกณฑ์ต่างๆ ที่กาหนดโดยใช้มลู ค่าสูงสุดที่คานวณได้จากหลักเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่ง
โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิน้ สุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 พบว่ามีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 204.53 ซึ่ง
มากกว่าร้อยละ 50.00 ตามเกณฑ์มลู ค่าสินทรัพย์ท่ีมีตวั ตนสุทธิ (NTA) จึงถือเป็ นขนาดรายการประเภทที่ 1 ดังนัน้ บริษัทฯ มีหน้าที่
ต้องเปิ ดเผยสารสนเทศการทารายการ ดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และต้องขออนุมตั ิการเข้าทารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในครัง้ นี ้
จากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยต้องได้รบั คะแนนเสียงอนุมตั ิไม่ต่ากว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ที่มีส่วนได้เสีย และมีรายละเอียดหน้าที่ตอ้ งดาเนินการ ดังต่อไปนี:้
(1)
จัดทารายงานและเปิ ดเผยสารสนเทศสาหรับการเข้าทารายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที โดยมีสารสนเทศอย่าง
น้อยตามบัญชี (1) ท้ายประกาศรายการได้มาหรือจาหน่ายไป
(2)
แต่งตัง้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทาหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความเห็นในการเข้าทาธุรกรรมการจาหน่าย
เงินลงทุน ตามที่กาหนดในประกาศรายการได้มาหรือจาหน่ายไปฯ โดยจัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระให้แก่ผถู้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาพร้อมกับจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ ในการนี ้ บริษัทได้แต่งตัง้ ให้ บริษัท ดิสคัฟเวอร์
แมเนจเม้นท์ จากัด ซึ่งเป็ นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. เป็ นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
ในการให้ความเห็นต่อผูถ้ ือหุน้ ในการเข้าทาธุรกรรมการจาหน่ายเงินลงทุน ข้างต้น
(3)
จัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อขออนุมตั ิการตกลงเข้าทารายการดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ากว่า 3 ใน 4 ของจานวน
เสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ และมี
สารสนเทศอย่างน้อยตามที่ประกาศเรื่องการได้มาหรือจาหน่ายไปกาหนดพร้อมความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่
ได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานก.ล.ต. ให้แก่ผถู้ ือหุน้ เป็ นระยะเวลาล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุน้
วัน เดือน ปี ทีเ่ กิดรายการ (รายการที-่ 2)
ธุรกรรมดังกล่าวจะเกิดขึน้ ก็ต่อเมื่อ (ก) บริษัทได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2564 ของบริษัทซึ่งจะจัด
ขึน้ ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 และ (ข) HEMP ได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 2/2564 ซึ่งจะจัดขึน้ ในวันที่ 26
พฤศจิกายน 2564 ใน มีมติอนุมตั ิธุรกรรมการซือ้ หุน้ สามัญของ MMD และธุรกรรมการจัดสรรหุน้ เพื่อตอบแทนการซือ้ หุน้ สามัญของ
MMD และ (ค) สานักงาน ก.ล.ต. อนุญาตให้ HEMP เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่โดยเฉพาะเจาะจงต่อบุคคลในวงจากัด ซึ่งได้แก่บริษัท
เพื่อชาระราคาค่าหุน้ MMD แทนเงินสด และอนุมตั ิการขอผ่อนผันการทาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทงั้ หมดของกิจการโดยอาศัยมติท่ปี ระชุม
ผูถ้ ือหุน้ (Whitewash)
6.2.

6.3. คู่สัญญาและความสัมพันธ์ทเี่ กี่ยวข้อง (รายการที-่ 2)
ผูข้ าย
: บริษัท มอร์ รีเทิรน์ จากัด (มหาชน) (“MORE”)
ผูซ้ ือ้ MMD
: บริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) (“HEMP”)
ลักษณะความสัมพันธ์
: ไม่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ เ กี่ ย วข้ อ งที่ เ ข้า ข่ า ยเป็ นบุ ค คลที่ เ กี่ ย วโยงกั น ตามประกาศ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการ
ทารายการที่เกี่ยวโยงกันและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน
พ.ศ. 2546 รวมถึงประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
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โครงสร้างการเข้าทารายการจาหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนทัง้ หมดใน MMD (รายการที-่ 2)
ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมตั ิให้ทาธุรกรรมการจาหน่ายเงินลงทุนนี ้ MMD มีทนุ จดทะเบียน 100,000,000 บาท
แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญ 1,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 100 บาท และมีทนุ ชาระแล้ว 25,000,000 บาท โดย MMD ได้ดาเนินการ
ลดทุนจดทะเบียนเป็ น 25,000,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญ 250,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 100 บาท เสร็จสิน้ แล้วในวันที่ 30
กันยายน 2564
โดย HEMP จะออกและจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของ HEMP จานวนไม่เกิน 1,655,262,500 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1.00
บาท ในราคาเสนอขาย 0.12083 บาทต่อหุน้ คิด เป็ นมูลค่ารวมทั้งสิน้ 200,000,000 บาท ให้แก่บริษัทฯ เพื่อชาระเป็ นค่าตอบแทน
สาหรับการซือ้ หุน้ สามัญของ MMD แทนการชาระด้วยเงินสด โดยมีรายละเอียดตามแผนภาพด้านล่าง
6.4.

แผนภาพแสดงโครงสร้างก่อนและภายหลังธุรกรรมการจาหน่ายเงินลงทุนใน MMD (รายการที-่ 2)

หมายเหตุ:
1/ บริษัท มอร์ คอนแทรค ฟาร์มมิ่ง (“MCF”) ยังมิได้ดาเนินธุรกิจใดๆ
2/ บริษัท คานาบิส คลับ จากัด (“CNBCLUB”) ยังมิได้ดาเนินธุรกิจใดๆ
3/ บริษัท เฮอเบิล เทคโนโลยี จากัด (“HBT”) ดาเนินธุรกิจจาหน่ายสินค้าจากสมุนไพรไทยภายใต้เครื่องหมายการค้า”การบูร”
4/ ทัง้ นี ้ ภายหลังจากการเข้าทารายการบริษัทฯ จะไม่ส่งตัวแทนเข้าบริหารหรือเป็ นกรรมการใน HEMP
ที่มา: สารสนเทศของบริษัทฯ เรื่อง การจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับการเข้าทาธุรกรรมการจาหน่ายเงินลงทุนของ MMD

ทัง้ นี ้ ภายหลังจากการจาหน่ายเงินลงทุนใน MMD จะทาให้บริษัทย่อยของ MMD ซึ่งได้แก่ HBT CNBCLUB และ MCF จะ
ถู ก โอนกิ จ การไปเป็ น บริ ษั ท ย่ อ ยของ HEMP ตามสัด ส่ ว นการถื อ หุ้น ของ MMD ทั้ง นี ้ MORE ไม่ มี ก ารลงทุ น โดยตรงใน HBT
CNBCLUB และ MCF โดยการลงทุนทัง้ หมดของ MORE ในบริษัทดังกล่าวเป็ นการลงทุนผ่าน MMD ทัง้ สิน้ ดังนัน้ การจาหน่ายเงิน
ลงทุนใน MMD เท่ากับเป็ นการจาหน่ายเงินลงทุนทัง้ หมดในบริษัทที่เกี่ยวข้องภายใต้ MMD ในคราวเดียวกัน อย่างไรก็ดี เนื่องจาก
การลงทุนใน HBT CNBCLUB และ MCF โดย MMD เกิดขึน้ ภายหลัง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ทาให้ MMD ยังมิได้บนั ทึกมูลค่า
เงินลงทุนบริษัทดังกล่าวในงบการเงิน และ MMD ได้ใช้เงินในการชาระทุนจดทะเบียนใน HBT และ CNBCLUB จากเงินสดที่ได้รบั คืน
จากเงินประกันผลงาน (ตามงบการเงินสิน้ สุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เงินประกันดังกล่าวถูกบันทึกอยู่ในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
จานวน 10.00 ล้านบาท) มาชาระเป็ นทุนจดทะเบียนตามสัดส่วนใน HBTแล้วจานวน 7.50 ล้านบาท และ CNBCLUB จานวน 1.25
ล้านบาท (ปั จจุบนั MCF ยังมิได้มีการชาระทุนจดทะเบียนแต่จะถูกเรียกชาระทุนจดทะเบียนจานวน 1.25 ล้านบาทภายในปี 2564)
ดังนัน้ การชาระทุนจดทะเบียนใน HBT CNBCLUB และ MCF จะไม่ส่งผลต่อมูลค่ารวมของสินทรัพย์ของ MMD และ MORE แต่จะ
เป็ นเพียงการเปลี่ยนรายการทางบัญชีจากสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น เป็ นเงินลงทุนในบริษัทย่อยเท่านัน้
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ประเภทและขนาดของรายการ และการคานวณขนาดรายการ (รายการที-่ 2)
บริษัทฯ จะจาหน่ายเงินลงทุนในธุรกิจผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร ของ MMD ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของบริษัท ฯ ที่
บริษัทฯ ถือหุน้ ร้อยละ 99.99 ของจานวนหุน้ ที่จดทะเบียนและชาระแล้วของ MMD จานวน 249,998 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 100
บาท ใน MMD ให้แก่ HEMP ในราคาไม่เกิน 200,000,000 บาท (สองร้อยล้านบาท) รวมถึงการเข้าทาสัญญาซือ้ ขายหุน้ ข้อตกลง
สัญญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจาหน่ายหุน้ สามัญของ MMD
6.5.

6.5.1. รายการจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (รายการที-่ 2)
การเข้าทารายการธุรกรรมการจาหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนในหุ้น สามัญทั้งหมดของ MMP ถื อเป็ นรายการจาหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ ตามประกาศรายการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งต้องคานวณตามเกณฑ์ต่างๆ ที่กาหนดโดยใช้มูลค่าสูงสุดที่
คานวณได้จากหลักเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่ง โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิน้ สุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 พบว่ามีขนาด
รายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 204.53 ซึ่งมากกว่าร้อยละ 50.00 แต่นอ้ ยกว่าร้อยละ 100.00 ตามเกณฑ์มลู ค่าสินทรัพย์ท่ีมีตวั ตนสุทธิ
(NTA) จึงถือเป็ นขนาดรายการประเภทที่1 ดังนัน้ บริษัทฯ มีหน้าที่ตอ้ งเปิ ดเผยสารสนเทศการทารายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์
ฯ และต้องขออนุมตั ิการเข้าทารายการจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ในครัง้ นี ้ จากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยต้องได้ รบั คะแนนเสียงอนุมตั ิไม่ต่า
กว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ที่มีส่วนได้เสีย
โดยการคานวณขนาดของรายการที่-2 มีรายละเอียดดังนี ้
▪ ข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ (งบการเงินรวมของบริษัทฯ สิน้ สุด ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2564)
รายละเอียด

(หน่วย: ล้านบาท)

สินทรัพย์รวม (1)
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน (2)
หนีส้ ินรวม (3)
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่มีอานาจควบคุม (4)
สินทรัพย์ทมี่ ีตัวตนสุทธิ (NTA = (1) – (2) – (3) – (4))
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ ส่วนทีเ่ ป็ นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ (4 ไตรมาสล่าสุด)1/
หมายเหตุ: 1/ คานวณจากงบการเงินของระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 – 30 มิถนุ ายน 2564

550.33
1.17
232.76
17.17
299.23

(11.10)

▪ ข้อมูลทางการเงินของ MMD (งบการเงินรวมของบริษัทฯ สิน้ สุด ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2564)
รายละเอียด

(หน่วย: ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม (1)
32.96
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน (2)
0.01
หนีส้ ินรวม (3)
7.11
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่มีอานาจควบคุม (4)
สินทรัพย์ทมี่ ีตัวตนสุทธิ (NTA = (1) – (2) – (3) – (4))
25.84
1/
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ ส่วนทีเ่ ป็ นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ (4 ไตรมาสล่าสุด)
(1.32)
หมายเหตุ: 1/ คานวณจากงบการเงินของระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 – 30 มิถนุ ายน 2564

▪ ข้อมูลสิ่งตอบแทนในการเข้าทารายการที่-2
การเข้ า ท ารายการจ าหน่ า ยไปซึ่ ง สิ น ทรั พ ย์ ในครั้ง นี ้ MORE จะได้ หุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ของ HEMP จ านวนไม่ เ กิ น
1,655,262,500 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขาย 0.12083 บาทต่อหุน้ คิดเป็ นมูลค่ารวมทัง้ สิน้ 200,000,000
บาท เพื่อชาระเป็ นค่าตอบแทนสาหรับการซือ้ หุน้ สามัญของ MMD แทนการชาระด้วยเงินสด
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▪ รายละเอียดการคานวณขนาดรายการตามประกาศการได้มาหรือจาหน่ายไปตามเกณฑ์การคานวณทัง้ 4 เกณฑ์
การคานวณ
ขนาดรายการที-่ 2
สัดส่วนการจาหน่าย 99.99% x NTA ของบริษัทที่ทารายการ 25.84 x 100
8.63
NTAของบริษัทจดทะเบียน 299.23
2 เกณฑ์กาไรสุทธิ
สัดส่วนการจาหน่าย 99.99% x กาไรสุทธิของบริษัทที่ทารายการ (1.32) x100 ไม่สามารถคานวณได้
กาไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียน (11.10)
เนื่องจากบริษัทขาดทุน
1/
3 เกณฑ์มลู ค่ารวมของสิ่งตอบแทน
จานวนมูลค่าที่รบั (1,655.26x0.68 ) x 100
204.53
สินทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบียน 550.33
4 เกณฑ์มลู ค่าหุน้ ทุน
จานวนหุน้ ที่ออกเพื่อชาระค่าสินทรัพย์ x 100
ไม่สามารถคานวณได้
จานวนหุน้ ที่ออกและชาระแล้วของบริษัทจดทะเบียน
เนื่องจากไม่มีการออกหุน้
เกณฑ์การคานวณสูงสุด (จาหน่ายบริษัทย่อย- บริษัท มอร์ เมดดิคลั จากัด)
204.53
ที่มา: บริษัทฯ
หมายเหตุ: 1/ กรณีสิ่งตอบแทนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน ให้เปรียบเทียบราคาตลาดของหลักทรัพย์ หรือ NTA โดยเลือกค่าสูงกว่าในการ
คานวณ โดยราคาตลาด คานวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนักของหุน้ ของ HEMP ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่นอ้ ยกว่า 7 วันทาการ
ติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทาการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท เพื่อขออนุมัติการเพิ่ม
ทุนและจัดสรรหุน้ เพิ่มทุน โดยที่ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนักของหุน้ ของบริษัท ที่คานวณย้อนหลัง 15 วันทาการติดต่อกัน ระหว่างวันที่ 20
สิงหาคม 2564 ถึง 9 กันยายน 2564 เท่ากับ 0.68 บาทต่อหุน้ (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com)
2/ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทฯ มิได้มีเงินให้กยู้ ืม ภาระคา้ ประกัน และเงินสารองจ่ายล่วงหน้าให้แก่ MMD อย่างไรก็ดีบริษัทฯ มี
เงินกูย้ ืมจาก MMD จานวน 10.80 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าจะสามารถชาระคืน MMD ก่อนการเข้าทารายการที่-2
หลักเกณฑ์
1 เกณฑ์มลู ค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ (NTA)1/

ทัง้ นี ้ บริษัทฯ ไม่มีรายการจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ฯ ในรอบหกเดือนที่ผ่านมา แต่มีการทารายการจาหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ในคราวเดียวกันนี ้ ซึ่งเป็ นผลให้มีมลู ค่าของรายการสูงสุดรวมเท่ากั บร้อยละ 249.96 (รายการที่-1 และรายการที่-2) ตาม
เกณฑ์มลู ค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิน้ สุด ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2564
มูลค่าของสินทรัพย์ทจี่ าหน่ายไป (รายการที-่ 2)
หุน้ สามัญจานวน 249,998 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 100 บาท ใน MMD ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยที่ถือหุน้ โดยบริษัทคิดเป็ นร้อยละ
99.99 ของจานวนหุน้ ที่จดทะเบียนและชาระแล้วของ MMD โดยมีมลู ค่าทางบัญชีตามงบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2564 เท่ากับ 0 บาท
6.6.

มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน (รายการที-่ 2)
HEMP จะออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนเป็ นจานวนไม่เกิน 1,655,262,500 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1.00 บาท ใน
ราคาเสนอขาย 0.12083 บาทต่อหุน้ คิดเป็ นมูลค่ารวมทัง้ สิน้ 200,000,000 บาท ให้แก่ บริษัทฯ เพื่อใช้ชาระเป็ นค่าตอบแทนสาหรับ
การซือ้ หุน้ สามัญของ MMD แทนการชาระด้วยเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 MMD มีเงินให้กยู้ ืมกับ MORE จานวน 10.8 ล้าน
บาท โดยหนีด้ งั กล่าวรวมพิจารณากับราคาขายแล้ว
6.7.

เกณฑ์ทใ่ี ช้ในการกาหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน (รายการที-่ 2)
มูลค่าสิ่งตอบแทนจานวน 200,000,000 บาท สาหรับการซือ้ ขายหุน้ จานวนร้อยละ 99.99 ของ MMD เป็ นมูลค่าที่ตกลง
เจรจากันระหว่าง บริษัทฯ และ HEMP โดยบริษัทพิจารณาราคาซือ้ ขายประกอบกับวิธีการประเมินมูลค่าหุน้ ที่เหมาะสมของ MMD
ด้วยวิธีมลู ค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) ซึ่งได้คานึงถึงศักยภาพ และความสามารถในการ
ทากาไรของกิจการในอนาคต โดยมูลค่าส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของ MMD จากการประเมินมูลค่าโดย บริษัท เวลแคป แอดไวเซอรี่ จากัด อยู่
6.8.
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ประมาณ 371.53 ล้านบาท แต่เป็ นมูลค่าที่จะเกิดขึน้ หาก MMD ได้รบั เงินลงทุนเพิ่มเติมและมีผลประกอบการเป็ นไปตามที่คาดหมาย
นอกจากนี ้ เงินลงทุนใน MMD มีมลู ค่าทางบัญชีตามงบการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2564 เท่ากับ 0 บาท ดังนัน้ บริษัทฯ
จึงพิจารณามูลค่าสิ่งตอบแทนจานวน 200,000,000 บาท มีความสมเหตุสมผล
ทัง้ นี ้ บริษัทฯ จะได้รบั หุน้ สามัญเพิ่มทุนของ HEMP จานวนไม่เกิน 1,655,262,500 หุน้ ในราคาหุน้ ละ 0.12083 บาทต่อหุน้
คิดเป็ นมูลค่า 200,000,000 บาท เป็ นราคาที่ตกลงเจรจากันระหว่างบริษัท ฯ กับ HEMP โดยพิจารณาว่าราคาดังกล่าวเป็ นราคาที่สงู
กว่ามูลค่าทางบัญชีของ HEMP ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เท่ากับ 0.05 บาทต่อหุน้ แต่ก็ต่ากว่าราคาตลาดอย่างมีนยั สาคัญ แม้ว่า
ราคาตลาดเป็ นผลของการซือ้ ขายในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเท่านัน้ อาจจะไม่สะท้อนถึงพืน้ ฐานและมูลค่าที่แท้จริงของกิจการ แต่บริษัท
ฯ ก็มีโอกาสได้รบั ผลตอบแทนจากเงินปั นผลจากการดาเนินงานของธุรกิจของ HEMP และ MMD อีกทัง้ Capital Gain หลังจากพ้น
กาหนด Silent Period 1 ปี แล้ว นอกจากนี ้ จานวนหุน้ ที่บริษัทฯ ได้รบั คิดเป็ นร้อยละ 36.07 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมด
ภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนชาระแล้วของ HEMP ยังเป็ นสัดส่วนการถือหุน้ ที่มีนยั สาคัญ
เงือ่ นไขในการเข้าทารายการที-่ 2
เนื่องจากธุรกรรมการจาหน่ายเงินลงทุนของบริษัทฯ ที่คานวณขนาดรายการจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์สูงสุดเท่ากับร้อยละ
204.53 ดังนั้น ธุรกรรมดังกล่าวจึงจัดอยู่ในรายการจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 1 ซึ่งตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือ
จาหน่ายไปซึ่ง กาหนดให้บริษัทมีหน้าที่ตอ้ งดาเนินการทารายงานและเปิ ดเผยสารสนเทศสาหรับการเข้าทารายการดังกล่าวต่อตลาด
หลักทรัพย์ฯ ทันที โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ท้ายประกาศรายการได้มาหรือจาหน่ายไป และจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือ
หุน้ เพื่อขออนุมัติการตกลงเข้าทารายการดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงไม่ ต่ากว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ และมีสารสนเทศอย่างน้อยตามที่ประกาศเรื่อง
การได้มาหรือจาหน่ายไปฯ กาหนดพร้อมความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่ได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. ให้แก่ผู้
ถือหุน้ เป็ นระยะเวลาล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุน้ รวมถึงเงื่อนไขบังคับก่อนตามที่บริษัท และ HEMP จะตกลง
ร่วมกันในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการจาหน่ายเงินลงทุนเสร็จสมบูรณ์ โดยเงื่อนไขบังคับก่อนที่สาคัญสามารถสรุปได้ดงั ต่อไปนี ้
(1) ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของ HEMP มีมติอนุมตั ิธุรกรรมการซือ้ หุน้ สามัญของ MMD และธุรกรรมการจัดสรรหุน้ เพื่อตอบแทนการ
ซือ้ หุน้ สามัญของ MMD รวมทัง้ อนุมตั ิเรื่องต่าง ๆ ที่จาเป็ น และ/หรือ เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าว
(2) ณ วันที่การซือ้ ขายเสร็จสมบูรณ์ ไม่มีเหตุการณ์หรือการกระทาใด ๆ เกิดขึน้ หรือถูกทาให้เกิดขึน้ หรือมีเหตุอนั ควรจะคาดได้
ว่าจะเกิดขึน้ ซึง่ อาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อ MMD หรือขัดขวางการเข้าทาธุรกรรมการจาหน่ายเงินลงทุน
ของบริษัท และ MMD จะไม่มีภาระผูกพันใด ๆ กับบุคคลอื่น นอกเหนือจากภาระผูกพันที่เกิดจากการทาการค้าปกติ
(3) สานักงาน ก.ล.ต. อนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ HEMP ให้แก่ บริษัทฯ ซึ่งเป็ นบุคคลในวงจากัด (Private
Placement) และการขอผ่อนผันการทาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทงั้ หมดของกิจการโดยอาศัยมติท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ (Whitewash)
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ มีมติอนุมตั ิการจาหน่ายเงินลงทุนในหุน้ สามัญของ MMD
ให้แก่ HEMP รวมถึง การเข้าทาสัญญาซือ้ ขายหุน้ ข้อตกลง สัญญา และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทาธุรกรรมการซือ้ หุน้
สามัญของ MMD และธุรกรรมการจัดสรรหุน้ ดังกล่าว ตลอดจนการดาเนินการอื่นใดเพื่อให้การเข้าทาธุรกรรมการซือ้ หุน้ สามัญของ
MMD และธุรกรรมการจัดสรรหุน้ เพื่อตอบแทนการซือ้ หุน้ สามัญของ MMD เสร็จสมบูรณ์
6.9.

ร่างสัญญาซือ้ ขายหุ้น MMD ระหว่าง HEMP กับบริษัทฯ
ณ วันที่ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระนาส่งรายงานฉบับนี ้ สัญญาซือ้ ขายหุน้ MMP ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ อย่างไรก็ดี จากการ
สัมภาษณ์ผบู้ ริหารของบริษัทฯ คาดว่าสัญญาซือ้ ขายหุน้ MMP ฉบับสมบูรณ์จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญ ทัง้ นี ้ ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระขอสรุปร่างสัญญาซือ้ ขายหุน้ MMP ดังนี ้
6.10.
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ลาดับ
1.

บริษัท มอร์ รีเทิรน์ จากัด (มหาชน)

หัวข้อ
คู่สญ
ั ญา

รายละเอียด

บริษัท มอร์ รีเทิรน์ จากัด (มหาชน) (ในฐานะผูข้ าย)
2. บริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) (ในฐานะผูซ้ อื ้ )
2.
รายละเอียดหุน้ ที่จะซือ้ ขาย คู่สัญญามีความประสงค์จะซือ้ และขายหุน้ ของ MMD ซึ่งเป็ นบริษัทจากัดจัดตั้งขึน้ ตามกฎหมายไทย โดย ณ วันทา
สัญญาฉบับนี ้ บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจานวน 100,000,000 บาท (หนึ่งร้อยล้านบาท) แบ่งเป็ นหุน้ สามัญจานวน
1,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท ทัง้ นี ้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการดาเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และเมื่อ
เสร็จสิน้ กระบวนการลดทุนดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ จะมีทุนจดทะเบียนใหม่จานวน 25,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญ
จานวน 250,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท
3.
การซือ้ ขายหุน้ ที่ซอื ้ ขาย
1. ผูซ้ อื ้ ปฏิบตั ิตามคารับรองของผูซ้ อื ้
2. หุน้ ที่ซือ้ ขายต้องปราศจากภาระติดพันใด ๆ ในวันที่การซือ้ ขายเสร็จสมบูรณ์ ทัง้ นี ้ การซือ้ ขายหุน้ ที่ซือ้ ขายจะต้อง
เป็ นไปตามวิธีการที่กาหนดไว้ในสัญญานี ้ และอยู่ภายใต้เงื่อนไขบังคับก่อน รวมทัง้ เงื่อนไขอื่น ๆ ในสัญญานีไ้ ด้รบั
การปฏิบตั ิจนครบถ้วนแล้ว
3. ผูซ้ ือ้ มีความประสงค์ที่จะซือ้ หุน้ ที่ซือ้ ขายในราคารวมทัง้ สิน้ ไม่เกิน 200,000,000 บาท (สองร้อยล้านบาท) (“ราคา
ซือ้ ขาย”) โดยคู่สัญญาตกลงให้ผซู้ ือ้ ชาระราคาซือ้ ขายดังกล่าวโดยวิธีการออกหุน้ สามัญที่ออกใหม่ของ HEMP
จานวนทัง้ สิน้ 1,655,262,500 หุน้ (หนึ่งพันหกร้อยห้าสิบห้าล้านสองแสนหกหมื่นสองพันห้าร้อยหุน้ ) โดยมีมูลค่า
หุน้ ที่ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท (หนึ่งบาท)
4.
เงื่อนไขบังคับก่อนผูซ้ อื ้
1. ผูซ้ อื ้ ได้รบั อนุมตั ิจากคณะกรรมการและผูถ้ ือหุน้ ของผูซ้ อื ้ ที่ถกู ต้องตามที่กฎหมายกาหนด
2. ผูซ้ อื ้ ได้รบั อนุญาตให้เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ให้แก่ผขู้ ายตามสัญญาฉบับนีจ้ ากสานักงานก.ล.ต. ตามหลักเกณฑ์ที่
กาหนดไว้ภายใต้ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียน
เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจากัด
3. ผู้ซือ้ ได้ร ับ อนุมัติ ก ารผ่ อนผัน การท าค าเสนอซือ้ หลัก ทรัพย์ทั้งหมดของกิ จการโดยอาศัย มติ ที่ ป ระชุ มผู้ถื อ หุ้น
(Whitewash) จากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ และสานักงาน ก.ล.ต. ตามนัยของประกาศสานักงาน ก.ล.ต. ที่ สก.
29/2561 เรื่องหลักเกณฑ์ในการขอผ่อนผันการทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทงั้ หมดของกิจการ
4. ดาเนินการยื่นคาขอจดทะเบียนมติการเพิ่มทุนทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
5.
เงื่อนไขบังคับก่อนผูข้ าย
1. ผูข้ ายปฏิบตั ิตามคารับรองของผูข้ าย
2. ผูข้ ายได้รบั อนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัท และผูถ้ ือหุน้
6.
เงื่อนไขอื่นๆ
1. ณ วันที่การซือ้ ขายเสร็จสมบูรณ์ ไม่มีเหตุการณ์หรือการกระทาใด ๆ เกิดขึน้ หรือถูกทาให้เกิดขึน้ หรือมีเหตุอนั ควร
จะคาดได้ว่าจะเกิดขึน้ ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสาคัญต่อ MMD หรือขัดขวางการเข้าทา
ธุรกรรมการจาหน่ายเงินลงทุนของบริษัท และ MMD จะไม่มีภาระผูกพันใด ๆ กับบุคคลอื่น นอกเหนือจากภาระ
ผูกพันที่เกิดจากการทาการค้าปกติ
2. ไม่มีกฎหมายที่ใช้บงั คับของหน่วยงานราชการที่ประกาศหรืออยู่ระหว่างการประกาศใช้ และจะมีผลภายหลังจาก
วันที่การซือ้ ขายเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งห้ามมิให้มีการซือ้ ขายหุน้ ที่ซอื ้ ขาย
3. ไม่มีการฟ้องร้องหรือดาเนินคดีใด ๆ ไม่ว่า ผูข้ าย MMD จะเป็ นโจทก์หรือจาเลยก็ตาม ซึ่งจะมีผลต่อความสมบูรณ์
ของการซือ้ ขายหุน้ ที่ซือ้ ขายตามสัญญาฉบับนี ้ รวมทัง้ ไม่มีการดาเนินการทางกฎหมาย หรือการดาเนินการโดย
บุคคลใด ๆ เพื่อโต้แย้งการทาธุรกรรมที่กาหนดไว้ในสัญญาฉบับนี ้
4. ผูข้ ายรับทราบและตกลงว่า ในกรณีที่ราคาเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนของ HEMP ที่ออกให้แก่ผขู้ ายเพื่อชาระเป็ น
ค่าตอบแทนการซือ้ หุน้ ที่ซอื ้ ขายจากผูข้ ายนัน้ ต่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุน้ ของ HEMP ก่อนวันแรกที่มี
การเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุน ผูข้ ายจะไม่สามารถขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวภายในระยะเวลา 1 ปี นบั แต่
วันที่หนุ้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทผูซ้ อื ้ เริ่มทาการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Silent Period)
5. ผูข้ ายตกลงและรับรองว่าจะไม่แต่งตัง้ ตัวแทนของผูข้ ายเข้าเป็ นกรรมการในผูซ้ อื ้
7.
การค้าแข่ง
ผูข้ ายตกลงที่จะไม่ทาธุรกิจแข่งขันกับผูซ้ อื ้
ที่มา: ร่างสัญญาซือ้ ขายหุน้ ของ MMD ระหว่าง บริษัทฯ และ ผูซ้ อื ้
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6.11.

บริษัท มอร์ รีเทิรน์ จากัด (มหาชน)

รายละเอียดผู้ซอื้ MMD
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ

ทีต่ ั้ง
เลขทะเบียนนิติบุคคล
วันจดทะเบียนบริษัท
ทุนจดทะเบียน
ทุนทีอ่ อกและเรียกชาระแล้ว

บริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) (“HEMP”)
ธุรกิจด้านการส่งเสริมสุขภาพ (Healthcare & Wellness) อาทิ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
การแพทย์แผนไทย เวชภัณฑ์ เวชสาอาง ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม ผลิตภัณฑ์เสริม
อาหาร เป็ นต้น
19 ซอยรามคาแหง 22 (จิตตรานุเคราะห์) ถนนรามคาแหง แขวงหัวหมาก เขตบาง
กะปิ กทม. 10240
0107546000440
17 กุมภาพันธ์ 2558
2,933,261,052 บาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญจานวน 2,933,261,052 หุน้ มูลค่าที่
ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท
2,933,261,050 บาท

6.12. รายละเอียดของสินทรัพย์ทจี่ าหน่ายไปรายการที-่ 2 (MMD)
6.12.1. ข้อมูลเบือ้ งต้น
ชื่อบริษัท
วันที่จดทะเบียนจัดตัง้
ที่ตงั้ สานักงานใหญ่
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรียกชาระแล้ว
มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ
กรรมการ
อานาจกรรมการ
ประเภทธุรกิจ

: บริษัท มอร์ เมดดิคลั จากัด
: 17 กุมภาพันธ์ 2558
: 222/148-150 อาคารชุดบ้านสวนจตุจกั ร ซอยวิภาวดีรงั สิต 17 ถนนวิภาวดีรงั สิต
แขวง จตุจกั ร เขต จตุจกั ร กรุงเทพมหานคร
: 100,000,000 บาท1/
: 25,000,000 บาท
: 10 บาทต่อหุน้
: นายอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ
: กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อ และประทับตราสาคัญของบริษัท
: ผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร

หมายเหตุ:
1/ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมตั ิให้ทาธุรกรรมการซือ้ หุน้ สามัญของ MMD นี ้ MMD มีทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท แบ่งออกเป็ น
หุน้ สามัญ 1,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 100 บาท และมีทุนชาระแล้ว 25,000,000 บาท โดย MMD ได้ดาเนินการลดทุนจดทะเบียนเป็ น
25,000,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญ 250,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 100 บาท เสร็จสิน้ แล้วในวันที่ 30 กันยายน 2564

6.13. ข้อมูลการประกอบธุรกิจ
6.13.1. ประวัติความเป็ นมา
ประวัติการเปลี่ยนแปลงของ MMD
วันที่
17/02/2558

21/10/2562
20/03/2563

รายการ
บริษัทจดทะเบียนจานวนเงิน 100,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญจานวน 1,000,000 หุน้ ๆ ละ 100 บาท โดยเรียกชาระ
แล้ว จานวน 25,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญจานวน 1,000,000 หุน้ ๆ ละ 25 บาท
*ถือหุน้ โดยบริษัท มอร์ รีเทิรน์ จากัด (มหาชน) ในสัดส่วนร้อยละ 99.99
บริษัทเปลี่ยนชื่อ จากเดิม “บริษัท พี เพาเวอร์ แพลนท์ จากัด” เป็ น บริษัท พีเพิล แพลตฟอร์ม จากัด
บริษัทเปลี่ยนชื่อ จากเดิม “บริษัท พีเพิล แพลตฟอร์ม จากัด” เป็ น บริษัท มอร์ เมดดิคลั จากัด
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วันที่
17/07/2563

23/07/2564

31/08/2564

10/09/2564

10/09/2564

บริษัท มอร์ รีเทิรน์ จากัด (มหาชน)

รายการ
มติคณะกรรมการ MORE ครัง้ ที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 มีมติอนุมัติให้อนุมัติ การเพิ่มทุน จดทะเบียนของ
MORE จานวน 177,250,000 บาท จากทุน จดทะเบียนเดิ ม จานวน 326,543,579.75 บาท เป็ น ทุน จดทะเบียน จานวน
503,793,579.75 บาท โดยบริ ษั ท ฯ คาดว่ า จะน าเงิ น เพิ่ ม ทุน ส่ ว นหนึ่ ง จ านวน 300.00 ล้า นบาท ไปลงทุน ในโครงการ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยและการตัง้ ร้าน “การบูร ” ซึ่งเป็ นร้านขายปลีกสมุนไพรไทย โดยจะดาเนินธุรกิจภายใต้ บริษัท มอร์
เมดดิคลั จากัด (บริษัทย่อย ถือหุน้ 99.99%)
เข้าซือ้ หุน้ สามัญในบริษัท เฮอเบิล เทคโนโลยี จากัด เป็ นจานวนร้อยละ 75 คิดเป็ นจานวน 750,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100
บาท (ซือ้ ที่ราคา PAR) เป็ นจานวนเงินทัง้ สิน้ เท่ากับ 7,500,000 บาท เพื่อดาเนินธุรกิจจาหน่ายสินค้าจากสมุนไพรไทยภายใต้
เครื่องหมายการค้า”การบูร”
อนุมตั ิการจัดตัง้ บริษัท มอร์ คอนแทรค ฟาร์มมิ่ง จากัด จานวน 50,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท
โดยถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 เพื่อการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพืชพรรณ สมุนไพรทุกชนิด กัญชา กัญชง ใบ
กระท่อม ฯลฯ โดยปัจจุบนั ยังไม่ได้ดาเนินธุรกิจดังกล่าว
อนุมตั ิการจัดตัง้ บริษัท คานาบิส คลับ จากัด จานวน 50,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท
โดยถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 51 เพือ่ การประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพืชพรรณ สมุนไพรทุกชนิด กัญชา กัญชง ใบกระท่อม
ฯลฯ โดยปัจจุบนั ยังไม่ได้ดาเนินธุรกิจดังกล่าว
ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่3/2564 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ของบริษัท มอร์ เมดดิคลั จากัด (“บริษัทย่อย”) ซึ่งบริษัท
ฯ ถือหุน้ อยู่คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจด ทะเบียน ได้มีมติพิเศษให้ลดทุนจดทะเบียนลงจานวน 75,000,000 บาท
(เจ็ดสิบห้าล้านบาท) โดยการลดจานวนหุน้ ลง 750,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้ 100 บาทต่อหุน้ ทาให้คงเหลือทุนจดทะเบี ยน
จานวน 25,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญจานวน 250,000 หุน้ ๆ ละ 100 บาท โดยการลดทุนดังกล่าวดาเนินการเสร็จสิน้
แล้วเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564
คณะกรรมการ MORE ครัง้ ที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณา
อนุมตั ิการยกเลิกมติที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2563 ประชุมเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 วาระที่ 5 (1) เรื่องการอนุมตั ิ
การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้บคุ คลเฉพาะเจาะจง (Private Placement) เนื่องจากการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวนัน้
มิได้ดาเนินการภายในกาหนดระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วนั ที่มีมติที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ทาให้บริษัทฯ ขาดเงินลงทุนใน
โครงการผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยและการตัง้ ร้าน “การบูร”
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมตั ิให้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการจาหน่ายเงินลงทุนในบริษัท
มอร์ เมดดิคลั จากัด (“MMD”) ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของบริษัท ถือหุน้ ร้อยละ 99.99 ของจานวนหุน้ ที่จดทะเบียนและชาระแล้ว
ของ MMD จานวน 249,998 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 100 บาท ให้แก่ บริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
(“HEMP” หรือ “กิจการ”) ซึ่งไม่เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัท ในราคาไม่เกิน 200,000,000 บาท (สองร้อยล้านบาท) ทัง้ นี ้
ภายหลังจากการจาหน่ายเงินลงทุนใน MMD จะทาให้บริษัทย่อยของ MMD ซึ่งได้แก่ HBT CNBCLUB และ MCF จะถูกโอน
กิ จ การไปเป็ น บริ ษั ท ย่ อ ยของ HEMP ตามสัด ส่ ว นการถื อ หุ้น ของ MMD ทั้ง นี ้ MORE ไม่ มี ก ารลงทุน โดยตรงใน HBT
CNBCLUB และ MCF โดยการลงทุน ทั้งหมดของ MORE ในบริษัท ดังกล่าวเป็ น การลงทุน ผ่า น MMD ทั้งสิน้ ดังนั้น การ
จาหน่ายเงินลงทุนใน MMD เท่ากับเป็ นการจาหน่ายเงินลงทุนทัง้ หมดในบริษัทที่เกี่ยวข้องภายใต้ MMD ในคราวเดียวกัน
หมายเหตุ:
1/ถือหุน้ โดยบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 100.00
2/ มูลค่าที่ตราไว้ของหุน้ MMD 10.00 บาทต่อหุน้

6.13.2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
MMD ประกอบธุรกิจด้านการส่งเสริมสุขภาพ (Healthcare & Wellness) อาทิ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร การแพทย์แผนไทย
เวชภัณฑ์ เวชสาอาง ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เป็ นต้น นอกจากนี ้ ในปี 2563 MMD ได้ลงนามในบันทึก
ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตสกลนคร เพื่อ
ศึกษาและวิจยั การปลูกกัญชงและกัญชา โดย MMD มีแผนจะดาเนินธุรกิจจาหน่ายสินค้าจากผลผลิตจากกัญชงและกัญชาเป็ นธุรกิจ
หลักในอนาคต โดย MMD คาดว่าจะเริ่มจาหน่ายผลผลิตจากกัญชงและกัญชาได้ในปี 2565
บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จากัด
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ทัง้ นี ้ ในปี 2560 ผูส้ อบบัญชี MORE ได้มีการตัง้ ค่าด้อยค่าเงินลงทุนใน MMD เนื่องจาก ผูส้ อบบัญชีพิจารณามูลค่าที่คาด
ว่าจะได้รบั คืนของเงินลงทุนใน MMD แล้วมีขอ้ บ่งชีว้ ่าเงินลงทุนดังกล่าวเกิดการด้อยค่าจากการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต
และอัตราการเติบโตจากงบประมาณโดยอ้างอิงจากผลประกอบการในอดีตที่ผ่านมา ประกอบกับการคาดการณ์การเติบโตของตลาด
ในอนาคต และแผนการประกอบธุรกิจ ดังนัน้ จึงมีการประมาณการค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนของบริษัทย่อยดังกล่าว จานวน
25.00 ล้านบาท
6.13.3. MOU ทีส่ าคัญ
ปั จจุบนั MMD ประกอบธุรกิจจาหน่าย ผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพร ภายใต้ตราสัญลักษณ์ “การบูร ” ประกอบธุรกิจปลูกกัญชง
กัญชา โดยที่ผ่านมาได้เข้าร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) กับหน่วยงานต่างๆ
การประกอบธุรกิจ MMD ประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยปั จจุบนั ได้เข้าร่วมลงนามความร่ วมมือ
(MOU) กับหน่วยงานต่างๆ ดังนี ้
(1) บันทึกความร่วมมือ (MOU) เรื่อง “การประกอบกิจการผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพ ร้านผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพภายใต้ตรา
สัญลักษณ์ “การบูร” ระหว่าง 3 หน่วยงาน ได้แก่ (1) กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข (2)
แพทยสมาคมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน (3) บริษัท มอร์ เมดดิคัล จากัด ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อดาเนินการ
ส่งเสริมผูป้ ระกอบการสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ส่งเสริมให้มีการขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ทัง้ ในและต่างประเทศ
เพื่อเพิ่มมูลค่าและศักยภาพในการแข่งขันในระดับนานาชาติของประเทศด้านสมุนไพรและได้ดาเนินการค้นคว้าวิจยั ผลิตภัณฑ์
จากสมุนไพรไทยเพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย ขยายช่องทางการจาหน่ายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้เข้าถึง
ลูกค้าได้ง่ายขึน้ และรวบรวมผลิตภัณฑ์สมุนไพรมาจาหน่ายเพื่อเพิ่มศักยภาพของสินค้าสมุนไพรไทย โดยมีการเตรียมการ
วางแผนดาเนินการเพื่อจัดทาแฟรนไชส์ต่อไป โดย MMD จะได้สิทธิในการขายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า “การบูร” จัด
วางแผนการขาย มีสิทธิในการแต่งตัง้ ตัวแทนขาย ผลิตสินค้าด้วยตนเอง หรือให้สิทธิแก่บคุ คลใดในการผลิตสินค้า โดยกรมการ
แพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก จะช่วยประชาสัมพันธ์ ให้ความรู ้ สนับสนุนการจาหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร และให้การ
สนับสนุน MMD สาหรับการปลูก วิจยั ที่เกี่ยวข้องกับยาสมุนไพรสมาคมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานจะให้สิทธิ
การใช้เ ครื่ อ งหมายการค้า “การบูร ” แก่ MMD และจะสนับ สนุน องค์ค วามรู ้ การส่ ง เสริม การขายผลิ ต ภัณ ฑ์ ทั้ง นี ้สมาคม
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานจะได้รบั การแบ่งปั นผลประโยชน์ในอัตราร้อยละ 20.00 ของผลกาไรต่อปี จาก MMD
(2) บันทึกความร่วมมือ (MOU) เรื่อง “การส่งเสริมตลาดกลางในการจาหน่ายวัตถุดิบสมุนไพรไทย” ระหว่าง 4 หน่วยงาน ได้แก่ (1)
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข (2) กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(3) บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จากัด (ตลาดไท) (4) บริษัท มอร์ เมดดิคลั จากัด ซึ่งมีวตั ถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการขาย การ
ผลิตและการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร สร้างตลาดกลาง วัตถุดิบสมุนไพรไทย สร้างพืน้ ที่ซือ้ ขายให้แก่ผซู้ ือ้ และเกษตรกร และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้ได้มาตรฐานสากลโดย MMD มีหน้าที่ประสานงานและพัฒนาตลาดกลางในรูปแบบออนไลน์เพื่อซือ้ ขาย
วัตถุดิบและวัตถุดิบแปรรูปปสมุนไพร บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จากัด (ตลาดไท) มีหน้าที่ หลักในการสนับสนุนและจัดหา
เกษตรกรและพ่อค้าคนกลางในการนาสินค้า วัตถุดิบและวัตถุดิบแปรรู ปสมุนไพรมาจาหน่าย กรมการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือกและกรมส่งเสริมการเกษตรร่วมส่งเสริมและพัฒนาโครงการ
(3) บันทึกความร่วมมือ (MOU) เรื่อง “การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์ส่งเสริมสุขภาพจากกัญชา กัญชง และกระท่อมแบบครบวงจร”
ระหว่าง 3 หน่วยงาน ได้แก่ (1) บริษัท มอร์เมดดิคัล จากัด (2) กรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก (3) แพทย์
สมาคมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานโดย MMD จะมีสิทธิปลูก ผลิต วิจัย สั่งผลิต รับจ้างผลิตภัณฑ์ท่ี ส่งเสริม
บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จากัด
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บริษัท มอร์ รีเทิรน์ จากัด (มหาชน)

สุขภาพจากกัญชา กัญชง และใบกระท่อมเชิงพาณิชย์ โดยจะได้รบั การสนับสนุนและส่งเสริมจากกรมการแพทย์แผนไทย และ
การแพทย์ท างเลื อ ก ในการน าเข้าเมล็ ดพัน ธุ์ และท าการวิจัย และพัฒนาผลิ ต ภัณ ฑ์ และได้รับ การสนับ สนุน จากสมาคม
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน ในการให้ค วามรู แ้ ละประชาสัม พัน ธ์ข้อ มูลเกี่ ยวกับผลิ ตภัณ ฑ์ ทั้ง นี ้สมาคม
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานจะได้รบั การแบ่งปั นผลประโยชน์ในอัตราร้อยละ 20.00 ของผลกาไรต่อปี จาก MMD
(4) บันทึกความร่วมมือ (MOU) เรื่อง “ผลิตเครื่องสาอาง” ระหว่าง 2 หน่วยงาน ได้แก่ (1) บริษัท มอร์เมดดิคลั จากัด (2) บริษัท ภูฐา
ปั ญญาออกานิค จากัด ซึ่งมีวตั ถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือกันเพื่อผลิตเครื่องสาอางซึ่งมีส่วนผสมสารสกัดจากกัญชง
และ/หรือสารสกัด CBD ในเชิงพาณิชย์ ภายใต้การอนุญาตจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง โดย MMD จะเป็ นผูว้ ่าจ้างให้บริษทั
ภูฐาปั ญญาออกานิค จากัด ดาเนินการผลิตเครื่องสาอางในรูปแบบดังกล่าว
(5) บันทึกความเข้าใจ โครงการการวิจยั และพัฒนาพืชกัญชาและกัญชง ระหว่าง บริษัท มอร์เมดดิคลั จากัด กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ซึ่ง มี วัต ถุป ระสงค์เพื่ อ ร่วมกันวิ จัยและพัฒ นาสายพัน ธุ์กัญชาและกัญชง พัฒ นาเทคโนโลยี และนวัตกรรมขยายพัน ธุ์ การ
เพาะปลูกการผลิตเพื่อการสกัดสารในกัญชงและกัญชา การผลิตเมล็ดพันธุ์ การวิจยั และพัฒนาเพื่อนาเมล็ดไปทาเป็ นอาหาร
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตได้จากลาต้น แกน และเปลือก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ อาหาร
เครื่องสาอาง และประโยชน์ดา้ นอุตสาหกรรมพาณิชย์ โดย MMD มีหน้าที่จัดหางบประมาณ และอุปกรณ์ในการดาเนินงาน
ศึกษาหาองค์ความรูข้ องนักวิชาการของมหาวิทยาลัยโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นใด โดยสิทธิในองค์ความรู ้
และทรัพย์ทางปั ญญาที่เกิดขึน้ จากการดาเนินการโครงการวิจยั ให้เป็ นสิทธิรว่ มกันของทัง้ สองฝ่ าย
(6) บันทึกข้อตกลง ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง บริษัท มอร์เมดดิคลั จากัด กับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ซึ่งมีวตั ถุประสงค์เพื่อร่วมกันในการพัฒนางานวิจยั และนวัตกรรมพืชเสพติดเพื่อประโยชน์ทาง
การแพทย์ ส่งเสริมสุขภาพ ผลิตสารสกัดหรือผลิตภัณฑ์ และส่งเสริมวิสาหกิจชุมชุนหรือเกษตรกรให้สามารถดาเนินการผลิตพืช
เสพติ ด ให้มีคุณ ภาพและมาตรฐาน โดย MMD มี ห น้า ที่ จัด หางบประมาณและรับ ซือ้ ผลผลิ ตจากการด าเนิ น โครงการของ
มหาวิทยาลัย โดยสิทธิในองค์ความรูแ้ ละทรัพย์ทางปั ญญาที่เกิดขึน้ จากการดาเนินการโครงการวิจยั ให้เป็ นสิทธิร่วมกันของทัง้
สองฝ่ าย
MMD มีบริษัทย่อย 3 บริษัท ได้แก่
1) บริษัท เฮอเบิล เทคโนโลยี จากัด
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตงั้
เลขทะเบียนนิติบคุ คล
วันจดทะเบียนบริษัท
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรียกชาระแล้ว
รายชื่อผูถ้ ือหุน้
ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2564

บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จากัด

บริษัท เฮอเบิล เทคโนโลยี จากัด (“HBT”)
ผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เวชสาอาง ผลิตภัณฑ์บารุงรักษา
สุขภาพและความงาม และอาหารเสริม
19 ซอยรามค าแหง 22 (จิ ต ตรานุเ คราะห์) ถนนรามค าแหง แขวงหัว หมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240
0105563117200
11 สิงหาคม 2563
10,000,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญจานวน 100,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 100 บาท
10,000,000 บาท
รายชื่อ
จานวนหุน้
สัดส่วน (%)
1. บริษัท มอร์ เมดดิคลั จากัด
74,999
74.99
1/
2. นายวัชระ เปล่งสุรีย์
25,000
25.00
3. นายอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ
1
0.01
รวม
100,000
100.00
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รายชื่อกรรมการ

ข้อมูลทางการเงิน HBT
ณ 31 ธ.ค. 2563

บริษัท มอร์ รีเทิรน์ จากัด (มหาชน)
1. นายวัชระ เปล่งสุรีย์
2. นายชัชวีร ์ ชีวีวฒ
ั น์
3. นายปกรณ์ เล่าเปี่ ยม
รายการ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
รวมหนีส้ ิน
รวมส่วนของผูถ้ ือหุน้
รวมรายได้
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ

บาท
207,881
3,477,200
282,768
3,759,968
1,875,896
1,884,072
2,773,614
(3,615,928)

ที่มา: บริษัทฯ
หมายเหตุ : 1/ นายวัชระ เปล่งสุรีย์ (“นายวัชระ”) ประกอบอาชีพเภสัชกร และดาเนินธุรกิจ ร้านขายยา ซึ่งถือเป็ น Strategic partner ของ HBT
โดยนายวัชระจะนาสินค้าจากแบรนด์การบูร ไปจาหน่ายตามร้านขายยาที่ตนเป็ นเจ้าของทั่วประเทศกว่า 100 สาขา นอกจากนี ้ นายวัชระ ยัง
ดูแลการจาหน่ายสินค้าแบรนด์การบูรในช่องทางร้านขายยาเจ้าอื่นๆ ให้แก่ HBT อีกด้วย ทัง้ นี ้ จากการสอบถามไปยังบริษัทฯ นายวัชระ เปล่ง
สุรีย์ มิได้มีแผนที่จะขายหุน้ ของ HBT และ มิได้เป็ นบุคคลเกี่ยวโยง (Connected person) ทัง้ นีห้ ากภายหลังการเข้าทารายการที่ -2 หากนาย
วัชระ เปล่งสุรีย์ เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน MORE หรือ HEMP จะต้องตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์
ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของ
บริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (“ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน”)

2) บริษัท มอร์ คอนแทรค ฟาร์มมิ่ง จากัด
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ

ที่ตงั้
เลขทะเบียนนิติบคุ คล
วันจดทะเบียนบริษัท
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรียกชาระแล้ว
รายชื่อผูถ้ ือหุน้
ณ วันที่

รายชื่อกรรมการ
ข้อมูลทางการเงิน
ที่มา: บริษัทฯ
บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จากัด

บริษัท มอร์ คอนแทรค ฟาร์มมิ่ง จากัด (“MCF”)
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพืชพรรณสมุนไพรทุกชนิด กัญชา กัญชง ใบกระท่อม ฯลฯ ผลิตและจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เวชสาอาง ผลิตภัณฑ์บารุงรักษาสุขภาพและความ
งาม และอาหารเสริม
เลขที่ 222/148-150 อาคารชุดบ้านสวนจตุจกั ร ซอยวิภาวดีรงั สิต 17
ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร
อยู่ระหว่างการดาเนินการจัดตัง้
อยู่ระหว่างการดาเนินการจัดตัง้
5,000,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญจานวน 50,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 100 บาท
อยู่ระหว่างการชาระทุนจดทะเบียน
รายชื่อ
จานวนหุน้
สัดส่วน (%)
1. บริษัท มอร์ เมดดิคลั จากัด
49,997
99.97
2. นายอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ
1
0.01
3. นายศิริศกั ดิ์ ปิ ยทัสสีกลุ
1
0.01
4.นางอรอุมา แพงเงิน
1
0.01
รวม
50,000
100.00
1. นายอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ
2. นายศิริศกั ดิ์ ปิ ยทัสสีกลุ
-ยังไม่ได้ดาเนินธุรกิจ-

104

หน้า 81/150

ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

บริษัท มอร์ รีเทิรน์ จากัด (มหาชน)

3) บริษัท คานาบิส คลับ จากัด
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ

ที่ตงั้
เลขทะเบียนนิติบคุ คล
วันจดทะเบียนบริษัท
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรียกชาระแล้ว
รายชื่อผูถ้ ือหุน้
ณ วันที่ 10 กันยายน 2564

รายชื่อกรรมการ
ข้อมูลทางการเงิน
ที่มา: บริษัทฯ

บริษัท คานาบิส คลับ จากัด (“CNBCLUB”)
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพืชพรรณสมุนไพรทุกชนิด กัญชา กัญชง ใบกระท่อม ฯลฯ
ผลิ ต และจ าหน่ า ยผลิ ต ภัณ ฑ์ย าแผนโบราณ ผลิ ต ภัณ ฑ์ส มุน ไพร เวชส าอาง
ผลิตภัณฑ์บารุงรักษาสุขภาพและความงาม และอาหารเสริม
เลขที่ 222/148-150 อาคารชุดบ้านสวนจตุจกั ร ซอยวิภาวดีรงั สิต 17
ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร
0105564133802
10 กันยายน 2564
5,000,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญจานวน 50,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ
100 บาท
2,500,000 บาท
รายชื่อ
จานวนหุน้
สัดส่วน (%)
1. บริษัท มอร์ เมดดิคลั จากัด
24,999
49.99
2. บริษัท กันตนา กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
24,999
49.99
3. นายอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ
1
0.01
4.นายจาฤก กัลย์จาฤก
1
0.01
รวม
100,000
100.00
1. นายอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ
2. นายจาฤก กัลย์จาฤก
-ยังไม่ได้ดาเนินธุรกิจ-

6.13.4. โครงสร้างรายได้
เนื่องจากปั จจุบนั MMD อยู่ระหว่างการศึกษา และวิจยั เกี่ยวกับกัญชา กัญชงเพื่อการพาณิชย์ อีกทัง้ MMD เริ่มลงทุนใน
HBT ในไตรมาส 3 ปี 2564 ซึ่งดาเนินธุรกิจขายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพรไทย ดังนัน้ MMD ยังไม่มีรายได้หลักจากการดาเนินงาน
ตามที่กล่าวมาข้างต้น
6.13.5. ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการของ MMD
1) ผูถ้ ือหุน้ MMD
ลาดับ
1.
2.
3.

รายชื่อผู้ถือหุ้น
บริษัท มอร์ รีเทิรน์ จากัด (มหาชน)
นายอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ
นายศิริศกั ดิ์ ปิ ยทัสสีกลุ
รวม
หมายเหตุ: 1/ ลดทุนตามสัญญาซือ้ ขาย

บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จากัด

ณ วันที่ 10 กันยายน 2564
จานวนหุ้น
สัดส่วน(ร้อยละ)
999,997
99.9997
1
0.0001
2
0.0002
1,000,000
100
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ภายหลังการลดทุน1/
จานวนหุ้น
สัดส่วน(ร้อยละ)
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1
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บริษัท มอร์ รีเทิรน์ จากัด (มหาชน)

2) คณะกรรมการ MMD
ชื่อ
1. นายอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ
กรรมการบริษัท
หมายเหตุ: 1/ รายชื่อคณะกรรมการ MMD ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2564
ที่มา : บริษัทฯ

ตาแหน่ง

6.13.6. งบการเงิน MMD
งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ (ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2564 MMD ยังมิได้มีลงทุนในบริษัทย่อย6/)
(หน่วย: บาท)
31 ธ.ค. 2561
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีอ้ ื่นและลูกหนีก้ ิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกูใ้ ห้ยืมระยะสัน้ แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น-สุทธิ
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนีส้ ิน
หนีส้ ินการค้าและเจ้าหนีอ้ ื่น
เงินกูย้ ืมระยะสัน้ จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
หนีส้ ินหมุนเวียนอื่น
สัญญาเช่าการเงิน – ส่วนที่ถึงกาหนดชาระ
ภายในหนึ่งปี
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่หมุนเวียน
สัญญาเช่าการเงิน
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 1,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้
ละ 100 บาท
ทุนที่ออกและชาระแล้ว

บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จากัด

31 ธ.ค. 2562

31 ธ.ค. 2563

30 มิ.ย. 25641/

236,054.00
242,000.00
17,509.00
495,563.00

2,174,344.00
1,180,788.00
46.00
3,355,178.00

451,174.00
432,020.00
9,600,000.00
32,286.00
10,515,480.00

969,482.14
1,619,058.172/
10,800,000.003/
19,033.10
13,407,573.41

28,318,769.00
28,318,769.00
28,814,332.00

10,629.00
23,214,059.00
23,224,688.00
26,579,866.00

9,487.00
16,917,229.00
16,926,716.00
27,442,196.00

8,922.46
6,079,161.014/
13,468,563.515/6/
19,556,646.98
32,964,220.39

317,147.00
2,000,000.00
2,700.00

48,000.00
10,200.00

725,104.00
7,159.00

785,623.22
1,650,000.007/
16,775.93

-

-

-

912,724.12

11,691.00
2,331,538.00

5,073.00
63,273.00

35,721.00
767,984.00

697.46
3,365,820.73

2,331,538.00

63,273.00

767,984.00

3,744,265.67
3,744,265.67
7,110,086.40

100,000,000.00

100,000,000.00

100,000,000.00

100,000,000.00
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บริษัท มอร์ รีเทิรน์ จากัด (มหาชน)
31 ธ.ค. 2561

31 ธ.ค. 2562

31 ธ.ค. 2563

30 มิ.ย. 25641/

หุน้ สามัญ 1,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้
25,000,000.00
25,000,000.00
25,000,000.00
25,000,000.00
ละ 25 บาท
กาไรสะสม
1,482,794.00
1,516,593.00
1,674,212.00
854,133.99
รวมส่วนของเจ้าของ
26,482,794.00
26,516,593.00
26,674,212.00
25,854,133.99
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
28,814,332.00
26,579,866.00
27,442,196.00
32,964,220.39
ที่มา: บริษัทฯ
หมายเหตุ:
1/ ข้อมูลปี งบการเงิน 2561– 2563 ได้รบั การตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชี และงบการเงินงวด 6 เดือน สิน้ สุด 30 มิถนุ ายน 2564 จัดทาขึน้ โดยฝ่ าย
บริหารของ MMD
2/ ลูกหนีอ้ ื่นและลูกหนีก้ ิจการที่เกี่ยวข้องกัน ประกอบด้วย 1) ดอกเบีย้ ค้างรับจาก MORE จานวน 0.44 ล้านบาท (MORE จะชาระคืนแก่ MMD
ก่อนการเข้าทารายการที-่ 2) 2) ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีส้ รรพากรรวม จานวน 1.17 ล้านบาท
3/ เงินกูใ้ ห้ยืมระยะสัน้ แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็ นเงินให้กยู้ ืมแก่ MORE โดย MORE จะชาระคืนแก่ MMD ก่อนการเข้าทารายการที่-2
4/ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ประกอบด้วยยานพาหนะ
5/ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วยเงินประกันในโครงการ Smart Server จานวน 10.00 ล้านบาท (เป็ นโครงการในอดีตที่ MMD ดาเนิน
ธุรกิจติดตัง้ ระบบประหยัดพลังงานให้แก่ลกู ค้ามาตัง้ แต่ปี 2561 โดยภายหลังจาก 30 มิถนุ ายน 64 MMD จะไม่มีการรับรูร้ ายได้จากโครงการ
ดังกล่าวอีกต่อไป)
6/ เนื่องจาก การลงทุนใน HBT CNBCLUB และ MCF โดย MMD เกิดขึน้ ภายหลัง ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2564 ทาให้ MMD ยังมิได้บนั ทึกมูลค่า
เงินลงทุนบริษัทดังกล่าวในงบการเงิน และ MMD ได้ใช้เงินในการชาระทุนจดทะเบียนใน HBT และ CNBCLUB จากเงินสดที่ได้รบั คืนจากเงิน
ประกันผลงาน (ตามงบการเงินสิน้ สุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เงินประกันดังกล่าวถูกบันทึกอยู่ในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจานวน 10.00 ล้าน
บาท) มาชาระเป็ นทุนจดทะเบียนตามสัดส่วนใน HBTแล้วจานวน 7.50 ล้านบาท และ CNBCLUB จานวน 1.25 ล้านบาท (ปั จจุบนั MCF ยัง
มิได้มีการชาระทุนจดทะเบียนแต่จะถูกเรียกชาระทุนจดทะเบียนจานวน 1.25 ล้านบาทภายในปี 2564) ดังนัน้ การชาระทุนจดทะเบียนใน HBT
CNBCLUB และ MCF จะไม่ส่งผลต่อมูลค่ารวมของสินทรัพย์ของ MMD และ MORE แต่จะเป็ นเพียงการเปลี่ยนรายการทางบัญชีจากสินทรัพย์
ไม่หมุนเวียนอื่น เป็ นเงินลงทุนในบริษัทย่อยเท่านัน้
7/ เงินกูย้ ืมระยะสัน้ จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็ นตั๋วสัญญาใช้เงินจานวน 1.65 ล้านบาท

งบกาไรขาดทุน
(หน่วย: บาท)
ปี 2561
กาไรหรือขาดทุน:
รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้อื่น
ดอกเบีย้ รับ
ส่วนแบ่งจากการลงทุน
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
รวมค่าใช้จ่าย
กาไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงิน
และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
กาไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จากัด

ปี 2562

ปี 2563

6 เดือนแรกปี 25641/

1,521,366.00
1,103,796.32
417,569.42
1,521,366.00

3,383,058.00
3,767.86
3,379,290.01
3,383,058.00

2,418,095.00
230,925.42
2,187,169.68
2,418,095.00

785,495.33
903,316.18
287,539.96
615,776.22
1,688,811.51

815,895.00
815,895.00

3,317,091.00
3,317,091.00

2,219,056.00
2,219,056.00

708,300.00
1,714,245.44
2,422,545.44

705,471.00

65,967.00

199,039.00

(733,733.93)

10,616.00
694,855.00

21,062.00
44,905.00

199,039.00

86,344.06
(820,077.99)
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บริษัท มอร์ รีเทิรน์ จากัด (มหาชน)
ปี 2561
138,771.00
556,084.00

ปี 2562
11,106.00
33,799.00

ปี 2563
41,420.00
157,619.00

6 เดือนแรกปี 25641/

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไร(ขาดทุน)สาหรับงวด
(820,077.99)
ที่มา: บริษัทฯ
หมายเหตุ: 1/ ข้อมูลปี งบการเงิน 2561– 2563 ได้รบั การตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชี และงบการเงินงวด 6 เดือน สิน้ สุด 30 มิถนุ ายน 2564 จัดทา
ขึน้ โดยฝ่ าบริหารของบริษัท

6.13.7. คาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
6.13.7.1.ภาพรวมของการดาเนินงานทีผ่ ่านมา
ปี 2561
จากผลการดาเนินงานของปี 2561 MMD มีรายได้รวมจานวน 1.52 ล้านบาท แบ่งเป็ นส่วนแบ่งจากการลงทุน 0.42 ล้าน
บาทและดอกเบีย้ รับ 1.10 ล้านบาท โดยรายได้รวมเพิ่มขึน้ จากปี 2560 จานวน 0.03 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ 1.95 โดยดอกเบีย้
รับมาจากเงินกูใ้ ห้ยืมระยะสัน้ แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน จานวน 24.10 ล้านบาทระหว่างปี 2560 - 2561
ปี 2562
จากผลการดาเนินงานของปี 2562 MMD มีรายได้รวมจานวน 3.38 ล้านบาท แบ่งเป็ นส่วนแบ่งจากการลงทุน 3.38 ล้าน
บาทและดอกเบีย้ รับ 0.01 ล้านบาท รายได้รวมเพิ่มขึน้ จากปี 2561 จานวน 1.86 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ 122.37 เนื่องจากมี
ส่วนแบ่งจากการลงทุน ที่เพิ่มขึน้ ร้อยละ 709.28 เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้า ซึ่ง เพิ่มขึน้ จากการร่วมลงทุนในบริษัท ที่ประกอบธุรกิจ
เกี่ยวกับเครื่องประหยัดพลังงาน อย่างไรก็ดี ดอกเบีย้ รับของ MMD ลดลงร้อยละ 99.66 เนื่องจาก MMD ได้รบั เงินกูใ้ ห้ยืมระยะสัน้ แก่
กิจการที่เกี่ยวข้องกันคืนเต็มจานวนในช่วงปี 2561 ดอกเบีย้ รับของ MMD จึงลดลงอย่างมีนยั สาคัญ
ปี 2563
จากผลการดาเนินงานของปี 2563 MMD มีรายได้รวมจานวน 2.42 ล้านบาท แบ่งเป็ นส่วนแบ่งจากการลงทุน 2.19 ล้าน
บาท และดอกเบีย้ รับ 0.23 ล้านบาท รายได้รวมลดลงจากปี 2562 จานวน 0.96 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 28.52 เนื่องจากมีส่วน
แบ่งจากการลงทุนที่ลดลงร้อยละ 35.28 เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้า ซึ่ง เป็ นส่วนแบ่งที่ได้จากการร่วมลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจ
เกี่ยวกับเครื่องประหยัดพลังงาน
ปี 2564 ไตรมาสที่ 2
จากผลการดาเนินงานของ 6 เดือนแรกในปี 2564 MMD มีรายได้รวมจานวน 1.69 ล้านบาท โดยมีรายได้จากการขาย
จานวน 0.79 ล้านบาทและรายได้อื่นจานวน 0.90 ล้านบาท แบ่งเป็ นส่วนแบ่งจากการลงทุน 0.62 ล้านบาท และดอกเบีย้ รับ 0.29
ล้านบาท รายได้รวมเพิ่มขึน้ จาก 6 เดือนแรกในปี 2563 จานวน 0.40 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ 31.12 เนื่องจากมีรายได้จากการ
ขายเพิ่มขึน้ จากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการค้าขายผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร อย่างไรก็ดี ส่วนแบ่งจากการลงทุนลดลงร้อยละ 51.08 เมื่อ
เทียบกับช่วง 6 เดือนแรกของปี ท่ผี ่านมาเนื่องจากการร่วมลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องประหยัดพลังงานได้สนิ ้ สุดลง
6.13.7.2.ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
ปี 2561
ในปี 2561 MMD มีค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดจานวน 0.82 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 53.63 ของรายได้รวม โดยทั้งหมดเป็ น
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร เพิ่มขึน้ จากปี 2560 จานวน 19.73 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2560 บริษัทมีค่าใช้จ่ายรวมเป็ นค่าติดลบที่
(18.91) ล้านบาท จากการกลับรายการขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าเงินมัดจา จานวน 19.00 ล้านบาท
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ปี 2562
ในปี 2562 MMD มีค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดจานวน 3.32 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 98.05 ของรายได้รวม โดยทั้งหมดเป็ น
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร เพิ่มขึน้ จากปี 2561 จานวน 2.50 ล้านบาท โดยสาเหตุหลักมาจากค่าบริหารจัดการที่เพิ่มขึน้ อย่างมีนยั สาคัญ
เมื่อเทียบกับก่อนหน้า เนื่องจาก MMD จ่ายค่าบริหารจัดการให้แก่ MORE ในอัตรา 250,000 บาทต่อเดือน
ปี 2563
ในปี 2563 MMD มีค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดจานวน 2.22 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 91.77 ของรายได้รวม โดยทั้งหมดเป็ น
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ลดลงจากปี 2562 จานวน 1.10 ล้านบาท โดยสาเหตุหลักมาจากค่าบริหารจัดการที่ลดลงอย่างมีนยั สาคัญ
เมื่อเทียบกับก่อนหน้า เนื่องจากอัตราค่าบริหารจัดการให้แก่ MORE ปรับลดลงเหลือ 50,000 บาทต่อเดือน
ปี 2564 ไตรมาสที่ 2
ใน 6 เดือนแรกของปี 2564 MMD มีค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดจานวน 2.42 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 143.45 ของรายได้รวม
แบ่งเป็ นค่าใช้จ่ายในการขายจานวน 0.71 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการบริหารจานวน 1.71 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จาก 6 เดือนแรกในปี
2563 จานวน 1.79 ล้านบาท เนื่องจากมีการเพิ่มขึน้ ของค่าใช้จ่ายในการขายจากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการค้าขายผลิตภัณฑ์จาก
สมุนไพร
6.13.7.3.กาไรสุทธิ
ปี 2561
ในปี 2561 MMD มีกาไรสุทธิจากการดาเนินงานจานวน 0.56 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรากาไรสุทธิท่รี อ้ ยละ 36.55 ลดลงจากปี
2560 จานวน 19.65 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 97.25 เนื่องจากในปี 2560 มีขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าเงินมัดจา (โอนกลับ)
จานวน 19.00 ล้านบาท
ปี 2562
ในปี 2562 MMD มีกาไรสุทธิจากการดาเนินงานจานวน 0.03 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรากาไรสุทธิท่ีรอ้ ยละ 1.00 เนื่องจาก
รายได้ส่วนแบ่งจากการลงทุน และค่าใช้จ่ายในการบริหารมียอดรวามที่ ใกล้เคียงกัน และ MMD ยังไม่ได้เริ่มดาเนินธุรกิจหลักของ
บริษัท
ปี 2563
ในปี 2563 MMD มีกาไรสุทธิจากการดาเนินงานจานวน 0.16 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรากาไรสุทธิท่ีรอ้ ยละ 6.52 เนื่องจาก
รายได้ส่วนแบ่งจากการลงทุนและค่าใช้จ่ายในการบริหารมียอดรวามที่ใกล้เคียงกัน และ MMD ยังไม่ได้เริ่มดาเนินธุรกิจหลักของ
บริษัท
ปี 2564 ไตรมาสที่ 2
ใน 6 เดือนแรกของปี 2564 MMD มียอดขาดทุนสุทธิจากการดาเนินงานจานวน 0.82 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราขาดทุนสุทธิท่ี
ร้อยละ 48.56 ลดลงจาก 6 เดือนแรกในปี 2563 ที่มีกาไรจานวน 0.66 ล้านบาท เนื่องจาก MMD เริ่มมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึน้ จากการเริ่ม
ดาเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการค้าขายผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร และส่วนแบ่งจากการลงทุนมีจานวนที่ลดน้อยลงจากการสิน้ สุดการร่วม
ลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องประหยัดพลังงานได้จบลง
6.13.7.4.สินทรัพย์
ปี 2561
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 MMD มีสินทรัพย์รวมจานวน 28.81 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จานวน 2.60 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ
9.91 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึน้ ของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นจานวน 28.32 ล้านบาท ซึ่งเป็ น
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การร่วมลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องประหยัดพลังงาน และ MMD ได้รบั เงินให้กยู้ ืมระยะสัน้ แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
คืนจานวน 24.10 ล้านบาทในช่วงปี 2561
ปี 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 MMD มีสินทรัพย์รวมจานวน 26.58 ล้านบาท ลดลงจานวน 2.23 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ
7.75 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมีสาเหตุหลักจากการลดลงของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นจานวน 5.10 ล้านบาท ซึ่งเป็ นการ
ตัดจาหน่ายของเงินลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องประหยัดพลังงาน ที่มีการรับรู ร้ ายได้เป็ นส่วนแบ่งจากการงลทุน
ปี 2563
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 MMD มีสินทรัพย์รวมจานวน 27.44 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จานวน 0.86 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ
3.24 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึน้ ของเงิน ให้กยู้ ืมระยะสัน้ แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน จานวน 9.60
ล้านบาท ซึ่งเป็ นตั๋วสัญญาใช้เงินให้กบั บริษัทแม่ และมีการลดลงของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นจานวน 6.30 ล้านบาท ซึ่งเป็ นการตัด
จาหน่ายของเงินลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องประหยัดพลังงาน ที่มีการรับรูร้ ายได้เป็ นส่วนแบ่งจากการงลทุน
ปี 2564 ไตรมาสที่ 2
ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2564 MMD มีสินทรัพย์รวมจานวน 32.96 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จานวน 5.52 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ
20.12 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึน้ ของการปรับปรุงสิทธิการเช่าและอุปกรณ์ซ่งึ เป็ นยานพาหนะ
6.13.7.5.หนีส้ นิ
ปี 2561
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 MMD มีหนีส้ ินรวม 2.33 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จานวน 2.04 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ 703.89
จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึน้ ของเงินกูย้ ืมระยะสัน้ จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน จานวน 2.00 ล้าน
บาท
ปี 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 MMD มีหนีส้ ินรวม 0.06 ล้านบาท ลดลงจานวน 2.27 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 97.29 จาก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมีสาเหตุหลักจากการลดลงของเงินกูย้ ืมระยะสัน้ จากกิจการที่เกี่ยวข้องกันจานวน 2.00 ล้านบาท
ปี 2563
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 MMD มีหนีส้ ินรวม 0.77 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จานวน 0.70 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ 1,113.76
จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึน้ ของหนีส้ ินการค้าและเจ้าหนีอ้ ื่น
ปี 2564 ไตรมาสที่ 2
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 MMD มีหนีส้ ินรวม 7.11 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จานวน 6.34 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ 825.81
จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึน้ ของสัญญาเช่าการเงินที่เกิดขึน้ จากสินทรัพย์ยานพาหนะและเงิน
กูย้ ืมระยะสัน้ จากกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเป็ นตั๋วสัญญาใช้เงินจานวน 1.65 ล้านบาท
6.13.7.6.ส่วนของผูถ้ ือหุน้
ปี 2561
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 MMD มีส่วนของผู้ถือหุ้นจานวน 26.48 ล้านบาท โดยส่วนของผู้ถือหุ้นประกอบด้วยทุนจด
ทะเบียนที่ชาระแล้วและกาไรสะสม โดย MMD มีส่วนของผูถ้ ือหุน้ เพิ่มขึน้ จากสิน้ ปี 2560 จานวน 0.56 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ
2.14 การเพิ่มขึน้ เนื่องจากมีผลกาไรจากการดาเนินงานระหว่างปี

บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จากัด

110

หน้า 87/150

ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

บริษัท มอร์ รีเทิรน์ จากัด (มหาชน)

ปี 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 MMD มีส่วนของผู้ถือหุ้นจานวน 26.52 ล้านบาท โดยส่วนของผู้ถือหุ้นประกอบด้วยทุนจด
ทะเบียนที่ชาระแล้วและกาไรสะสม โดย MMD มีส่วนของผูถ้ ือหุน้ เพิ่มขึน้ จากสิน้ ปี 2561 จานวน 0.03 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ
0.13 การเพิ่มขึน้ เนื่องจากมีผลกาไรจากการดาเนินงานระหว่างปี
ปี 2563
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 MMD มีส่วนของผู้ถือหุ้นจานวน 26.67 ล้านบาท โดยส่วนของผู้ถือหุ้นประกอบด้วยทุนจด
ทะเบียนที่ชาระแล้วและกาไรสะสม โดย MMD มีส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึน้ 0.16 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ 0.59 การเพิ่มขึน้
เนื่องจากมีผลกาไรจากการดาเนินงานระหว่างปี
ปี 2564 ไตรมาสที่ 2
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 MMD มีส่วนของผู้ถือหุน้ จานวน 25.85 ล้านบาท โดยส่วนของผู้ถือหุ้นประกอบด้วยทุนจด
ทะเบียนที่ชาระแล้วและกาไรสะสม โดย MMD มีส่วนของผูถ้ ือหุน้ ลดลง 0.82 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 3.07 การลดลงเนื่องจากมี
การขาดทุนจากการดาเนินงานระหว่างปี
6.14.

ภาพรวมธุรกิจผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร
จากกระแสนิยมดูแลรักษาสุขภาพโดยวิถีธรรมชาติและหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีของผูบ้ ริโภค ส่งผลให้สมุนไพรกลายเป็ น
หนึ่งในวัตถุดิบจากธรรมชาติท่ีแวดวงธุรกิจทั่วโลกกาลังต้อง ศูนย์วิจยั กสิกรไทย กล่าวว่า มีการประเมินว่า ปี 2563 ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
กับ Health and Wellness ที่นาสมุนไพรไปใช้เป็ นวัตถุดิบในการผลิต อาทิ เครื่องสาอาง ยาและอาหารเสริมจะมีมลู ค่ าตลาดรวมกัน
ราว 91 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ และคาดว่าจะขยับไปสู่ระดับ 166 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ได้ภายในปี 2573 (เติบโตเฉลี่ยร้อยละ 6.5
ต่อปี )
ปั จจุบันภาครัฐของไทยเล็งเห็นถึงโอกาสทางการตลาดจากเทรนด์บริโภคดังกล่าว ซึ่งน่าจะเอือ้ ต่อการสร้างรายได้และ
ผลตอบแทนทางธุรกิจให้กบั ผูป้ ระกอบการไทยที่อยู่ในห่วงโซ่การผลิตสมุนไพร จึงนาไปสู่นโยบายสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั ธุรกิจสมุนไพร
ของไทย ผ่านแผนแม่บทว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรแห่งชาติฉบับที่ 1 ปี 2560-2564 ซึ่งตัง้ เป้าหมายไว้ว่าจะเพิ่มมูลค่า การบริโภค
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้ได้ 3.6 แสนล้านบาทภายในปี 2564 และผลักดันให้ไทยก้าวขึน้ สู่การเป็ นผูน้ าการส่งออกผลิภัณฑ์สมุนไพร
อันดับ 1 ของอาเซียน
เมื่อพิจารณาถึงความเป็ นไปได้ท่ีไทยจะไปสู่จดุ มุ่งหมายดังกล่าว พบว่า แม้ไทยมีความได้เปรียบด้านวัตถุ ดิบสมุนไพรกว่า
1,800 ชนิ ด ที่ สามารถน าไปใช้ป ระโยชน์เ ชิงอุตสาหกรรมได้ ประกอบกับ การส่ งเสริมการลงทุน ในอุตสาหกรรมเป้ าหมายตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เช่น การแพทย์ครบวงจร เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งอาจจะช่วยกระตุน้ ให้เกิดความต้องการ
สมุนไพรเพื่อใช้การผลิตมากขึน้ นอกจากนี ้ ความต้องการจากตลาดส่งออก โดยเฉพาะในช่วง 9 เดือนแรก ของปี 2563 มีมลู ค่าราว
12.05 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือเติบโตร้อยละ 39.5 (YoY) แต่สิ่งที่อาจจะต้องเร่งพัฒนาหากต้องการสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจใน
ระยะข้างหน้าเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ก็คือ การกระจายมูลค่าเพิ่มไปสู่ผปู้ ระกอบการต้นนา้ ให้มากขึน้ และสร้างความแตกต่างให้กับ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรของไทย

บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จากัด
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ที่มา: ศูนย์วิจยั กสิกรไทย

ที่มา: ศูนย์วิจยั กสิกรไทย
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บริษัท มอร์ รีเทิรน์ จากัด (มหาชน)

ความเห็นของที่ปรึ กษาทางการเงินอิส ระ เกี่ ย วกั บความสมเหตุสมผลของรายการจาหน่ ายไปซึ่ง สินทรั พย์
รายการที-่ 2 (การจาหน่ายเงินลงทุนใน MMD)
7.1.1. วัตถุประสงค์และความจาเป็ นในการเข้าทารายการ
ตามที่ บริษัทฯ มิได้รบั เงินเพิ่มทุน จากการเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้บคุ คลเฉพาะเจาะจง (Private Placement) จานวน
รวม 3,000,000,000 หุน้ โดยมีราคาเสนอขาย 0.50 บาทต่อหุน้ (ที่ได้มีมติท่ีประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2563 ประชุมเมื่อวันที่ 9
กันยายน 2563 ให้อนุมตั ิการเพิ่มทุนดังกล่าว) เนื่องจากการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวมิได้ดาเนินการภายในกาหนดระยะเวลา
3 เดือนนับแต่วนั ที่มีมติท่ีประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ จึงทาให้ราคาเสนอขายต้องถูกกาหนดขึน้ ใหม่เป็ นราคาตลาด (ตามเกณฑ์อนุญาต
การออกเสนอขาย แบบ Private Placement) โดยราคาตลาด ณ ช่วงเวลาดังกล่าวมีราคาสูงกว่าราคาเสนอขายเดิมที่ 0.50 บาทต่อ
หุน้ อย่างมีนัยสาคัญ นักลงทุนกลุ่มดังกล่าวจึงไม่จองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนให้บุคคลเฉพาะเจาะจงดังกล่าว ทาให้บริษัทฯ ขาดเงิน
ลงทุนในโครงการผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยและการตัง้ ร้าน “การบูร ” ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าจะต้องใช้เงินลงทุนอีกประมาณ 300.00 ล้าน
บาท (ตามแผนการใช้เงินเพิ่มทุนเดิมของบริษทั ฯ ) และบริษัทฯ มีแผนจะมุ่งเน้นการดาเนินธุรกิจบริหารจัดการนา้ ครบวงจร นา้ ประปา
บาบัดนา้ เสีย
ทัง้ นี ้ ธุรกรรมการจาหน่ายเงินลงทุนทัง้ หมดใน MMD ให้แก่ HEMP ในครัง้ นี ้ เป็ นไปเพื่อการขยายการเติบโตทางธุรกิจและ
สร้างพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อสร้างธุรกิจที่ย่งั ยืนและเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินกิจการ และการ
บริหารงาน อีกทัง้ ในสมัยที่คณ
ุ สามารถ ฉั่วศิรพิ ฒ
ั นา เป็ นผูบ้ ริหารของ MORE ในช่วงก่อนปี 2561 ได้เริ่มโครงที่เกี่ยวข้องกับ สมุนไพร
ไทยมาก่อน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้เห็นถึงความรู ้ ความสามารถ การมีประสบการณ์และความตัง้ ใจจริง จนกระทั่งคุณสามารถ
ฉั่วศิริพฒ
ั นา ได้ขายหุน้ และลาออกจากการบริหาร MORE ในปี 2561 และได้เข้าลงทุนใน HEMP จึงถือว่าเป็ นการสานต่อสิ่งที่เคย
เริ่มต้นทาไว้ตงั้ แต่แรกแล้วด้วยความชานาญจึงเป็ นการต่อยอดธุรกิจของ MMD ได้เป็ นอย่างดี ซึ่งจะสร้างผลตอบแทนสะท้อนมายัง
หุน้ ของ HEMP และสร้างผลตอบแทนให้บริษัทฯ ได้ในอนาคต นอกจากนี ้ MORE สามารถรักษาสภาพคล่องทางการเงินสาหรับการ
ดาเนินธุรกิจด้านสาธารณูปโภค การบริหารจัดการนา้ ต่อไปในอนาคต อีกทั้งยังลดภาระทางการเงินและค่าใช้จ่ายทางการเงินที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน MMD เอง
7.

7.2. ผลกระทบจากการเข้าทารายการจาหน่ายเงินลงทุนทัง้ หมดใน MMD (รายการที-่ 2)
7.2.1. ผลกระทบทางบัญชีตอ่ บริษัทฯ
ภายหลังการเข้าทารายการธุรกรรมการจาหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดใน MMD บริษัทฯ จะต้องจัดทางบการเงินรวม ซึ่งรวม
สินทรัพย์และหนีส้ ิน้ ที่ได้มาจากการเข้าทารายการครัง้ นี ้ ดังนัน้ เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ เห็นภาพการเปลี่ยนแปลงในงบแสดงฐานะทางการเงิน
ของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จึงได้จัดทางบแสดงฐานะทางการเงินเสมือน โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมที่สอบทานแล้วของบริษัทฯ
สิน้ สุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 โดยเสมือนว่าบริษัทฯ ไม่ได้ถือหุน้ MMD และนามาปรับปรุงกับธุรกรรมที่เกี่ยวข้องในการเข้าทา
รายการจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ในครัง้ นี ้ โดยรายละเอียดมีดงั นี:้ (งบเสมือน จัดทาขึน้ โดย บริษัทฯ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564)
หน่วย:ล้านบาท

30 มิถุนายน 2564

งบแสดงฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น-สุทธิ
เงินให้กยู้ ืมระยะสัน้ แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน-สุทธิ
เงินให้กยู้ ืมระยะสัน้ แก่กิจการอื่น-สุทธิ
สินค้าคงเหลือ-สุทธิ
บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จากัด
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บริษัท มอร์ รีเทิรน์ จากัด (มหาชน)
30 มิถุนายน 2564

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทร่วม-สุทธิ
เงินลงทุนในบริษัทย่อย-สุทธิ
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีไ้ ม่หมุนเวียนอื่น-สุทธิ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
สินทรัพย์ในการจาหน่ายนา้ ประปา
สินทรัพย์ที่ตอ้ งโอนเมื่อสิน้ สุดอายุสญ
ั ญาฯของบริษัทย่อย
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น-สุทธิ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนีส้ ินและส่วนของผู้ถือหุ้น
เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีห้ มุนเวียนอื่น
เงินกูย้ ืมระยะสัน้ จากกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกูย้ ืมระยะสัน้ จากบุคคลอื่น
ส่วนของหนีส้ ินตามสัญญาเช่าที่ถึงกาหนดชาระภายใน
หนึ่งปี
ภาษีเงินได้นิติบคุ คลค้างจ่าย
ประมาณการหนีส้ ินจากภาระคา้ ประกัน
ประมาณการหนีส้ ินจากคดีความ
หนีส้ ินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนีส้ ินตามสัญญาเช่า
ประมาณการหนีส้ ินไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์
พนักงาน
หนีส้ ินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ทุนออกจาหน่ายและชาระเต็มมูลค่าแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
กาไรสะสม(ขาดทุน)
จัดสรรแล้ว-สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุน้
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ส่วนของผูม้ ีส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จากัด
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8.34
54.25
11.71
262.57
49.79

8.32
51.85
1/
926.95
11.71
262.57
43.69

105.73
1.17
65.11
496.08
550.33

105.75
1.16
51.87
1,403.71
1,455.56

64.92
37.30
3.70

64.58
46.45
3.70

1.58

0.67

0.18
110.38
5.79
1.31
225.15
4.42

0.17
110.38
5.79
1.29
233.03
0.67

0.34

0.34

2.85
7.60
232.76
326.54
904.49

2.85
3.86
236.89
326.54
904.49

5.99
(936.61)
300.41
17.17
317.58
550.33

5.99
(762.47)
726.952/
1,201.50
17.17
1,218.67
1,455.56
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ก่อนเข้าทารายการ

หลังเข้าทารายการที-่ 1

รายได้
รายได้จากการขาย
40.29
40.29
รายได้จากการให้บริการ
33.36
33.36
กาไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
174.153/
รายได้อื่น
14.23
14.23
โอนกลับค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ
5.62
5.62
รวมรายได้
93.50
267.65
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขาย
21.21
21.21
ต้นทุนการให้บริการ
29.58
29.58
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
19.68
19.68
ค่าเผื่อประมาณการหนีส้ ินจากภาระคา้ ประกัน
รวมค่าใช้จ่าย
70.47
70.47
กาไร(ขาดทุน)ก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนใน
บริษัทร่วมต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
23.03
197.17
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วม
กาไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
23.03
197.17
ต้นทุนทางการเงิน
1.13
1.12
กาไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
21.90
196.05
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
0.18
0.17
กาไร(ขาดทุน)สาหรับงวด
21.73
195.87
ผลกาไรจากเงินลงทุนในตราสารทุนทีก่ าหนดให้วดั มูลค่า
726.95
ด้วยราคายุติธรรมผ่านกาไรเบ็ดเสร็จอื่น
รวมกาไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสาหรับงวด
726.95
รวมกาไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาหรับงวด
21.73
922.82
ที่มา: บริษัทฯ
หมายเหตุ:
1/ หุน้ HEMP ที่ได้รบั เป็ นสิ่งตอบแทนจากการจาหน่าย MMD จานวน 1,655,262,500 หุน้ บันทึกด้วยราคาปิ ด ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 64 ที่ 0.56 บาทต่อหุน้
รวมมูลค่า 926.95 ล้านบาท โดยมูลค่าเงินลงทุนที่มีราคาตลาดชัดเจน (เงินลงทุนในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ) จะถูกบันทึกมูลค่าตามราคา
ตลาด ณ วันสิน้ รอบบัญชี ดังนัน้ มูลค่าเงินลงทุนใน HEMP จะถูกปรับปรุงตามราคาตลาด ซึ่งจะส่งผลกระทบต่องบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ในรายการผล
กาไรจากเงินลงทุนในตราสารทุนที่กาหนดให้วดั มูลค่าด้วยราคายุติธรรมผ่านกาไรเบ็ดเสร็จอื่น ทัง้ นีภ้ ายหลังการเข้าทารายการที่-2 บริษัทฯ จะเข้าถือหุน้ หุน้
ในสัดส่วนร้อยละ 36.07 ของทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้ว ของ HEMP ซึ่งถือเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่อนั ดับ 1 ของ HEMP ดังนัน้ หากบริษัทฯ ต้องการจาหน่าย
หุน้ ของ HEMP ทัง้ หมดอาจจะมีขอ้ จากัดทางด้านสภาพคล่อง และอาจจะส่งผลต่อราคาตลาดอย่างมีนยั สาคัญ
2/ องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุน้ เกิดจากกาไรจากเงินลงทุนระยะยาวที่ยงั ไม่เกิดขึน้ จริงจากราคาปิ ดของหุน้ HEMP ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 64 ที่ 0.56
บาทต่อหุน้
3/ กาไรจากการจาหน่าย MDD 174.15 ล้านบาท

การวิเคราะห์ผลกระทบจากการจาหน่ายเงินลงทุนทัง้ หมดใน MMD
ผลกระทบทางบัญชีต่อบริษัทฯ จากการจาหน่ายเงินลงทุนทัง้ หมดใน MMD มี 2 ส่วนหลัก คือ 1. มาจากเงินลงทุนระยะยาว
อื่น ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อองค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุน้ เนื่องจากโดยหลักการบันทึกบัญชี บริษัทฯ ต้องบันทึกมูลค่าเงินลงทุน
ใน HEMP เป็ นมูลค่าตลาดปั จจุบัน (บริษัทฯ ใช้สมมติฐานอ้างอิงราคาปิ ดของหุน้ HEMP ณ วันที่ปิดงบการเงินงวด 30 มิถุนายน
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2564 ที่ราคา 0.56 บาทต่อหุน้ ) และ 2. กาไรจากการขายเงินลงทุนใน MMD บริษัทฯ คานวณจากผลต่างของราคาขายกับ ราคาทุน
ซึ่ง เงินลงทุนระยะยาวอื่นๆ จะมีการเปลี่ยนแปลงตามราคาตลาดซึ่งจะส่งผลกระทบต่อมูลค่าสินทรัพย์รวม และองค์ประกอบอื่นของ
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ ของบริษัทฯ ในทุกไตรมาส
7.3. ข้อดี ข้อด้อย และความเสี่ยงของการเข้าทารายการที-่ 2
7.3.1. ข้อดีของการเข้าทารายการ
7.3.1.1. เป็ นการลงทุนตามวัตถุประสงค์และแผนกลยุทธ์เพือ่ การเติบโตในระยะยาวของกลุ่มบริษัทฯ:
ท่ามกลางสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว และการระบาดของ COVID-19 ทาให้
บริษัทฯ ตระหนักถึงการแข่งขันทางธุรกิ จ ผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพร น่ าจะมีการแข่งขั้นที่รุนแรงขึน้ ประกอบกับ MMD เริ่มพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ของตนเองจนต้องเริ่มทาการตลาดอย่างจริงจัง ซึ่งการทาการตลาดอย่างจริงจังของผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพร จะต้องใช้เงิน
ลงทุนเพิ่มขึน้ อีกมาก ทัง้ นี ้ การลงทุนทาการตลาดผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพร อาจทาให้บริษัทฯ ไม่มีเงิ นลงทุนเพียงพอกับธุรกิจหลัก โดย
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะมุ่งเน้นการทาธุรกิจบริหารจัดการนา้ ครบวงจร นา้ ประปา บาบัดนา้ เสีย เป็ นธุรกิจหลัก ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าน่าจะ
สามารถทากาไรให้กบั บริษัทฯ
นอกจากนี ้ ในการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 5/2564 บริษัทฯ ยังมีการขออนุมตั ิผถู้ ือหุน้ ในการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน
จานวน ไม่เกิน 2,000,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.05 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลเฉพาะเจาะจง (Private Placement)
จานวน 1 ราย ได้แก่ MAYPLUS โดยมีราคาเสนอขายหุน้ ละ 1.50 บาท คิดเป็ นมูลค่ารวมไม่เกิน 3,000,000,000 บาท (สามพันล้าน
บาท) เพื่อเป็ นค่าตอบแทนสาหรับการได้มาซึ่ง แร่ไพโรลูไซต์ (“แร่ไพโรลูไซต์ ”) คิดเป็ นมูลค่ารวม 3,000,000,000 บาท (สามพันล้าน
บาท) แทนการชาระด้วยเงินสด กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือผูล้ งทุนจะชาระค่าหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทด้วยแร่ไพโรลูไซต์แทนการชาระ
ด้วยเงินสด (Payment in Kind) ซึ่งแร่ไพโรลูไซต์ นัน้ เป็ นวัตถุดิบหลักในการกรองนา้ ซึ่งบริษัทฯ เห็นว่าธุรกิจดังกล่าวน่าจะเป็ นธุรกิจ
หลักของบริษัทฯ ในอนาคต ดังนัน้ การที่บริษัทฯ มีทิศทางการทาธุรกิจที่ชดั เจนขึน้ ซึ่งน่าจะทาให้บริษัทฯ มีรายได้และผลกาไรที่ย่ งั ยืน
ในอนาคต ส่งผลโดยตรงต่อประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้
7.3.1.2. บริษัทฯ สามารถรับรูผ้ ลกาไรจากการจาหน่ายเงินลงทุนใน MMD ได้ทนั ที:
เนื่องจากปั จจุบนั บริษัทฯ มีการประมาณการค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนใน MMD ทัง้ จานวน (จานวน 25.00 ล้านบาท
จากเงินลงทุนตัง้ ต้น 25.00 ล้านบาท) ส่งผลให้เงินลงทุนใน MMD ของบริษัทฯ มีมลู ค่าเท่ากับ 0.00 บาท ซึ่งหากบริษัทฯ จาหน่าย
เงินลงทุนทัง้ หมดใน MMD โดยการแลกเปลี่ยนกับหุน้ สามัญเพิ่มทุนของ HEMP ที่จานวนไม่เกิน 1,655,262,500 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขาย 0.12083 บาทต่อหุ้น คิดเป็ นมูลค่ารวมทั้งสิน้ 200,000,000 บาท จะส่งผลให้งบการเงินเฉพาะ
กิจการของบริษัทฯ มีกาไรจากการจาหน่ายเงินลงทุน ดังกล่าวที่ 200.00 ล้านบาท และจะส่งผลให้งบการเงินรวมของบริษัทฯ มีกาไร
จากการจาหน่ายเงินลงทุนดังกล่าวที่ 174.15 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการนาราคาจาหน่ายที่ 200.00 ล้านบาท มาหักด้วยต้นทุนของเงิน
ลงทุน 25.00 ล้านบาท และกาไร(ขาดทุน)สะสมของ MMD ที่ 0.85 ล้านบาท ดังนัน้ ทัง้ นีจ้ ากการคาดการณ์ จากงบเสมือนหลังการ
เข้าทารายการที่-2 (รายละเอียดตามข้อ 7.2.1) บริษัทฯ อาจมี ผลกาไรจากเงินลงทุนในตราสารทุนที่กาหนดให้วดั มูลค่าด้วยราคา
ยุติธรรมผ่านกาไรเบ็ดเสร็จอื่น ใน MMD ที่ 726.95 ล้านบาท (อ้างอิงราคาปิ ดของหุน้ HEMP ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ที่ 0.56
บาทต่อหุน้ ) ซึ่งจะเป็ นประโยชน์โดยตรงต่อผูถ้ ือหุน้
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7.3.2. ข้อด้อยของการเข้าทารายการ
7.3.2.1. บริษัทฯ จะเสียโอกาสในการลงทุนในผลิตภัณฑ์สมุนไพร การแพทย์แผนไทย เวชภัณฑ์ เวชสาอาง ผลิตภัณฑ์เสริมความ
งาม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร:
จากร่างสัญญาซือ้ ขายหุน้ ของ MMD (รายละเอียดตามข้อ 6.10) ได้มีการระบุชดั เจนถึงการทาธุรกิจแข่งขัน โดยบริษัทฯ ได้
ให้คามั่นสัญญาว่า บริษัทฯ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม โดยตนเอง หรือร่วมกับผูอ้ ื่น หรือในฐานะตัวการ ตัวแทน ผูถ้ ือหุน้ กรรมการ
ที่ปรึกษา ผูร้ บั จ้าง หรือโดยประการอื่น และไม่ว่าเพื่อผลประโยชน์ตนเอง หรือของผูอ้ ื่น ในการ (1) ประกอบกิจการ บริหาร หรือเข้าถือ
หุน้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ในบริษัท องค์กร หรือนิติบคุ คลใด ๆ ซึ่งประกอบธุรกิจเช่นเดียวกัน หรือคล้ายคลึงกันกับบริษัทฯ ทัง้
ภายในประเทศและต่างประเทศ (2) ชักชวนหรือชักจูง หรือพยายามชักชวนหรือชักจูงลูกจ้างหรือพนักงานของบริษัทฯ ให้ออกจาก
การเป็ นลูกจ้างหรือพนักงานของบริษัทฯ เพื่อทางานให้แก่ตน หรือบุคคลอื่นใด ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าการออกจาก
การเป็ นลูกจ้างหรือพนักงานของบริษัทฯ ดังกล่าวจะเป็ นการละเมิดหรือผิดสัญญาจ้างที่เกี่ยวข้องหรือไม่ (3) ชักชวนลูกค้าของบริษัท
ฯ เพื่อไม่ให้บคุ คลดังกล่าวดาเนินธุรกิจ และ/หรือ ใช้บริการกับบริษัทฯ
จากข้อความของร่างสัญญาซือ้ ขายหุน้ ดังกล่าวจะทาให้บริษัทฯ ไม่สามารถลงทุน หรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจผลิตภัณฑ์สมุนไพร
การแพทย์แผนไทย เวชภัณฑ์ เวชสาอาง ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ได้อีกหลังจากนี ้ ทัง้ นีจ้ ากร่างสัญญาซือ้
ขายหุน้ ของ MMD การข้ามทาธุรกิจแข่งขันดังกล่าวมิได้ระบุระยะเวลา และสัดส่วนการถือหุน้ ใน HEMP ซึ่งหากตีความตามที่สญ
ั ญา
ระบุไว้ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะขายหุน้ ทั้งหมดใน HEMP ออกไปแล้วก็อาจจะไม่สามารถทาธุรกิจที่ มีลักษณะคล้ายคลึงกับ MMD ใน
อนาคต
7.3.2.2. บริษัทฯ ไม่มีอานาจควบคุมการบริหารใน HEMP:
จากร่างสัญญาซือ้ ขายหุน้ ของ MMD (รายละเอียดตามข้อ 6.10) ได้มีการระบุชดั เจนถึงการไม่สามารถแต่งตัง้ ตัวแทน ใน
การเป็ นกรรมการใน HEMP ถึงแม้ว่าหลังการทารายการที่-2 บริษัทฯ จะถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 36.07 ของหุน้ ที่ออกและชาระแล้ว
ของ HEMP ส่งผลให้ บริษัทฯ จะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูล รวมถึงร่วมพิจารณาทิศทางในการดาเนินธุรกิจของ HEMP ในฐานะผูถ้ ือหุน้
ใหญ่ของกิจการได้ ทาให้บริษัทฯ จะมีส่วนในการตัดสินใจใน HEMP ในกรณีท่ี HEMP มีการเสนอวาระให้ผถู้ ือหุน้ อนุมตั ิ เช่น การเข้า
ทารายการที่มีขนาดรายการเกินกว่าร้อยละ 50.00 ของสินทรัพย์รวม หรือรายการที่เกี่ยวโยงกันที่มีขนาดรายการเกินกว่าร้อยละ 3.00
ของสินทรัพย์ท่ีมีตวั ตนสุทธิ และรายการพิเศษอื่นๆ เท่านัน้ ทัง้ นีก้ ารที่บริษัทฯ ถือหุน้ ในส่วนส่วนร้อยละ 36.07 ของ HEMP และเป็ นผู้
ถือหุน้ ที่มีสดั ส่วนมากที่สดุ เมื่อเปรียบเทียบกับผูถ้ ือหุน้ รายอื่น แต่ไม่มีสิทธิในการออกส่งกรรมการเข้าไปร่วมบริหารใน HEMP อาจทา
ให้บริษัทฯ ไม่สามารถดูแลผลประโยชน์ของตนเองได้
7.3.2.3. หากบริษัทฯ ต้องการขายหุน้ ของ HEMP ในอนาคต อาจส่งผลกระทบต่อราคา:
หลังจากการเข้าทารายการที่-2 บริษัทฯ จะถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 36.07 ของหุน้ ที่ออกและชาระแล้วของ HEMP ซึ่งถือว่า
เป็ นสัดส่วนที่มีนยั สาคัญ ดังนัน้ หากบริษัทฯ ต้องการจะขายเงินลงทุนดังกล่าวบริษัทฯ อาจไม่สามารถขายเงินลงทุนทัง้ หมดในคราว
เดียว นอกจากนี ้ หากบริษัทฯ ขายเงินลงทุนดังกล่าวในจานวนมาก การขายหุน้ ดังกล่าวของบริษัทฯ อาจส่งผลอย่างมีนยั สาคัญ ต่อ
ราคาหุน้ โดยรวมของ HEMP ได้
7.3.2.4. บริษัทฯ ไม่สามารถขายหุน้ HEMP ในราคาทีต่ อ้ งการได้ภายในระยะเวลา 1 ปี หากราคาเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนของ
HEMP มีราคาต่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดก่อนวันแรกทีม่ ีการเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุน:
หากราคาเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนของ HEMP ที่ออกให้แก่ MORE เพื่อชาระเป็ นค่าตอบแทนการซือ้ หุน้ MMD นั้น มี
ราคาต่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของ HEMP ก่อนวันแรกที่มีการเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุน จะทาให้ MORE ไม่สามารถขาย
หุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวภายในระยะเวลา 1 ปี นบั แต่วนั ที่หนุ้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทผูซ้ ือ้ เริ่มทาการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ
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(Silent Period) ซึ่งระยะเวลาดังกล่าวจะทาให้ MORE เป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ใน HEMP แต่ไม่สามารถร่วมบริหารได้ ตามรายละเอียดข้อ
6.10 ร่างสัญญาซือ้ ขายหุน้ MMD ระหว่าง HEMP กับบริษัทฯ
7.3.3. ความเสีย่ งของการเข้าทารายการ
7.3.3.1. ความเสีย่ งจากการทีผ่ ูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ ไม่อนุมตั กิ ารเข้าทารายการจาหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนทัง้ หมดใน MMD (รายการที-่
2)
เนื่องจากการเข้าทารายการในครัง้ นี ้ เป็ นรายการจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ท่ีมีขนาดรายการมากกว่าร้อยละ 50 ตามเกณฑ์
มูลค่าสิ่งตอบแทน ดังนัน้ บริษัทฯ ต้องได้รบั อนุมตั ิการเข้าทารายการจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์จากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ ด้วย
คะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผู้
ถือหุน้ ที่มีส่วนได้เสีย ซึ่งหากบริษัทฯ มิได้เสียงสนับสนุนจากผูถ้ ือหุน้ เพียงพอบริษัทฯ จะไม่สามารถเข้าทารายการได้
7.3.3.2. ความเสีย่ งจากการทีผ่ ูถ้ ือหุน้ ของ HEMP ไม่อนุมตั กิ ารเข้าทารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์
เนื่องจากการเข้าทารายการที่-2 สาหรับ HEMP ถือเป็ นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ที่มีขนาดรายการมากกว่าร้อยละ 50 ตาม
เกณฑ์มลู ค่าสิ่งตอบแทนเช่นเดียวกับบริษัทฯ ดังนัน้ HEMP ต้องได้รบั อนุมตั ิการเข้าทารายการจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์จากที่ประชุมผู้
ถื อหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิ ออกเสียง
ลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ที่มีส่วนได้เสีย ซึ่งหาก HEMP มิได้เสียงสนับสนุนจากผูถ้ ือหุน้ เพียงพอ HEMP จะไม่สามารถเข้า
ทารายการได้ อย่างไรก็ดี การเข้าทารายการดังกล่าวในมุมมองของ HEMP น่าจะเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือหุน้
7.3.3.3. ความเสีย่ งจากการที่ สานักงาน ก.ล.ต ไม่อนุมตั ใิ ห้ HEMP การออกหุน้ เพิ่มทุน Private Placement
เนื่ อ งจากการเข้าทารายการในครั้งนี ้ เนื่ องจาก HEMP ใช้ก ารออกและจัดสรรหุ้นเพิ่ มทุน แบบเฉพาะเจาะจง (Private
Placement) จานวนไม่เกิน 1,655,262,500 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขาย 0.12083 บาทต่อหุน้ คิดเป็ นมูลค่า
รวมทัง้ สิน้ 200,000,000 บาท ให้แก่บริษัทฯ เพื่อชาระเป็ นค่าตอบแทนสาหรับการซือ้ หุน้ สามัญของ MMD แทนการชาระด้วยเงินสด
ทัง้ นีก้ ารออกและจัดสรรหุน้ เพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ดังกล่าวนอกจากจะต้องได้รบั อนุมตั ิจากผูถ้ ือหุน้ แล้ว
HEMP ยังจะต้องได้รบั อนุมตั ิจากสานักงาน ก.ล.ต อีกด้วย ดังนัน้ หากสานักงาน ก.ล.ต. ไม่อนุมตั ิการออกหุน้ เพิ่มทุนให้กบั บุคคลใน
วงจากัด (PP) ดังกล่าวจะทาให้ HEMP ไม่สามารถชาระค่าหุน้ ของ MMD ได้ตามที่ตกลงกัน
7.3.3.4. ความเสีย่ งจากความผันผวนของราคา HEMP
เนื่องจากการเข้าทารายการในครัง้ นีบ้ ริษัทฯ หุน้ ของ HEMP ที่บริษัทฯ ได้รบั มาแทนเงินสดจานวนไม่เกิน 1,655,262,500
หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขาย 0.12083 บาทต่อหุน้ คิดเป็ นมูลค่ารวมทัง้ สิน้ 200,000,000 บาท ณ วันที่ 10
กันยายน 2564 มีราคาตลาดสูงกว่าราคาที่บริษัทฯ ได้ตกลงกับ HEMP อย่างมีนัยสาคัญ (ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนักของหุน้ ของ
HEMP ที่คานวณย้อนหลัง 15 วันทาการติดต่อกัน ระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม 2564 ถึง 9 กันยายน 2564 เท่ากับ 0.68 บาทต่อหุน้ ) ซึ่ง
ราคาดังกล่าวมากกว่าราคาที่ HEMP เสนอขายให้กับบริษัทฯ 0.5592 บาทต่อหุน้ คิดเป็ นร้อยละ 462.77 ซึ่งเมื่อพิจารณาราคาหุน้
เฉลี่ยของ HEMP ในช่วงปี 2563 พบว่า HEMP มีราคาหุน้ สูงสุดที่ 0.16 บาทต่อหุน้ โดยหาพิจารณาราคาหุน้ HEMP ในปั จจุบนั (0.68
บาทต่อหุน้ ) มีราคาหุน้ HEMP เพิ่มขึน้ จากราคาสูงสุดในปี 2563 บาทต่อหุน้ คิดเป็ นร้อยละ 325 ซึ่งเมื่อพิจารณาจากอัตรารายได้ และ
อัตรากาไรของ HEMP ในช่วง 1 ปี ก่อนหน้า HEMP มิได้มีขอ้ มูลพืน้ ฐานที่เปลี่ยนไปอย่างมีนยั สาคัญ
นอกจากนี ้ ในการเข้าทารายการที่-2 จะทาให้บริษัทฯ อาจมีเงินลงทุนระยะยาวอื่นๆ เพิ่มขึน้ 926.95 ล้านบาท (หากคิด
จากราคาปิ ดของหุน้ HEMP ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2564 ที่ราคา 0.56 บาทต่อหุน้ ตามการจัดทางบเสมือนโดยบริษัทฯ ตามหัวข้อ
7.2.1) อย่างไรก็ดี ในอนาคต หากราคาหุน้ HEMP มีการปรับตัวลดลงกว่าราคาที่บริษัทฯ ได้บนั ทึกไว้ในงบ แสดงฐานะทางการเงิน
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คือ 0.56 บาทต่อหุน้ บริษัทฯ มีหน้าที่ตอ้ งตัง้ ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนใน HEMP ซึ่งอาจทาให้งบการเงินของบริษัทฯ มีความ
ผันผวน
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ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับความเหมาะสมของราคาและเงื่อนไขในการเข้าทารายการ
จาหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนทัง้ หมดใน MMD (รายการที-่ 2)
8.1. การประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทจี่ ะจาหน่ายไป (รายการที-่ 2)
จากการเข้าทารายการที่-2 MORE จะจาหน่ายเงินลงทุนใน MMD ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 99.99
ของจานวนหุน้ ที่จดทะเบียนและชาระแล้วของ MMD หรือ จานวน 249,998 หุน้ ให้แก่ HEMP โดย HEMP จะออกและจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของ HEMP จานวนไม่เกิน 1,655,262,500 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1.00 บาท ให้แก่ MORE ดังนัน้ ที่ปรึกษาทางการ
เงินอิสระต้องพิจารณาความเหมาะสมของราคาหุน้ ของ MMD เพื่อเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์ท่ีจะได้มาเป็ นค่าตอบแทนและมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพย์ท่จี ะได้มาซึ่งได้แก่หนุ้ ของ HEMP ตามรายละเอียดในหัวข้อที่ 8.2 การประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ท่จี ะ
ได้มาจากการเข้าทารายการที่-2
ทัง้ นี ้ การประเมินมูลค่ายุติของ MMD จะอ้างอิงจากข้อมูล และสมมติฐานการดาเนินธุรกิจที่ได้รบั จาก MMD และ MORE
ซึ่งได้แก่งบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว งบการเงินภายใน แผนธุรกิจ ข้อมูลทางการตลาด ประมาณการและสมมติฐานทางการ
เงิน การสัมภาษณ์ผบู้ ริหารและเจ้าหน้าที่ท่เี กี่ยวข้อง รวมถึงข้อมูลที่ MORE เปิ ดเผยแก่สาธารณะ
อย่างไรก็ตาม ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตัง้ อยูบ่ นสมมติฐานว่าข้อมูล และเอกสารสาคัญดังกล่าวเป็ นข้อมูลที่
สมบูร ณ์ ครบถ้ว น และถูก ต้อ งรวมทั้ง เป็ น การพิ จ ารณาจากสถานการณ์ และข้อ มูลที่ สามารถรับ รู ไ้ ด้ใ นปั จ จุบัน ซึ่ง หากมีการ
เปลี่ยนแปลงใดๆ อาจส่งผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อการดาเนินธุรกิจรวมถึงการตัดสินใจของผูถ้ ือหุน้ ได้
โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาความเหมาะสมของมูลค่าหุน้ ของ MMD ด้วยวิธีการต่างๆ จานวน 6 วิธี ได้แก่
1. วิธีมลู ค่าหุน้ ตามบัญชี (Book Value Approach)
2. วิธีมลู ค่าตามบัญชีท่ปี รับปรุงแล้ว (Adjusted Book Value Approach)
3. วิธีมลู ค่าหุน้ ตามราคาตลาด (Market Price Approach)
4. วิธีอตั ราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี (Price to Book Value Ratio Approach: P/BV Ratio)
5. วิธีอตั ราส่วนราคาต่อกาไรต่อหุน้ (Price to Earnings Ratio Approach: P/E Ratio)
6. วิธีมลู ค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach)
8.

หลังจากที่ได้ศกึ ษาข้อมูลและเอกสารของ MMD รวมทัง้ ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระสามารถสรุ ป
ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของราคาหุน้ MMD ในแต่ละวิธีได้ดงั นี ้
8.1.1. วิธีมูลค่าหุ้นตามบัญชี (Book Value Approach)
การประเมินมูลค่าหุน้ โดยวิธีนีเ้ ป็ นการประเมินจากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิ (สินทรัพย์รวมหักหนีส้ ินรวม) หรือ
เท่ากับส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของ MMD และนามาหารด้วยจานวนหุน้ จะได้เป็ นมูลค่าหุน้ ตามบัญชี โดยอ้างอิงข้อมูลจากงบการเงินที่ผ่าน
การสอบทานของ MMD สิน้ สุด ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ลาดับ

รายละเอียด

1.

ทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้ว
กาไร (ขาดทุน) สะสม
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของ MMD (3) = (1)+(2)
จานวนหุน้ ที่ชาระแล้วทัง้ หมดของบริษัท (หุน้ )1/
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)

2.
3.
4.
5.

มูลค่า (ล้านบาท)
25.00
0.85
25.85
250,000
103.42

หมายเหตุ:
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1/ โดย MMD ได้ดาเนินการลดทุนจดทะเบียนชาระแล้วเป็ น 25,000,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญ 250,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ
100.00 บาท เสร็จสิน้ แล้วในวันที่ 30 กันยายน 2564

การประเมินมูลค่า MMD ด้วยวิธีมลู ค่าหุน้ ตามบัญชีได้ (Book Value Approach) มูลค่าของ MMD เท่ากับ 103.42 บาทต่อ
หุน้ หรือ คิดเป็ นมูลค่าบริษัท 25.85 ล้านบาท อย่างไรก็ดี การประเมินมูลค่าหุน้ ด้วยวิธี นีจ้ ะคานึงถึงฐานะการเงินขณะใดขณะหนึ่ง
และมูลค่ า ทรัพ ย์สิน ตามที่ ได้บัน ทึ ก บัญ ชี ไว้ ต ามงบการเงิ น ณ วัน ที่ ท าการประเมิ น เพี ย งอย่ า งเดี ย วเท่ า นั้น โดยมิ ได้ค านึ ง ถึ ง
ความสามารถในการทากาไร ผลการดาเนินงาน ศักยภาพในการเติบโตของธุรกิจในอนาคต แนวโน้มอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิง่
ในปั จจุบนั MMD อยู่ระหว่างการเริ่มต้นศึกษา วิจยั และพัฒนาโครงการกัญชาและกัญชงเพื่อการพาณิชย์ ซึ่งคาดว่าจะสามารถรับรู ้
รายได้ในปี 2565 ดังนัน้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่าวิธีประเมินมูลค่าดังกล่าวไม่เหมาะสมสาหรับการประเมินมูลค่า
หุน้ ของ MMD ในครัง้ นี ้
8.1.2. วิธีปรับปรุ งมูลค่าตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach)
การประเมินมูลค่าหุน้ ด้วยวิธีนีเ้ ป็ นการนาสินทรัพย์รวมของ MMD หักด้วยหนีส้ ินทัง้ หมด รวมทัง้ ภาระผูกพัน และหนีส้ ินที่
อาจจะเกิดขึน้ ในอนาคต (Commitments and Contingent Liabilities) ซึ่งปรากฏตามงบการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 และ
ปรับปรุงด้วยรายการต่างๆ ที่เกิดขึน้ ภายหลังจากวันที่ปิดงบการเงิน หรือรายการที่มีผลกระทบทาให้มลู ค่าตามบัญชีสะท้อนมูลค่าที่
แท้จริงมากขึน้ เช่น ส่วนเพิ่มหรือส่วนลดจากการประเมินราคาสินทรัพย์ท่ียงั ไม่ได้บนั ทึกในงบการเงิน รายการบวกกลับหนีส้ งสัยจะ
สูญหรือหนีส้ ูญที่ได้รบั ชาระคืน มูลค่าใบอนุญาตประกอบธุรกิจ กู๊ดวิลล์ (Goodwill) สิทธิบัตร (Patent) มูลค่าตราสินค้า (Brand
Value) เงินปั นผลจ่าย หรือรายการขาดทุนที่สามารถนามาลดภาษีได้ในอนาคต (Losses Carried Forward) เป็ นต้น หลังจากนัน้ จึง
นาผลลัพธ์ท่คี านวณได้หารด้วยจานวนหุน้ ที่ชาระแล้วทัง้ หมดของ MMD
ทั้งนี ้ ภายหลังวันที่ 30 มิถุนายน 2564 MMD มิได้ว่าจ้างผู้ประเมินทรัพย์สินอิสระประเมิ นมูลค่าทรัพย์สินของกิ จ การ
(เนื่องจากทรัพย์สินถาวรของ MMD มีเพียง 1 รายการได้แก่ยานพาหนะที่มีมูลค่าตามบัญชี 6.08 ล้านบาท โดยมูลค่าตามบัญชี
ดังกล่าวได้ตดั ค่าเสื่อมราคาตามมาตรฐานบัญชีแล้ว ซึ่งหากมีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินดังกล่าวน่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมี
นัยสาคัญ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าสินทรัพย์ถาวรดังกล่าวไม่น่าจะส่งผลอย่างมีนยั สาคัญต่อการประเมินมูลค่า MMD) มิได้
มีการจ่ายเงินปั นผล หรือการปรับปรุงทางบัญชีอื่นใด นอกเหนือจากการลดทุนจดทะเบียนเป็ น 25,000,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุน้
สามัญ 250,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 100 บาท โดยการลดทุนดังกล่าวมิได้ทาให้ส่วนของผูถ้ ือหุน้ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมี
นัยสาคัญเนื่องจาก MMD ได้ทาการลดทุนจดทะเบียนในส่วนที่ยังไม่ได้มีการชาระมูลค่าหุน้ ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึง
ยึดถือการประเมินราคาหุน้ ด้วยวิธีปรับปรุงมูลค่าหุน้ ตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach) ตามวิธีมลู ค่าตามบัญชี (Book
Value Approach) ซึ่งจะได้มลู ค่าบริษัทเท่ากับ 103.42 บาทต่อหุน้ หรือ คิดเป็ นมูลค่าบริษัท 25.85 ล้านบาท
แม้ว่าการประเมินมูลค่าหุน้ โดยวิธีนีจ้ ะสะท้อนมูลค่าหุน้ ตามบัญชีท่ีถูกปรับปรุ งรายการต่างๆ ที่ไม่ได้ถูกบันทึกไว้ในงบ
การเงินล่าสุด ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าการประเมินมูลค่าหุน้ ด้วยวิธีนีส้ ามารถใช้เป็ นราคาพืน้ ฐานอ้างอิงในการกาหนด
มูลค่าของบริษัทได้เท่านั้น แต่ ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการเติบโตของธุรกิจ แนวโน้มอุตสาหกรรมในอนาคต และมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพย์ MMD โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปั จจุบนั MMD อยู่ระหว่างการเริ่มต้นศึกษา วิจยั และพัฒนาโครงการกัญชาและ
กัญชงเพื่อการพาณิชย์ ซึ่งคาดว่าจะสามารถรับรู ร้ ายได้ในปี 2565 ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่าวิธีประเมิน
มูลค่าดังกล่าวไม่เหมาะสมสาหรับการประเมินมูลค่าหุน้ ของ MMD ในครัง้ นี ้
8.1.3. วิธีมูลค่าหุ้นตามราคาตลาด (Market Price Approach)
การประเมิ น มูลค่ า หุ้น โดยวิธี นี ้ จะใช้ร าคาตลาดถัวเฉลี่ ย ถ่ว งน ้า หนักจากการซื อ้ ขายหลัก ทรัพ ย์ข อง MMD ในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ในอดีต ณ ช่วงเวลาต่างๆ โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่ว งนา้ หนักของหุน้ MMD
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(มูลค่าการซือ้ ขายหุน้ ของบริษัท/ปริมาณการซือ้ ขายหุน้ ของบริษัท) ย้อนหลังในช่วงเวลา 7 วัน 15 วัน 30 วัน 60 วัน 90 วัน 180 วัน
และ 360 วัน ติดต่อกันก่อนวันกาหนดราคาซือ้ หุน้ หรือวันที่ท่ปี ระชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมตั ิการเข้าทารายการ
ราคาตลาดเป็ นกลไกที่ถูกกาหนดโดยอุปสงค์และอุปทานของนักลงทุนที่มีต่อหุน้ ของบริษัท ซึ่งสามารถสะท้อนถึงมูลค่าหุน้
ในขณะนั้นๆ รวมทั้งสะท้อนถึงปั จจัยพืน้ ฐาน และความต้องการของนักลงทุนทั่วไปที่มีต่อศักยภาพและการเติบโตของบริษัทใน
อนาคตได้ดีพอสมควร ราคาตลาดของหุน้ ในอดีตจึงสามารถใช้เป็ นราคาอ้างอิงเพื่อสะท้อนมูลค่าหรือราคาที่แท้จริงของหุน้ ของบริษัท
ได้ อย่างไรก็ดี ณ ปั จจุบนั หุน้ ของ MMD มิได้เข้าจดทะเบียน และซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนัน้ หุน้ ของ MMD จึงไม่มีราคาซือ้
ขาย ส่งผลให้ท่ปี รึกษาทางการเงินอิสระไม่สามารถประเมินมูลค่าหุน้ ของ MMD โดยวิธีนไี ้ ด้
8.1.4. วิธีอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี (Price to Book Value Ratio Approach : P/BV Ratio)
การประเมินราคาโดยวิธีนี ้ เป็ นการนามูลค่าตามบัญชีของ MMD ที่ถูกปรับปรุงแล้วในหัวข้อ 8.1.2 วิธีปรับปรุงมูลค่าตาม
บัญชี (Adjusted Book Value Approach) ซึ่งมีค่าเท่ากับ 103.42 บาทต่อหุน้ คูณกับมัธยฐานของอัตราส่วนราคาปิ ดต่อมูลค่าตาม
บัญชีเฉลี่ย (P/BV) 7 วัน 15 วัน 30 วัน 60 วัน 90 วัน 120 วัน 180 วัน และ 360 ของบริษัทที่ดาเนินธุรกิจใกล้เคียงกันกับ MMD ที่จด
ทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 10 กันยายน 2564 ซึ่งเป็ นหนึ่งวันทาการก่อนคณะกรรมการของบริษัท ฯ มีมติอนุมตั ิให้
เข้าทารายการ โดยวิธีการคัดเลือกบริษัทที่นามาเปรียบเทียบของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระนัน้ จะคัดเลือกจากบริษัทที่มีลกั ษณะการ
ประกอบธุรกิจใกล้เคียงกับ MMD ซึ่งเป็ นบริษัทที่มีโครงการหรืออยู่ระหว่างการศึกษาโครงการ หรือ มีข่าวที่จะลงทุนในโครงการกัญ
ชงและกัญชามาเปรียบเทียบ
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเลือกใช้บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 14 บริษัทที่เริ่มมีดาเนินธุรกิจหรือประกาศข่าว
ว่าจะดาเนินธุรกิจกัญชง กัญชา (เนื่องจากการดาเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกัญชาและกัญชงอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็ นธุรกิจใหม่
ในประเทศไทย จึงไม่มีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ใดประกอบธุรกิจหลักมาจากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์จากกัญชาและ
กัญชง จะมีเพียงแต่บริษัทที่ประกอบธุรกิจ ที่เกี่ยวข้องกับกัญชงและกัญชาเพิ่มเติมต่อยอดจากธุรกิจเดิมเท่านั้น จึงทาให้ท่ีปรึกษา
ทางการเงินอิสระไม่สามารถหาบริษัทที่เหมาะสมเพื่อนามาเปรียบเทียบได้ อย่างไรก็ดี ในช่วง 1-2 ปี ท่ีผ่านมาราคาหุน้ ของบริษัทที่
ดาเนินธุรกิจ หรือมีข่าวว่าจะดาเนินธุรกิจ ที่เกี่ยวข้องกับกัญชาและกัญชงจะมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจสะท้อนถึงการดาเนินธุรกิจ
ดังกล่าว ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึ งนาบริษัทที่เริ่มมีดาเนินธุรกิจหรือประกาศข่าวว่าจะดาเนินธุรกิจกัญชง กัญชาในการ
เปรียบเทียบ) โดยมีรายละเอียดดังนี ้
บริษัท

1.

บริษัท นา้ ตาลบุรรี มั ย์
จากัด (มหาชน)

ชื่อย่อ

ตลาด
หลักทรัพย์

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

BRR

SET

บริ ษั ท ด าเนิ น ธุ ร กิ จ ลงทุ น ในบริ ษั ท อื่ น ( Holding
Company) โดยลงทุ น ในบริ ษั ท ย่ อ ยที่ ถื อ หุ้น ร้อ ยละ
99.99 ซึ่งดาเนินธุรกิจจานวน 6 บริษัท โดยมีธุรกิจหลัก
เป็ นธุ ร กิ จ ผลิ ต และจ าหน่ า ยน้ า ตาลทราย และ
อุตสาหกรรมต่อเนื่อง ได้แก่ 1) ธุรกิจผลิตและจาหน่าย
นา้ ตาลทราย โดยมีบริษัท โรงงานนา้ ตาลบุรีรมั ย์ จากัด
เป็ นบริษัทแกน 2) ธุรกิจผลิตและจาหน่ายไฟฟ้าจาก
พลัง งานชีว มวล โดยบริ ษั ท บุรี รัม ย์พ ลัง งาน จ ากัด ,
บริ ษั ท บุ รี รัม ย์เ พาเวอร์ จ ากั ด และ บริ ษั ท บุ รี รัม ย์
เพาเวอร์พ ลัส จ ากั ด 3) ธุ ร กิ จ ผลิ ต และจ าหน่ า ยปุ๋ ย
อินทรีย ์ โดยบริษัท ปุ๋ ยตรากุญแจ จากัด 4) ธุรกิจผลิต
บรรจุภัณฑ์ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ต่าง ๆ จากชานอ้อย
และเยื่อพืชธรรมชาติชนิดอื่น โดย บริษัท ชูการ์เคน อี

บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จากัด
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สินทรัพย์
(ล้านบาท)
30 มิ.ย. 64
9,709.08

รายได้1/
(ล้านบาท)
30 มิ.ย. 64
3,397.13

กาไรสุทธิ1/
(ล้านบาท)
30 มิ.ย. 64
85.27

หน้า 99/150

มูลค่าตลาด
(ล้านบาท)
10 ก.ย. 64
4,913.20

ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
บริษัท

ชื่อย่อ

ตลาด
หลักทรัพย์

2.

บริษัท ชโย กรุ๊ป จากัด
(มหาชน)

CHAYO

SET

3.

บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค
จากัด (มหาชน)

DOD

mai

4.

บริษัท กันกุลเอ็นจิ
เนียริ่ง จากัด (มหาชน)

GUNKUL

SET

บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จากัด

บริษัท มอร์ รีเทิรน์ จากัด (มหาชน)
ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โคแวร์ จากัด เเละ 5)ธุรกิจการบริหารจัดการโลจิสติกส์
และบริ ก ารขนส่ ง โดยบริ ษั ท บี อ าร์อ าร์ โลจิ ส ติ ก ส์
แมเนจเมนท์ จากัด
เมื่อช่วงเดือนเมษายน 2564 บริษัทเปิ ดเผยว่าบริษัทอยู่
ระหว่างหารือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อทา
ธุรกิจกัญชง ซึ่งบริษัทมีที่ดินอยู่ที่จงั หวัดบุรีรมั ย์ จานวน
มาก สามารถใช้ปลูกกัญชงได้ โดยขณะนีม้ ีการศึกษา
ตัง้ แต่ตน้ ทางเพาะเมล็ดพันธุ์ ปลูก และสกัดนา้ มันกัญ
ชง แต่กระบวนการยังอยู่ในขัน้ ตอนการศึกษาเท่านัน้
(ที่มา: ไทยรัฐ)
การประกอบธุรกิจของกลุ่มกิจการ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ประกอบกิจการเจรจาติ ดตามและเร่งรัดหนีส้ ิน และ
บริ หารสินทรัพ ย์จ ากการรับ ซือ้ หรื อรับ โอนสินทรัพ ย์
ด้อยคุณภาพทั้งที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน
จากสถาบัน การเงิ น และกิ จ การศู น ย์บ ริ ก ารข้อ มู ล
ลูกค้า
เมื่อช่วงเดือนมีนาคม 2564 บริษัทจับมือกับ DOD รุ ก
ธุรกิจกัญชง เริ่มจากการเพาะปลูกและจาหน่ายกัญชง
พร้อมร่วมมือพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสาอาง ผลิตภัณฑ์
เสริมอาหาร จ่อออกผลิตภัณฑ์สารสกัดจากกัญชง 5 –
8 ผลิตภัณฑ์ สู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ ภายในปี
2564 (ที่มา: efinance)
บริษัทดาเนินธุรกิจรับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ภายใต้ตราสินค้าของลูกค้า และตราสินค้าของบริษัท
"Dai a to" (ได เอโตะ)
เมื่อช่วงเดือนมีนาคม 2564 บริษัทจับมือกับ CHAYO
รุ กธุรกิจกัญชง เริ่มจากการเพาะปลูกและจาหน่ายกัญ
ชง พร้ อ มร่ ว มมื อ พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ครื่ อ งส าอาง
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร จ่อออกผลิตภัณฑ์สารสกัดจาก
กัญชง 5 – 8 ผลิตภัณฑ์ สู่ตลาดทัง้ ในและต่างประเทศ
ภายในปี 2564 (ที่มา: efinance)
1.ธุรกิจผลิต จัดหา และจาหน่ายอปุกรณ์สาหรับระบบ
ไฟฟ้าในประเทศและต่างประเทศ 2. ธุรกิจผลิต จัดหา
และจ าหน่ า ยผลติ ภั ณ ฑ์ป ระหยั ด พลั ง งาน รวมถึ ง
พลั ง งานทางเลื อ กที่ เ หมาะสม 3. ธุ ร กิ จ ผลิ ต และ
จาหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนทัง้ ในประเทศและ
ต่ า งประเทศ 4. ธุ ร กิ จ รับ เหมาก่ อสร้า ง 5. ธุ ร กิ จ การ
ให้บริการบารุงรักษาโรงไฟฟ้า
เมื่ อ ช่ ว งเดื อ นมี น าคม 2564 บริ ษั ท เปิ ด เผยว่ า การ
ดาเนินธุรกิจเกี่ยวกับการปลูกพืชเศรษฐกิจประเภทกัญ
ชง และการลงทุนทาโรงสกัด CBD บริ สุทธิ์ 99% ยัง
ดาเนินการตามแผน และขัน้ ตอนที่ได้วางไว้ทกุ ประการ
คาดว่าจะเริ่มปลูกได้ในเดือนตุลาคม 2564 ซึ่งขณะนี ้
รอได้ รั บ ใบอนุ ญ าตการน าเข้ า เมล็ ด พั น ธุ์ และ
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สินทรัพย์
(ล้านบาท)
30 มิ.ย. 64

รายได้1/
(ล้านบาท)
30 มิ.ย. 64

กาไรสุทธิ1/
(ล้านบาท)
30 มิ.ย. 64

4,680.73

544.91

140.44

11,730.35

1,654.93

1,425.65

7.68

5,084.01

43,339.42

9,365.23

3,656.83

42,458.50

หน้า 100/150

มูลค่าตลาด
(ล้านบาท)
10 ก.ย. 64

ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
บริษัท

ชื่อย่อ

ตลาด
หลักทรัพย์

5.

บริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์
คอร์ปอเรชั่น จากัด
(มหาชน)

HEMP

mai

6.

บริษัท ฮัว้ ฟง รับเบอร์
(ไทยแลนด์) จากัด
(มหาชน)

HFT

SET

7.

บริษัท อิชิตนั กรุ๊ป
จากัด (มหาชน)

ICHI

SET

8.

บริษัท มอร์ รีเทิรน์
จากัด (มหาชน)

MORE

mai

บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จากัด

บริษัท มอร์ รีเทิรน์ จากัด (มหาชน)
ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ใ บ อ นุ ญ า ต ใ น ก า ร เ พ า ะ ป ลู ก จ า ก ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) (ที่มา: efinance)
ดาเนินธุรกิจค้าปลีก
โดย บริษัทอยู่ระหว่างการเปลี่ย นผ่า นธุรกิ จจากเดิ ม
ดาเนินธุรกิจจาหน่ายสินค้า Gadget เป็ นบริษัทที่ลงทุน
ในธุรกิจ Health and Wellness โดยคาดว่ารายได้หลัก
ของบริษัทจะมาจากผลิตภัณฑ์กญ
ั ชา กัญชง เป็ นหลัก
ผลิ ต และจ าหน่ า ยยางนอกและยางในส าหรั บ
รถจักรยาน รถจักรยานยนต์ และรถขนส่งขนาดเล็ก
เมื่ อช่ว งเดื อนมีนาคม 2564 บริ ษั ทอยู่ร ะหว่า งศึกษา
เพื่ อ เข้ า สู่ ธุ ร กิ จ กั ญ ชง บนพื ้น ที่ ดิ น 20 ไร่ ในนิ ค ม
อุตสาหกรรมบางปู โดยจะเน้น การเพาะปลูกในพืน้ ที่
อาคารแบบปิ ด และเป็ นการปลูก แบบไฮโดรโปนิกส์
ทั้งนีบ้ ริษัทอยู่ระหว่างการเดินหน้าที่จะขออนุญาตใน
การปลูก โดยประเมินเงิ นลงทุนธุร กิจ นี ้จานวน 100
ล้านบาท (ที่มา: ทันหุน้ )
บริ ษั ท อิชิตัน กรุ๊ ป จ ากัด (มหาชน) ประกอบธุ ร กิ จ
เครื่ องดื่ ม เป็ นผู้ผลิตและจ าหน่ า ยเครื่องดื่ ม ชาเขียว
พร้อมดื่ ม อิชิตัน กรี นที , เครื่ องดื่ ม สมุนไพร เย็ นเย็น
โดยอิชิตนั และเครื่องดื่มนา้ ผลไม้ไม่อัดลม ไบเล่ ในปี
2557 บริษัทได้เข้าทาสัญญาร่วมลงทุนกับบริษัท พีที
อาทรี่ แปซิ ฟิ ค (AP) ซึ่ ง เป็ น นิ ติ บุ ค คลที่ จั ด ตั้ง ขึ น้ ใน
ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อร่วมลงทุนในบริษัท พีที อิชิ ตัน
อินโดนีเซีย ซึ่งเป็ นกิจการร่วมค้าที่จะจัดตัง้ ขึน้ ใหม่ใน
ประเทศอินโดนีเซีย และมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตและ
จาหน่ายเครื่องดื่มพร้อมดื่ม แบรนด์ อิชิตนั ในประเทศ
อินโดนีเซีย โดยบริษัทและ AP เข้าลงทุนในกิจการร่วม
ค้า ในอัตราส่ว นที่ เท่ ากัน (อัตราร้อยละ 50 ของหุ้นที่
ออกและจาหน่ายได้ทงั้ หมดของกิจการร่วมค้า)
เมื่อช่วงเดือนเมษายน 2564 บริษัทตั้งเป้าที่จะเข้าทา
ตลาดเครื่องดื่มสุขภาพผสม CBD จากกัญชง โดยเริ่ม
ด้วยการนาร่อง “อิชิตนั กรีนแลป” นา้ ชาเขียวผสมเทอร์
ปี นและแอล-ธี อะนี น ออกมาแนะนาตลาดเบื ้อ งต้น
กาหนดวางตลาดทั่วประเทศครอบคลุมทุกช่องทางการ
จัดจาหน่าย คาดว่าสามารถสร้างยอดขายได้จากทุก
ช่องทาง 500 ล้านบาท ภายใน 1 ปี แรก (ที่มา: Brand
Inside)
การประกอบธุ ร กิ จ ของกลุ่ ม บริ ษั ท สามารถแบ่ ง
ออกเป็ น 3 กลุ่มหลักได้แก่ 1) ธุรกิจจัดจาหน่ายอุปกรณ์
ปร ะหยั ด พ ลั ง งาน ( Energy Saving) แ ละธุ ร กิ จ
เกี่ยวเนื่องกับพลังงานทดแทน (Renewable Energy)
ซึ่งดาเนินการโดยบริษัท และบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท
พี เพาเวอร์ แพลนท์ จากัด และบริษัท อีเอสพี รี -ไล้ฟ์
แบตเตอรี่ (ประเทศไทย) จ ากั ด 2) ธุ ร กิ จ วางระบบ
นา้ ประปาเพื่อบริหารจัดการนา้ ประปาบนเกาะเสม็ด
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สินทรัพย์
(ล้านบาท)
30 มิ.ย. 64

รายได้1/
(ล้านบาท)
30 มิ.ย. 64

กาไรสุทธิ1/
(ล้านบาท)
30 มิ.ย. 64

345.45

128.02

(32.49)

2,229.28

4,114.74

3,054.17

531.05

5,465.00

6,979.12

5,229.39

530.50

14,820.00

550.33

81.61

(24.32)

10,906.56

หน้า 101/150

มูลค่าตลาด
(ล้านบาท)
10 ก.ย. 64

ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
บริษัท

9.

ชื่อย่อ

ตลาด
หลักทรัพย์

บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์
จากัด (มหาชน)

NER

SET

10. บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด
ซัพพลาย จากัด
(มหาชน)

RBF

SET

11. บริษัท ศรีตรังแอโกร
อินดัสทรี จากัด
(มหาชน)

STA

SET

บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จากัด

บริษัท มอร์ รีเทิรน์ จากัด (มหาชน)
ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ซึ่ ง ด าเนิ น การและบริ ห ารจั ด การโดยบริ ษั ท ย่ อยคื อ
บริษัท เสม็ด ยูทิลิตีส้ ์ จากัด 3) ธุรกิจด้านการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ ดาเนินการโดยบริษัทย่อยคือ บริ ษัท
มอร์ พร็อพเพอร์ตี ้ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (ชื่อเดิม คือ
บริษัท ดีเอ็นเอ เรฟโวลูช่นั จากัด)
โดย MMD บริษัทย่อยของ MORE ประกอบธุรกิจด้าน
การส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ (Healthcare & Wellness) อาทิ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร การแพทย์แผนไทย เวชภัณฑ์ เวช
ส าอาง ผลิ ต ภั ณ ฑ์เ สริ ม ความงาม ผลิ ต ภั ณ ฑ์เ สริ ม
อาหาร เป็ นต้น นอกจากนี ้ ในปี 2563 MMD ได้ลงนาม
ในบันทึ ก ข้อตกลงว่ า ด้ว ยความร่ว มมื อทางวิ ช าการ
( MOU) กั บ ม ห า วิ ท ย า ลั ย แ ม่ โ จ้ แ ล ะ
มหาวิ ทยาลัย เกษตรศาสตร์วิ ทยาเขตสกลนคร เพื่ อ
ศึกษาและวิจยั การปลูกกัญชงและกัญชา โดย MMD มี
แผนจะดาเนินธุรกิจจาหน่ายสินค้าจากผลผลิตจากกัญ
ชงและกัญชาเป็ นธุรกิจหลักในอนาคต โดย MMD คาด
ว่าจะเริ่มจาหน่ายผลผลิตจากกัญชงและกัญชาได้ในปี
2565
ดาเนิ นธุ ร กิ จผลิตและจ าหน่ า ยยางแผ่นรมควัน ยาง
แท่ ง และยางผสม เพื่ อ จ าหน่ า ยไปยั ง ผู้ ผ ลิ ต ใน
อุตสาหกรรมยานยนต์และกลุ่มผูค้ า้ คนกลาง
เมื่ อช่ว งเดื อนพฤษภาคม 2564 บริ ษั ท เอ็น.อี. เฮมพ์
จากัด (N.E.Hemp) เป็ นบริษัทย่อยของ NER ร่วมจับ
มื อกับ บมจ. เค.ดับ บลิว . เม็ ททัล เวิ ร ค์ เพื่ อพัฒนา
เครื่ อ งจั ก รในการสกั ด กั ญ ชงกั ญ ชา โดยใช้ ค วาม
เชี่ยวชาญด้านการวางระบบเพาะปลูกและพัฒนาสาย
พันธุ์เพื่อป้อนเป็ นวัตถุดิบ คุณ ภาพที่มีสาร THC และ
CBD ตามหลักเกณฑ์ของ อย. (ที่มา: ฐานเศรษฐกิจ)
ผลิ ต และจ าหน่ า ยวั ต ถุ ที่ ใ ช้เ ป็ น ส่ ว นผสมในอาหาร
(Food Ingredients) ตามค าสั่ ง ซื ้ อ ของลู ก ค้ า และ
ภายใต้ตราสินค้าของบริษัท เช่น อังเคิลบาร์นส์, เบสท์
โอเดอร์ และ super-find เป็ นต้น
เมื่ อช่ว งเดื อนสิง หาคม 2564 บริ ษั ท เปิ ดเผยว่ า จาก
ประสบการณ์ที่บริษัททาธุรกิจโรงสกัด รวมถึงในฐานะ
ที่เป็ นผู้รับใบอนุญาตปลูก , ใบอนุญาตโรงสกัด CBDTHC, ใบอนุญาตผลิต จาหน่าย ส่งออก สารสกัดจาก
กัญ ชง ที่ ถูก ต้องตามกฎหมาย มี ความพร้อมในการ
รับคาสั่งซือ้ จากลูกค้าที่ตอ้ งการใช้สารสกัด CBD-THC
ในกัญชาต่อเนื่อง โดยขณะนีม้ ีลูกค้าหลายรายสั่งจอง
คาสั่ง ซือ้ สารสกัด CBD-THC เข้า มาอีก มากมาย ทั้ง
กลุ่มสินค้าอุปโภค บริโภค และอาหารเสริม (ที่มา: The
Standard)
ธุรกิจผลิตและจัดจาหน่ายยางธรรมชาติแบบครบวงจร
(Full Supply Chain) ในหลากหลายประเทศ เริ่มตัง้ แต่
ธุรกิจต้นนา้ การทาสวนยางพาราในประเทศไทย ธุรกิจ
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13,941.43

19,968.18

1,072.61

12,175.30

4,649.98

3,274.97

518.02

39,200.00

102,268.01

90,279.40

13,481.22

57,216.00
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บริษัท

ชื่อย่อ

ตลาด
หลักทรัพย์

12. บริษัท ซันสวีท จากัด
(มหาชน)

SUN

SET

13. บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์
กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

THG

SET

14. บริษัท ทีดบั บลิวแซด
คอร์ปอเรชั่น จากัด
(มหาชน)

TWZ

SET

บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จากัด

บริษัท มอร์ รีเทิรน์ จากัด (มหาชน)
ลักษณะการประกอบธุรกิจ

กลางน้า การผลิ ต และจั ด จ าหน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย าง
ธรรมชาติ ทั้งยางแท่ง (TSR) ยางแผ่นรมควัน (RSS)
และน้า ยางข้น (Concentrated Latex) รวมถึ ง ธุ ร กิ จ
ปลายนา้ ในการผลิตและจัดจาหน่ายถุงมื อยาง และ
สินค้าสาเร็จรูป อาทิ ท่อไฮดรอลิกแรงดันสูง
เมื่อช่วงเดือนพฤษภาคม 2564 บริษัทอยู่ระหว่างการ
ขออนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
(อย.) เพื่ อ จะปลู ก กั ญ ชงบนพื ้น ที่ 100-200 ไร่ ใน
ภาคเหนือ และภาคอีสาน และมีการหารือผูเ้ ชี่ยวชาญ
และนาเข้าเมล็ดพันธุจ์ ากต่างประเทศ ซึ่งหากได้รบั การ
อนุญาต คาดว่าเริ่มลงมือปลูกได้ภายในกลางปี 2564
(ที่มา: ฐานเศรษฐกิจ)
บริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ายข้าวโพดหวาน
แปรรูปและผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรอื่นๆ ภายใต้
ตราสินค้าของบริษัท "KC" และภายใต้ตราสินค้าของ
ลู ก ค้า รวมทั้ง ธุ ร กิ จ จั ด หาและซื ้อ มาจ าหน่ า ยไปซึ่ง
ผลิตภัณฑ์อาหารและผลผลิตทางการเกษตร
เมื่ อช่ว งเดื อนพฤษภาคม ปี 2564 บริ ษั ทอยู่ร ะหว่ า ง
เตรียมดาเนินการขอใบอนุญาตเพาะปลูกกับสานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เพื่ อ ท าธุ ร กิ จ
เกี่ยวกับกัญชง (ที่มา: ฐานเศรษฐกิจ)
กลุ่มบริษัทประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภทที่รบั
ผู้ ป่ วยไว้ ค้ า งคื น ในลั ก ษณะโรงพยาบาลทั่ ว ไป
(General Hospital) ภายใต้ช่อื "โรงพยาบาลธนบุรี"
เมื่อช่วงเดือนเมษายน ปี 2564 บริษัทเปิ ดเผยว่า บริษัท
ได้ลงนามในบันทึ กข้อตกลงความเข้า ใจ (MOU) กับ
ศูนย์วิจัยยาเสพติด วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
จุ ฬ าลงกรณ์ม หาวิ ท ยาลัย ในความร่ ว มมื อ ในการ
แลกเปลี่ย นองค์ความรู ้แ ละสนับ สนุนการเพาะปลูก
วิ จัย สกัด และตรวจวิ เ คราะห์ เพื่ อให้ไ ด้ผลผลิตที่ มี
คุณภาพระดับ Medical Grade สามารถนาไปใช้ทาง
การแพทย์และจาหน่ายเชิงพาณิชย์ และยังส่งเสริมให้
เกิดการพัฒนาด้านการศึกษาพืชกัญชงและกัญชาเพิ่ม
มากขึน้ (ที่มา: ไทยรัฐ)
ประกอบธุรกิจหลักเป็ นผู้จาหน่ายและให้บริการต่างๆ
เกี่ยวกับอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม ซึ่งประกอบด้วย
โทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ ซิ ม การ์ ด บั ต รเติ ม เงิ น และ
อุปกรณ์เสริม
เมื่อช่วงเดือนมีนาคม ปี 2564 บริษัทเปิ ดเผยว่าได้ลง
นามบันทึกข้อตกลงร่วมทุนกับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มรัก
จั ง ฟาร์ ม ซึ่ ง เกี่ ย วข้ อ งกั บ การผลิ ต และจ าหน่ า ย
ผลิตภัณ ฑ์เ กี่ ย วกับ กัญ ชงและ/หรื อกัญ ชาของรัก จัง
ฟาร์ม วังนา้ เขียว ซึ่งรายละเอียดของการร่วมทุน คือ
ทางกลุ่มวิสาหกิจรักจังฟาร์มจะจัดตั้งบริษัท กัญช์ยา
รักษ์ จากัด เพื่อ ดาเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการผลิต
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1,447.19

2,736.50

195.78

4,998.73

20,609.44

7,784.89

272.58

26,321.48

5,806.24

3,575.68

8.32

1,787.21
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ชื่อย่อ

บริษัท

บริษัท มอร์ รีเทิรน์ จากัด (มหาชน)

ตลาด
หลักทรัพย์

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

สินทรัพย์
(ล้านบาท)
30 มิ.ย. 64

รายได้1/
(ล้านบาท)
30 มิ.ย. 64

กาไรสุทธิ1/
(ล้านบาท)
30 มิ.ย. 64

มูลค่าตลาด
(ล้านบาท)
10 ก.ย. 64

และจัดจาหน่ า ยผลิตภัณ ฑ์เ กี่ ย วกับ กัญ ชงและ/หรือ
กัญชา (ที่มา: SET)

หมายเหตุ: 1/ ข้อมูลรายได้ และกาไรสุทธิ 4 ไตรสามล่าสุด

โดยค่า P/BV ของบริษัทจดทะเบียนที่นามาเปรียบเทียบ เป็ นข้อมูลถึงวันที่ 10 กันยายน 2564 สรุปได้ดงั นี:้
P/BV: (เท่า)

ค่าเฉลี่ย (Average) (วัน)
60
90
2.62
2.74

BRR

7
2.45

15
2.48

30
2.53

120
2.63

180
2.25

360
1.74

CHAYO

5.08

5.13

5.75

6.59

7.39

7.63

7.22

5.80

DOD

4.13

4.11

3.97

4.19

4.25

4.36

4.09

3.33

GUNKUL

3.40

3.43

3.36

3.31

3.09

2.99

2.69

2.40

HEMP

13.38

12.95

12.13

11.33

11.08

11.08

11.08

33.07

HFT

1.67

1.68

1.70

1.63

1.52

1.49

1.35

1.04

ICHI

2.53

2.57

2.47

2.47

2.49

2.59

2.53

2.15

MORE

32.61

30.94

29.31

29.26

28.91

29.11

25.71

18.32

NER

2.86

2.90

3.00

2.96

2.86

2.75

2.61

2.07

RBF

9.78

9.87

9.28

9.69

9.46

9.30

8.11

6.09

STA

1.28

1.28

1.32

1.34

1.44

1.56

1.53

1.42

SUN

4.51

4.39

4.61

4.47

4.41

4.29

3.57

2.42

THG

3.44

3.43

3.31

3.23

3.07

2.99

2.92

2.48

TWZ
0.53
0.52
0.54
0.56
0.59
0.54
0.45
0.34
ค่ามัธยฐาน
3.42
3.43
3.34
3.27
3.08
2.99
2.80
2.41
มูลค่าหุ้น MMD (บาทต่อหุ้น)4/
353.32
354.31
345.05
338.13
318.13
308.92
290.04
249.03
ที่มา:
1/ www.setsmart.com
หมายเหตุ:
2/ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเลือกใช้ ค่ามัธยฐานในการคานวณ แทนที่ค่าเฉลี่ยเพื่อลดผลกระทบจากข้อมูลที่มีผลการเบี่ยงเบนสูง (Outlier)
3/ วันที่ใช้คิดค่าเฉลี่ยอัตราส่วนราคาปิ ดต่อมูลค่าตามบัญชีเป็ นการใช้ระยะเวลานับจนถึงวันที่ 10 กันยายน 2564
4/ คิดเทียบกับจานวนหุน้ ที่ชาระแล้วภายหลังจากการลดทุน จานวน 250,000 หุน้ โดยมีมลู ค่าที่ตราไว้เท่ากับ 100.00 บาทต่อหุน้

การประเมินมูลค่าบริษัทโดยวิธีนี ้ จะได้มลู ค่าของ MMD อยู่ระหว่าง 249.03 – 354.31 บาทต่อหุน้ ดังนัน้ มูลค่ารวม ของ
MMD จะอยู่ระหว่าง 62.26 – 88.58 ล้านบาท อย่างไรก็ดี พิจารณาข้อมูลทางการเงินและธุรกิจของ MMD เปรียบเทียบกับบริษัทที่
นามาเปรียบเทียบนัน้ (ซึ่งมิได้มีความชัดเจนในช่วงอดีตที่ผ่านมา และปั จจุบนั MMD อยู่ระหว่างการศึกษาธุรกิจกัญชงและกัญชาเชิง
พาณิชย์ซ่ึงเป็ นธุรกิจใหม่ของ MMD และคาดกว่าจะเริ่มรับรู ร้ ายได้ในปี 2565) จะพบว่ามีความแตกต่างทั้งในด้านโครงสร้างทาง
การเงิน ขนาดมูลค่าตามบัญชี และขนาดสินทรัพย์ อย่างสิน้ เชิง ทาให้การนาบริษัทต่างๆ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ มาเปรียบเทียบโดยวิธี
อัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชีอาจจะทาให้มลู ค่าหุน้ ของ MMD นัน้ คลาดเคลื่อนได้ อีกทัง้ การประเมินมูลค่าโดยวิธีดงั กล่าวมิได้
สะท้อนถึงผลการดาเนินงานของ MMD และศักยภาพในการเติบโตของธุรกิจและแนวโน้มในการเติบโตอุตสาหกรรมในอนาคต
บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จากัด
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ดังนัน้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่าวิธีประเมินมูลค่าดังกล่าวไม่เหมาะสมสาหรับการประเมินมูลค่าหุน้ ของ MMD ใน
ครัง้ นี ้
8.1.5. วิธีอัตราส่วนราคาต่อกาไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio Approach: P/E Ratio)
การประเมินโดยวิธีนีเ้ ป็ นการนากาไรต่อหุน้ (Earnings per Share) 4 ไตรมาสล่าสุด สิน้ สุดของบริษัท คูณกับค่าเฉลี่ยของ
อัตราส่วนราคาปิ ดต่อกาไรต่อหุน้ (P/E) 7 วัน 15 วัน 30 วัน 60 วัน 90 วัน 120 วัน 180 วัน และ 360 วันของบริษัทที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ท่มี ีธุรกิจใกล้เคียงกับ MMD ตามรายละเอียดที่แสดงไว้ในหัวข้อ 8.1.4 วิธีอตั ราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี (Price
to Book Value Approach: P/BV ratio) อย่างไรก็ดี จากงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี 4 ไตรมาสล่าสุด สิน้ สุด ณ
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 MMD มีผลการดาเนินงานขาดทุนสุทธิ จึงส่งผลให้ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไม่สามารถประเมินมูลค่าหุน้
ของ MMD โดยวิธีนไี ้ ด้
8.1.6. วิธีมูลค่าปั จจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach)
การประเมินมูลค่าหุน้ ตามวิธีนีจ้ ะพิจารณาถึงผลการดาเนินงานของกิจการในอนาคต โดยคานวณหามูลค่าปั จจุบันของ
ประมาณการกระแสเงินสดสุทธิ (Free Cash Flow: FCF) ด้วยอัตราส่วนลด (Discount Rate) ที่เหมาะสม ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระได้คานวณหาอัตราต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ ยถ่วงนา้ หนัก (Weighted Average Cost of Capital: WACC) เพื่อใช้เป็ นอัตรา
ส่วนลด และคานวณหากระแสเงินสดสุทธิในอนาคตจากประมาณการทางการเงินของ MMD ในระยะเวลา 6 ปี ขา้ งหน้า (ปี 2564 –
2570) เนื่องจากปี 2570 เป็ นปี ท่สี ดุ ท้ายที่บนั ทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนางานวิจยั และนวัตกรรมพืชเสพ
ติดทางการแพทย์ ส่ ง เสริ ม สุข ภาพ ผลิ ต สารสกั ด หรื อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ และส่ ง เสริ ม วิ ส าหกิ จ ชุม ชน ระหว่ า ง MMD และมหาวิ ท ยา
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร ได้สิน้ สุดลงโดยมิได้มีการต่อสัญญา MOU เพิ่มเติม แต่ MMD จะยังมีรายได้หลักจากโครงการ
Hempspace ต่อไปในอนาคต โดยตัง้ อยู่บนพืน้ ฐานว่าธุรกิจของ MMD จะยังคงดาเนินต่อไปอย่างต่อเนื่อง (Going Concern Basis)
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญเกิดขึน้ และเป็ นไปภายใต้ภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์ในปั จจุบนั
อย่างไรก็ดี MMD ได้มีการเข้าลงทุนในบริษัท เฮอเบิล เทคโนโลยี จากัด (HBT) ในสัดส่วนร้อยละ 75 ของทุนจดทะเบียนและ
ชาระแล้วทัง้ หมด เมื่อกรกฎาคม 2564 ซึ่งทาให้งบการเงินที่ผ่านการสอบทานของ MMD สิน้ สุดงวด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ซึ่ง
เป็ นการเงินล่าสุดที่ประกาศสู่สาธารณะยังมิได้รบั รู ้เงินลงทุนใน HBT บนงบการเงินของ MMD และ MORE ดังนั้น เพื่อให้การหา
มูลค่าหุน้ ของ MMD ครบถ้วน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงได้จดั ทาประมาณการทางการเงินของ HBT เพิ่มเติมอีก 1 บริษัท และรับรู ้
มูลค่าของ HBT ตามสัดส่วนถือหุน้ การถือหุน้ ของ MMD
ทัง้ นี ้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้จดั ทาประมาณการทางการเงินของกิจการ โดยอ้างอิงข้อมูล และสมมติฐานที่ได้รบั จาก
MORE และ MMD และจากการสัมภาษณ์ผบู้ ริหารและเจ้าหน้าที่ท่เี กี่ยวข้อง ทัง้ นี ้ หากสภาวะเศรษฐกิจ และปั จจัยภายนอกอื่นๆ ที่มี
ผลกระทบต่อการดาเนินงานของ MMD และ HBT รวมทัง้ สถานการณ์ภายในของ MMD และ HBT ณ ปั จจุบนั มีการเปลี่ยนแปลงไป
อย่ า งมี นัย สาคัญ จากสมมติฐ านที่ ก าหนด มูลค่ า หุ้น ที่ ป ระเมิ น ได้ต ามวิธี นี ้จ ะเปลี่ ย นแปลงไปด้วยเช่ น กัน โดยเฉพาะอย่ างยิ่ง
สถานการณ์การแพร่ระบาด และผลกระทบอันเกิดจาก COVID-19 ซึ่งอาจส่งผลอย่างมีนัยสาคัญต่อผลการดาเนินงานของ MMD
และ HBT สมมติฐานที่สาคัญของประมาณการทางการเงินของ MMD และ HBT สรุปได้ดงั นี:้
8.1.6.1. การประเมินมูลค่า MMD
8.1.6.1.1. ลักษณะการดาเนินธุรกิจ
MMD อยู่ระหว่างการศึกษา วิจยั และพัฒนาการปลูกพืชเสพติด เช่นกัญชาและกัญชง เพื่อจาหน่าย โดยปั จจุบนั MMD ได้
ทาบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมพืชเสพติดทางการแพทย์ ส่งเสริมสุขภาพ
ผลิตสารสกัดหรือผลิตภัณฑ์ และส่งเสริมวิสาหกิจชุม ชน กับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร
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และ MMD มีแผนพัฒนาโครงการของการ Hempspace ซึ่งเป็ นโครงการปลูกกัญชาและกันชงเพื่อจาหน่ายบนพืน้ ที่รวม 50 ไร่
บริเวณจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งปั จจุบนั MMD ได้รบั การอนุญาตจากส่วนราชการท้องถิ่นให้สามารถก่อสร้างโรงเรือนเพาะปลูกบน
พืน้ ที่เบือ้ งต้นจานวน 24 ไร่ 66 ตารางวา แล้วและคาดว่าจะได้รบั การอนุญาติก่อสร้างโรงเรือนเพาะปลูกบนพืน้ ที่ท่เี หลือภายในเดือน
ตุลาคมปี 2564 และ โครงการ Hempseed ซึ่งเป็ นโครงการนาเข้าเมล็ดพันธ์กญ
ั ชงและกัญชาเพื่อการจาหน่าย ซึ่งปั จจุบนั อยู่ระหว่าง
การขออนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
8.1.6.1.2. รายได้
1) รายได้จากผลผลิตจากการปลูกกัญชง และ กัญชา
จากการศึกษาความเป็ นไปได้ของโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปลูกกัญชาและกัญชงเพื่อจาหน่ายผลผลิตที่เกิดจากต้น
กัญชาและกัญชงของ MMD นั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ศึกษาข้อมูลภายในของ MMD และความเป็ นไปได้ในของโครงการ
ต่างๆ แล้ว พบว่ามี 3 โครงการที่น่าจะเกิดขึน้ ได้ ซึ่งได้แก่ 1.) โครงการกัญชาสกล เป็ นโครงการที่ MMD ได้ทา MOU กับมหาวิทยา
เกษตรศาสตร์ วิ ท ยาเขตสกลนคร (สิ น้ สุด โครงการ ปี 2569) 2.) โครงการกัญ ชงแม่ โจ้ เป็ น โครงการที่ MMD ได้ท า MOU กับ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (สิน้ สุดโครงการ ปี 2568) และ 3.) โครงการ Hempspace เป็ นโครงการที่ได้รบั การอนุญาตจากส่วนราชการ
ท้องถิ่นให้สามารถก่อสร้างโรงเรือนเพาะปลูกบนพืน้ ที่เบือ้ งต้นจานวน 24 ไร่ 66 ตารางวาแล้วและคาดว่าจะได้รบั การอนุญาตก่อสร้าง
โรงเรือนเพาะปลูกบนพืน้ ที่ท่ีเหลือภายในเดือนตุลาคมปี 2564 ซึ่งลูกค้าหลักของ MMD คาดว่าจะเป็ นองค์การเภสัชกรรม (สาหรับ
Medical Grade) และคู่คา้ รายอื่นทั่วไป (Normal Grade) โดยแต่ละโครงการดังกล่าวมีสมมติฐานในการปลูก อ้างอิงจากข้อมูลของ
MMD มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
โครงการ
1/

กัญชาสกล
Greenhouse
5 โรงเรือน
200
2
5 ไร่
0.130
0.076
180
100
1,000
-

กัญชงแม่โจ้
Evaporation
2 โรงเรือน
600
2
2.5 ไร่
0.130
0.076
5,000
1,000
-

โครงการ Hempspace
Evaporation
Indoor
50 โรงเรือน
1 ห้อง
1560
800
2
4
50 ไร่
0.130
0.130
0.076
0.000
5,000
30,000
1,000
1,000
-

ประเภทโรงปลูก
จานวนโรงเรือน
จานวนต้นที่ปลูก ต่อโรงเรือน
รอบการปลูก ต่อปี
พืน้ ที่ทงั้ หมด
ผลผลิตแห้ง - ดอก (kg/ต้น)2/
ผลผลิตแห้ง - ก้านใบ,ใบ (kg/ต้น) 2/
ผลผลิตแห้ง - ราก (kg/ต้น) 3/
ดอกแห้ง สกัดนา้ มันกัญชาได้ 5 cc. (ขวด/kg)4/
ราคาขายเริ่มต้นโครงการ - นา้ มันกัญชา (บาท/ขวด)5/
ราคาขายเริ่มต้นโครงการ - ดอก (บาท/kg) 5/
ราคาขายเริ่มต้นโครงการ - ก้านใบ,ใบ (บาท/kg) 5/
ราคาขายเริ่มต้นโครงการ - ราก (บาท/kg)
หมายเหตุ :
1/
ประเภทโรงปลูกแต่ละชนิดมีความแตกต่างกันตามวัตถุประสงค์ของการปลูก
โรงปลูกแบบ Greenhouse ซึ่งเป็ นโรงปลูกที่ไม่ตอ้ งควบคุมอุณหภูมิ และ แสงสว่าง มากนักจะทาให้พืชกัญชามีสาร CBD และ THC สูง ซึ่ง
เหมาะสมสาหรับการปลูกกัญชาเพื่อนาไปใช้สกัดเป็ นนา้ มันกัญชา
โรงปลูกแบบ Evaporation จะมีการควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ระหว่าง 20 -30 องศาเซลเซียสเพื่อให้ได้สาร CBD และ THC ที่เหมาะสมตาม
กฎหมายสาหรับพืชกัญชง
โรงปลูกแบบ Indoor จะเป็ นโรงปลูกกัญชาที่ใช้ทางการแพทย์หรื อ Medical Grade การปลูกด้วยระบบนีจ้ ะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการ
เจริญเติบโตของกัญชา และได้ปริมาณสารสาคัญตามสัดส่วนและปริมาณ CBD และ THC ที่เหมาะสมสาหรับมาใช้ทางการแพทย์ และที่
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สาคัญจะไม่มีการปนเปื ้อน โลหะหนักและยาปราบศัตรูพืช ซึ่งหากปลูกกัญชาบนดินทั่ว ๆ ไปแล้ว ธรรมชาติของกัญชาจะมีคุณสมบัติพิเศษที่
ดูดซึมสารพิษเหล่านัน้ ได้ดีกว่าพืชชนิดอื่น
อ้างอิงผลผลิตที่ปลูกได้จากรายงานการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมพืชเสพติดเพื่อการแพทย์ของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครโดย ดร.ณธกร ทัศนัส ซึ่งเป็ นที่ปรึกษาโครงการของ MMD
โดยปกติ การปลูกกัญชาและกัญชงสามารถจาหน่ายรากได้ อย่างไรก็ดี ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมองว่ารากต้นกัญชาและกัญชงนัน้ ได้รบั
ความนิยมทางการค้าน้อยกว่าส่วนอื่นๆ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมิได้พิจารณาส่วนรากของกัญชาและกัญชงเป็ นรายได้จากการขายตาม
หลักความระมัดระวัง Conservative Basis
โครงการกัญชาสกลเป็ นโครงการที่นาช่อดอกแห้งที่เก็บเกี่ยวได้ไปสกัดเป็ นนา้ มันกัญชา โดยผลผลิตครึ่งของช่อดอกแห้งที่เก็บเกี่ยวได้ต ้อ ง
นาส่งให้กับกรมการแพทย์แผนไทยตามข้อกาหนดในร้อยละ 50 ของผลผลิตช่อดอกที่เก็บเกี่ยวได้และส่วนที่เหลือจึงสามารถนาไปสกัดเป็ น
นา้ มันกัญชาเพื่อจาหน่าย
ราคาขายเริ่มต้นในปี 2565 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ปรับลดราคาขายลงจากราคาตลาดตามหลักความระมัดระวัง Conservative Basis
(อ้างอิงราคาตลาดจาก https://sci.rmutp.ac.th/29226-2/ จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร) นอกจากนี ้ ที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ปรับลดราคาขายในปี 2566 – 2570 ลงอีกร้อยละ 5.00 , 5.00 , 2.50 , 1.25 และ 0.00 ต่อปี ตามลาดับ เนื่องจากที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระมองว่าในอนาคตจะมีผปู้ ลูกกัญชาจะมีจานวนเพิ่มมากขึน้ จนทาให้เกิดการแข่งขันทางด้านราคาและทาให้ราคาลดลง
กว่าปัจจุบนั

2) รายได้จากการจาหน่ายเมล็ดพันธ์กญ
ั ชาและกัญชง โครงการ Hempseed
MMD มี แ ผนน าเข้าเมล็ ดพันธ์กัญชาและกัญ ชงเมล็ ดสายพัน ธุ์ต่างๆ จากทั่วโลกมาขายในประเทศไทยผ่ านโครงการ
Hempseed ซึ่งปั จจุบนั อยู่ระหว่างการขออนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดย MMD คาดว่าจะเริ่มจาหน่ายเมล็ด
พันธุ์ได้ปี 2565 ทั้งนี ้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกาหนดให้ตลอดระยะเวลาประมาณการโครงการ Hempseed สามารถขายเมล็ด
พันธุก์ ัญชาได้ปีละ 12,000 เมล็ดต่อปี โดยอ้างอิงจากประมาณการของ MMD และกาหนดให้ไม่มีอตั ราเพิ่มขึน้ ของปริมาณการขาย
ตามหลักความระมัดระวัง โดยเมล็ดกัญชาแต่ละสายพันธุ์มีราคาจาหน่ายเริ่มต้นในปี 2565 อยู่ระหว่าง 300 – 400 บาทต่อเมล็ด
ทัง้ นี ้ ตลอดระยะเวลาประมาณการที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ปรับลดราคาขายระหว่างปี 2566 – 2570 ลงอีกร้อยละ 5.00 , 5.00 ,
2.50 , 1.25 และ 0.00 ต่อปี ตามลาดับ เนื่องจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมองว่าในอนาคตจะมีผนู้ าเข้าเมล็ดกัญชาเพิ่มมากขึ ้นจน
ทาให้เกิดการแข่งขันทางด้านราคาและจะทาให้ราคาลดลงจากปั จจุบนั
ล้านบาท
- รายได้จากโครงการกัญชาสกล
- รายได้จากโครงการกัญชงแม่โจ้
- รายได้จากโครงการ Hempspace
รวมรายได้จากผลผลิตจากการปลูกกัญชง และ กัญชา
อัตราการเติบโตต่อปี (ร้อยละ)
รายได้จากการจาหน่ายเมล็ดพันธ์กญ
ั ชาและกัญชง
อัตราการเติบโตต่อปี (ร้อยละ)
รวมรายได้
อัตราการเติบโตต่อปี (ร้อยละ)

2561A
1.52
-

2562A 2563A 2564F
3.38
2.42
1.68
122.37 (28.52) (30.73)

2565F
2.49
1.74
125.84
130.07
4.20
135.80
8,007.14

2566F
2.37
1.66
119.54
123.57
(5.00)
3.99
(5.00)
129.08
(4.95)

2567F
2.25
1.57
113.57
117.39
(5.00)
3.79
(5.00)
122.74
(4.91)

2568F
2.19
1.53
110.73
114.46
(2.50)
3.70
(2.50)
119.77
(2.42)

3) รายได้อื่น
รายได้อื่นประกอบด้วย รายได้ดอกเบีย้ รับ รายได้จากส่วนแบ่งกาไรจาก HBT และ รายได้จากส่วนแบ่งเงินลงทุน
- ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกาหนดให้รายได้ดอกเบีย้ เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ในสัญญาที่รอ้ ยละ 5.47 ต่อปี

บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จากัด

130

หน้า 107/150

2569F
2.17
109.34
111.51
(2.57)
3.65
(1.25)
116.88
(2.42)

2570F
109.34
109.34
(1.94)
3.65
114.81
(1.77)

ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

-

-

บริษัท มอร์ รีเทิรน์ จากัด (มหาชน)

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกาหนดให้รายได้จากส่วนแบ่งกาไรจาก HBT มาจาก 2 ส่วน คือ 1) คิดจากร้อยละ 5.00 ของ
ยอดขายจาก Wholesale และ 2) คิดจากร้อยละ 25.00 จากกาไรสุทธิ โดยเงินส่วนแบ่งกาไรดังกล่าว MMD จะนาไป
ส่งต่อให้กรมการแพทย์แผนไทยตามข้อกาหนดใน MOU
รายได้จากส่วนแบ่งเงินลงทุน เป็ นรายได้คา้ งรับจากโครงการ ที่ MMD ได้ลงทุนไว้ในอดีต ซึ่งรายได้ดงั กล่าวจะสิน้ สุด
การรับรูใ้ นปี 2564
ล้านบาท

รายได้ดอกเบีย้ รับ
รายได้จากส่วนแบ่งกาไรจาก HBT
รายได้จากส่วนแบ่งเงินลงทุน
รวมรายได้อื่น
อัตราการเติบโตต่อปี (ร้อยละ)

2561A
1.10
0.42
1.52
-

2562A 2563A 2564F
0.00
0.23
0.57
0.45
3.38
2.19
0.66
3.38
2.42
1.68
122.37 (28.52) (30.73)

2565F
0.60
0.93
1.53
(8.95)

2566F
0.60
0.92
1.52
(0.20)

2567F
0.60
0.96
1.56
2.57

2568F
0.60
1.02
1.62
3.78

2569F
0.60
1.12
1.71
5.78

2570F
0.60
1.21
1.81
5.76

8.1.6.1.3. ต้นทุนขายจากการปลูกกัญชง และ กัญชา
ต้นทุนขายประกอบด้วย เมล็ดพันธุ์ ค่านา้ ในโรงเรือน ค่าไฟในโรงเรือน ค่าปุ๋ ย สารเคมี ดินปลูก ค่าตรวจสาร THC /CBD
เงินเดือนพนักงาน ค่าไฟส่วนกลาง (กล้องวงจรปิ ด ที่แสกนนิว้ โรงตาก โรงเก็บ ไฟรอบตัวโรงเรือน และที่ดิน) ค่าที่ปรึกษา ค่าเช่าที่ดิน
ค่าตรวจนา้ ค่าซ่อมบารุง ค่าการตลาดและค่าบริหาร ซึ่งสมมติฐานต่างๆ อ้างอิงจากการคาดการณ์ของ MMD ซึ่งที่ปรึกษาทางการ
เงินอิสระได้พิจารณาแล้วพบว่ามีความสมเหตุสมผล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
โครงการ

กัญชาสกล
Greenhouse
50
5
15
43
ไม่มี (มหาวิทยาลัย
เป็ นผูต้ รวจ)
3 คน / 12,000
10,000
ไม่มี
ไม่มี

กัญชงแม่โจ้
Evaporation
50
5
30
43

โครงการ Hempspace
Evaporation
Indoor
50
50
5
5
30
200
43
43

ประเภทโรงปลูก
ค่าเมล็ดพันธุ์ (บาท/ต้น)1/
ค่านา้ ในโรงเรือน (บาท/ต้น/รอบการปลูก) 2/
ค่าไฟ (บาท/ต้น/รอบการปลูก) 2/
ค่าปุ๋ ย + สารเคมี (บาท/ต้น/รอบการปลูก) 2/
ค่าตรวจสารสาคัญ THC /CBD (บาท/ครัง้ ) 2/
9,640
9,640
9,640
(ตรวจรอบการปลูกละ 1 ครัง้ โดยสุ่ม 1 โรง จาก 2 โรง)
จานวนพนักงาน / เงินเดือน3/ (บาทต่อคนต่อเดือน)
1 คน / 12,000
25 คน /12,000
4 คน / 20,000
2/
ค่าไฟส่วนกลาง (บาท/เดือน)
5,000
100,000
3/
ค่าที่ปรึกษา (บาท/เดือน)
ไม่มี
50,000
4/
ค่าเช่า (บาท/เดือน)
ไม่มี
241,650
2/
ค่าตรวจนา้ (บาท/ครัง้ )
ไม่มี
2,183
2,183
(ตรวจ 1 ครัง้ ต่อรอบการปลูกรวมทุกโรงเรือน)
ค่าซ่อมบารุง
3% ของรายได้
3% ของรายได้
3% ของรายได้
ค่าการตลาด
ไม่มี
ไม่มี
4.5 ล้านบาทในปี แรกและปี ถดั ไปปี ละ 1.00 ล้านบาท
3/
ค่าบริหาร (บาท/เดือน)
3% ของรายได้
3% ของรายได้
170,000
หมายเหตุ :
1/
ค่าเมล็ดพันธุเ์ ริ่มต้นในปี 2565 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระอ้างอิงจากค่าเมล็ดพันธุจ์ าก MMD ซึ่งเป็ นราคาเมล็ดพันธุท์ ี่ใช้ในโครงการงานวิจยั
ในโครงการกัญชาสกล โดยปรึกษาทางการเงินอิสระได้ปรับลดค่าเมล็ดพันธุใ์ นปี 2566 – 2570 ลงอีกร้อยละ 5.00 , 5.00 , 2.50 , 1.25 และ
0.00 ต่อปี ตามลาดับ เนื่องจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมองว่าในอนาคตจะมีผขู้ ายเมล็ดกัญชาจานวนเพิ่มมากขึน้ จนทาให้เกิดการแข่งขัน
ทางด้านราคาและทาให้ราคาถูกลงกว่าปัจจุบนั
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ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
2/
3/
4/

บริษัท มอร์ รีเทิรน์ จากัด (มหาชน)

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกาหนดให้ค่าใช้จ่ายในกลุ่มดังกล่าวตลอดระยะเวลาประมาณปรับเพิ่มขึน้ ร้อยละ 0.56 ต่อปี โดยอ้างอิงจากอัตรา
เงินเฟ้อพืน้ ฐานเฉลี่ย 5 ปี ยอ้ นหลัง จากธนาคารแห่งประเทศไทย
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกาหนดให้ค่าใช้จ่ายในกลุ่มดังกล่าวตลอดระยะเวลาประมาณปรับเพิ่มขึน้ ร้อยละ 5.00 ต่อปี โดยอ้างอิงจากข้อมูล
ของ MMD
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกาหนดให้ค่าเช่าที่ดินปรับเพิ่มขึน้ ทุกๆ 3 ปี ตามการครบกาหนดอายุสญ
ั ญาในอัตราร้อยละ 10.00 ต่อปี โดยอ้างอิง
จากการคาดการณ์ของ MMD

ล้านบาท
ค่าเมล็ดพันธุ์
ค่านา้ ในโรงเรือน
ค่าไฟในโรงเรือน
ค่าปุ๋ ย และสารเคมี
ค่าตรวจสารสาคัญ THC / CBD
เงินเดือน
ค่าไฟส่วนกลาง
ค่าที่ปรึกษา
ค่าเช่า
ค่าตรวจนา้
ค่าซ่อมบารุง
ค่าบริหาร
ค่าการตลาด
รวมต้นทุนการผลิต
สัดส่วนต่อรายได้จากกาขายผลผลิตจากการปลูก
(ร้อยละ)

2561A
-

2562A
-

2563A
-

2564F
0.27
0.24
0.51

2565F
4.05
0.82
5.42
7.03
0.54
5.42
1.38
0.60
2.90
0.01
3.90
2.17
4.50
38.75

2566F
4.05
0.82
5.42
7.03
0.54
5.42
1.39
0.60
2.90
0.01
3.71
2.26
1.00
35.17

2567F
3.85
0.82
5.45
7.07
0.55
5.70
1.40
0.61
3.19
0.01
3.52
2.36
1.00
35.53

2568F
3.75
0.83
5.48
7.11
0.55
5.98
1.40
0.61
3.19
0.01
3.43
2.47
1.00
35.83

2569F
3.65
0.82
5.44
7.05
0.53
5.78
1.35
0.61
3.19
0.01
3.35
2.54
1.00
35.33

2570F
3.60
0.81
5.44
7.00
0.54
5.54
1.23
0.62
3.51
0.01
3.28
2.60
1.00
35.19

-

-

-

-

29.79

28.46

30.26

31.30

31.68

32.19

8.1.6.1.4. ต้นทุนจากการจาหน่ายเมล็ดพันธ์กญ
ั ชาและกัญชง โครงการ Hempseed
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกาหนดให้เมล็ดพันธ์กญ
ั ชา และ กัญชง ในแต่ละสายพันธ์มีตน้ ทุน 0.5 – 0.85 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อ
เมล็ด และมีค่าขนส่งเมล็ดปี ละ 120,000 บาทต่อปี และกาหนดให้ค่าขนส่งเพิ่มขึน้ ในอัตราร้อยละ 0.56 ต่อปี โดยอ้างอิงจากอัตรา
เงินเฟ้อพืน้ ฐานเฉลี่ย 5 ปี ยอ้ นหลัง จากธนาคารแห่งประเทศไทย
ล้านบาท
1/

2561A
-

2562A
-

2563A
-

2564F
0.12
-

2565F
0.40
9.44

2566F
0.40
9.95

2567F
0.40
10.49

2568F
0.40
10.78

ต้นทุนเมล็ดพันธุ์
สัดส่วนต่อรายได้จากกการขายเมล็ดพันธุ์ (ร้อยละ)
หมายเหตุ :
1/
อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยรายวัน 5 ปี ยอ้ นหลังจนถึงวันที่ 10 กันยายน 64 ที่ 32.24 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ

2569F
0.40
10.94

8.1.6.1.5. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการบริหารประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายพนักงาน ค่าบริการบริหารจัดการ ค่าตรวจที่ปรึกษาและสอบบัญชี ค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ค่าใช้จ่ายส่วนแบ่งกาไรโครงกากัญชาสกล ค่าใช้จ่ายส่วนแบ่งกาไรโครงการกัญชงแม่โจ้ ค่าใช้ส่วนแบ่งกาไรให้กบั กรมการแพทย์
แผนไทยและแพทย์ทางเลือก โดยมีรายละเอียดสมมติฐานดังต่อไปนี ้
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2570F
0.40
10.95

ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

-

-

-

-

บริษัท มอร์ รีเทิรน์ จากัด (มหาชน)

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกาหนดให้ค่าใช้จ่ายพนักงาน ค่าบริการบริหารจัดการ ค่าตรวจที่ปรึกษาและสอบบัญชี ของปี
2564 ปรับเทียบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จริงในครึง่ ปี แรกของปี 2564 และกาหนดให้ตงั้ แต่ปี 2565 เป็ นต้นไปปรับเพิ่มขึน้ ในอัตรา
ร้อยละ 5.00 ต่อปี โดยอ้างอิงจากข้อมูลของ MMD
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกาหนดให้ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของปี 2564 ปรับเทียบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จริงในครึง่ ปี แรกของปี 2564
และกาหนดให้ตงั้ แต่ปี 2565 เป็ นต้นไปปรับเพิ่มขึน้ ในอัตราร้อยละ 0.56 ต่อปี โดยอ้างอิงจากอัตราเงินเฟ้อพืน้ ฐานเฉลี่ย 5
ปี ยอ้ นหลัง จากธนาคารแห่งประเทศไทย
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกาหนดให้ ค่าใช้จ่ายส่วนแบ่งกาไรโครงการกัญชาสกล ค่าใช้จ่ายส่วนแบ่งกาไรโครงการกัญชง
แม่ โจ้เ ท่ า กับ ร้อ ยละ 20 ของก าไรจากโครงการช าระให้แ ก่ มหาวิ ท ยาลัย ทั้ง เกษตรศาสตร์ วิ ท ยาเขตสกลนคร และ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตามลาดับ โดยอ้างอิงจากเงื่อนไขเบือ้ งต้นที่จะถูกระบุในบันทึกข้อตกลง (“MOA”) ที่จะทาขึน้ ระหว่าง
MMD และมหาวิทยาลัยทัง้ สองในอนาคต (ขณะนี้ MMD อยู่ระหว่างขัน้ ตอนการเจรจา MOA กับมหาวิทยาลัยทัง้ สอง)
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกาหนดให้ ค่าใช้จ่ายส่วนแบ่งกาไรโครงการกัญชาสกล ค่าใช้จ่ายส่วนแบ่งกาไรโครงการกัญชง
แม่โจ้เท่ากับร้อยละ 20 ของกาไรสุทธิท่ีเกิดขึน้ จากผลิตภัณฑ์จากกัญชาและกัญชง โดยอ้างอิงจากบันทึกข้อตกลงระหว่าง
MMD และกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

ล้านบาท
- ค่าใช้จ่ายส่วนแบ่งกาไร
- ค่าใช้จ่ายในการบริหารอืน่ ๆ
รวมค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สัดส่วนต่อรายได้ (ร้อยละ)

2561A
0.82
0.82
53.63

2562A
3.32
3.32
98.05

2563A
2.22
2.22
91.77

2564F
2.75
2.75
164.22

2565F
0.50
6.82
7.32
5.39

2566F
11.41
6.93
18.34
14.21

2567F
8.57
7.04
15.60
12.71

2568F
8.14
7.16
15.30
12.78

2569F
7.76
7.26
15.01
12.85

8.1.6.1.6. ค่าใช้จ่ายในการลงทุน (Capital Expenditure)
ค่าใช้จ่ายเงินลงทุนประกอบด้วยเงินลงทุนในระบบโรงเรือน งบปรับปรุงพืน้ ที่ โรงเพาะกล้า สานักงาน ห้องเก็บผลผลิต โรง
ตาก และอื่นๆ ขึน้ อยู่กับความจาเป็ นของแต่ละโครงการ โดยกาหนดให้งบลงทุนในแต่ละโครงการ อ้างอิงจาก MMD ทัง้ นี ้ ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระได้สอบทานใบเสนอราคาดังกล่าวแล้วมีความสมเหตุสมผลโดยงบลงทุนของแต่ละโครงการมีรายละเอียดดังนี ้
(ล้านบาท)
กัญชาสกล
กัญชงแม่โจ้
โครงการ Hempspace
รวม

งบลงทุน
3.35
3.64
127.99
134.98

ระยะเวลาการก่อสร้างโรงเรือนในโครงการต่างๆ คาดว่าจะทยอยแล้วเสร็จในไตรมาส 4 ปี 2564 ถึง ไตรมาส 1 ปี 2565 และ
จะสามารรับรูร้ ายได้ภายในปี 2565 ทัง้ นี ้ MMD ยังอยู่ระหว่างการจัดหาแหล่งเงินทุนในการลงทุนโครงการกัญชาทัง้ หมด ทัง้ นี ้ ที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงกาหนดให้เงินลงทุนในโครงการดังกล่าวมาจากเงินกูเ้ งินสถาบันการเงินจานวน 134.98 ล้านบาท
อย่างไรก็ดี ตลอดระยะเวลาประมาณการ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไม่ได้กาหนดให้ MMD มี Capital Expenditure เพิ่มเติม
นอกเหนือจากเงินลงทุน 134.98 ล้าน เนื่องจาก MMD มิได้มีแผนที่จะลงทุนในทรัพย์สินหลักในโครงการดังกล่าวเพิ่มเติม แต่ MMD
มองว่าค่าใช้จ่ายเงินลงทุนในอนาคตจะเป็ นในรูปแบบค่าบารุงรักษาโรงเรือง แปลงปลูก หรืออื่นๆ ซึ่งสมมติฐานค่าใช้จ่ายบารุงรักษา
ได้กาหนดไว้ใน หัวข้อ 8.1.6.1.3. ต้นทุนขายจากการปลูกกัญชง และ กัญชา แล้ว

บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จากัด
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2570F
7.41
7.34
14.75
12.85
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บริษัท มอร์ รีเทิรน์ จากัด (มหาชน)

8.1.6.1.7. ค่าเสือ่ มราคาและตัดจาหน่าย
ค่าเสื่อมราคา ประกอบด้วยค่าเสื่อมราคาจากทรัพย์สินเดิมและทรัพย์สินใหม่จากการลงทุนเพิ่มเติม ที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระกาหนดให้สินทรัพย์แต่ละประเภทที่มีการคิดค่าเสื่อมในอัตราคงที่ตามวิธีเส้นตรง โดยค่าเสื่อมราคาของแต่ละสินทรัพย์จะถูก
คานวณแตกต่างกันออกไปตามมาตรฐานบัญชี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
ระยะเวลาคิดค่าเสื่อมราคา (ปี )
10
5
5
5

สินทรัพย์
ส่วนปรับปรุงอาคาร และโรงเรือน
เครื่องตกแต่ง และเครื่องใช้สานักงาน
ยานพาหนะ
เครื่องมือเครื่องใช้อื่นๆ

8.1.6.1.8. ภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล
กาหนดให้ภาษีเงินได้นิติบคุ คลเท่าร้อยละ 20.00 ของรายได้ก่อนภาษี
8.1.6.1.9. เงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงิน
ตามงบการเงินสิน้ สุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 MMD มีเงินกูร้ ะยะสัน้ จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 1.65 ล้านบาท โดยมี
อัตราดอกเบีย้ ที่ระบุไว้ในสัญญาที่รอ้ ยละ 5.47 ต่อปี
ทั้งนี ้ MMD ยังอยู่ระหว่างการจัดหาแหล่งเงินทุนในการลงทุนในโครงการกัญชาทัง้ หมด อย่างไรก็ดี ที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระจึงกาหนดให้ MMD กูเ้ งินจากสถาบันการเงินจานวน 134.98 ล้านบาท ในอัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 5.32 ต่อปี โดยอ้างอิงอัตรา
ดอกเบีย้ เฉลี่ยแบบ MLR จากธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 3 แห่งในประเทศไทย และมีการกาหนดให้คืนเงินกูภ้ ายในระยะเวลา 5 ปี
ภายหลังจากการกูเ้ งิน
8.1.6.1.10. อัตราส่วนอืน่ ๆ ในงบดุล
เนื่องจากโครงการกัญชาและกัญชงทั้งหมดอยู่ระหว่างขัน้ ตอนการศึกษาและคาดว่าจะเริ่มรับรู ร้ ายได้ในปี 2565 ทาให้ท่ี
ปรึกษาทางการเงินอิสระมีขอ้ มูลย้อนหลังไม่เพียงพอต่อการวิเคราะห์อตั ราส่วนทางการเงินอื่นๆ เพื่อกาหนดสมมติฐานในอนาคตได้
ดังนัน้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงใช้ ระยะเวลาเก็บหนีจ้ ากลูกหนีก้ ารค้า ระยะเวลาหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ และระยะเวลา
ชาระหนีก้ ารค้า เท่ากับ 30 วัน โดยอ้างอิงจากการคาดการณ์ของ MMD
จากสมมติฐานข้างต้น สามารถสรุปประมาณการทางการเงินของ MMD ปี 2564 – 2570 ได้ดงั ต่อไปนี ้
ล้านบาท
สินทรัพย์รวม
หนีส้ ินรวม
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
รายได้รวม
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ดอกเบีย้ จ่าย
บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จากัด

2561A
28.81
2.33
26.48
1.52
0.82
(0.01)

2562A
26.58
0.06
26.52
3.38
3.32
(0.02)

2563A
27.44
0.77
26.67
2.42
2.22
0.00
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2564F
31.47
6.67
24.80
1.68
0.63
2.75
(0.17)

2565F
225.79
146.23
79.56
135.80
56.57
7.32
(3.93)

2566F
238.96
118.61
120.34
129.08
52.98
18.34
(6.79)

2567F
250.43
91.32
159.11
122.74
53.34
15.60
(5.33)

2568F
260.70
64.03
196.67
119.77
53.64
15.30
(3.88)
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2569F
270.38
36.68
233.71
116.88
53.14
15.01
(2.42)

2570F
283.41
8.96
274.46
114.81
48.15
14.75
(0.97)

ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ

บริษัท มอร์ รีเทิรน์ จากัด (มหาชน)
0.56

0.03

0.16

(1.88)
54.76 40.78 38.77 37.56 37.03 40.75
1/
EBIT (1)
(0.43)
71.91 57.77 53.80 50.83 48.72 51.91
1/
ภาษี (2)
0.00
(13.22) (10.20) (9.69) (9.39) (9.26) (10.19)
1/
ค่าเสื่อมราคา (3)
0.11
17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 12.99
1/
รายจ่ายการลงทุน (4)
0.00 (134.98)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1/
เงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึน้ (ลดลง) (5)
3.77
(10.26)
0.57
0.54
0.26
0.25
0.18
1/
3.45
(68.69) 66.00 62.50 59.55 57.57 54.90
Free Cash Flow to Firm= 1–(2)+(3)–(4)+(5)
หมายเหตุ: 1/ ในปี 2564 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระคานวณกระแสเงินสดอิสระของ MMD ในช่วงระหว่าง 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2564 เท่านัน้

8.1.6.1.11. อัตราการขยายตัวของกระแสเงินสดหลังจากช่วงระยะเวลาประมาณการ (Terminal Value)
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกาหนดให้ในประมาณการทางการเงิน ไม่มีอัตราการขยายตัวของกระแสเงินสดหลังจากช่วง
ระยะเวลาประมาณโดยยึดหลักความระมัดระวัง (Conservative basis)
8.1.6.1.12. อัตราคิดลด (Discount Rate)
อัตราส่วนลดที่ใช้ในการคานวณมูลค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสด ได้มาจากการคานวณต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถ่วง
นา้ หนัก (Weighted Average Cost of Capital: WACC) ตามโครงสร้างทุนของ MMD ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้คานวณค่า
WACC จากค่าเฉลี่ยถ่วงนา้ หนักของต้นทุนของหนี ้ (Kd) และต้นทุนของทุน (Ke) ของ MMD โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกาหนด
สมมติฐานให้ MMD ไม่มีการเพิ่มทุนในระหว่างปี ประมาณการ โดยรายละเอียดการประมาณการอัตราส่วนลด จะเป็ นดังต่อไปนี ้
WACC =
Ke*E/(D+E) + Kd*(1-T)*D/(D+E)
โดยที่
Ke
=
ต้นทุนของทุน หรืออัตราผลตอบแทนที่ผถู้ ือหุน้ ต้องการ (Re)
Kd
=
ต้นทุนของหนี ้ หรืออัตราดอกเบีย้ เงินกูข้ องบริษัท
T
=
อัตราภาษีเงินได้นิติบคุ คล
E
=
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวม
D
=
หนีส้ ินที่มีดอกเบีย้
ต้นทุนของทุน (Ke) หรืออัตราผลตอบแทนที่ผถู้ ือหุน้ ต้องการ (Re) คานวณได้จาก Capital Asset Pricing Model (CAPM)
ดังนี ้
Ke (หรือ Re) = Rf + β (Rm - Rf)
โดยที่
Risk Free Rate (Rf) = อ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลอายุ 15 ปี มีค่าเท่ากับร้อยละ 2.17 ต่อปี (ข้อมูล ณ
วันที่ 10 กันยายน 2564 (เป็ นหนึ่งวันก่อนที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมตั ิการเข้าทารายการ) จาก
สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ ทย: ThaiBMA) ซึ่ง Risk Free Rate เป็ นอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนใน
สินทรัพย์ท่มี ีความเสี่ยงต่า ดังนัน้ หากใช้อตั ราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลระยะสัน้ อาจไม่สามารถ
ใช้แทนความเสี่ยงที่เหมาะสมได้ได้เนื่องจากระยะเวลาสัน้ เกินไป ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระใช้
อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลอายุ 15 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับอัตราผลตอบแทนของตลาดที่ท่ี
ปรึกษาทางการเงินอิสระเลือกใช้
Beta (β)
= อ้างอิงจาก Beta เฉลี่ยของ BRR CHAYO DOD GUNKUL HEMP HFT ICHI MORE NER RBF STA
SUN THG และ TWZ (เนื่องจากไม่มีบริษัทใดที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ดาเนินธุรกิจหลักที่
บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จากัด
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Market Risk (Rm)

=

Kd
D/E Ratio

=
=

T

=

บริษัท มอร์ รีเทิรน์ จากัด (มหาชน)

เกี่ ยวข้องกับกัญชาและกัญชง ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงเลือกบริ ษัทที่มีโครงการหรื อ อยู่
ระหว่างการศึกษาโครงการ หรือ มีข่าวที่จะลงทุนในโครงการกัญชงและกัญชามาเปรียบเทียบ) ในช่วง
ระยะเวลา 2 ปี ย้อ นหลัง จนถึ ง วัน ที่ 10 กั น ยายน 2564 ซึ่ ง ที่ ป รึก ษาทางการเงิ น อิ ส ระเห็ น ว่ า เป็ น
ระยะเวลาที่เหมาะสมและสามารถสะท้อนการเปลี่ยนแปลงราคาและภาพรวมของมุมมองนักลงทุนที่มี
ต่อบริษัทฯ ณ สภาวะตลาดปั จจุบนั ได้ดีท่ีสดุ ซึ่งเท่ากับ1.17 (ที่มา: Reuters) ทัง้ นี ้ เพื่อให้การคานวณ
อัตราคิดลด (WACC) นั้น ได้สะท้อนความเสี่ยงและโครงสร้างทางการเงินของ MMD ในแต่ละปี ได้ดี
ที่สุด ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงได้นา Beta จากบริษัทเปรียบดังกล่าวมาปรับด้วย DE Ratio ของ
MMD ในแต่ละปี จึงทาให้ตลอดระยะเวลาประมาณการ Levered Beta ของ MMD อยู่ระหว่าง 0.84 –
2.00
อั ต รา ผลต อ บแ ทนจ ากก ารลง ทุ น ใ นต ลาด หลั ก ทรั พ ย์ ฯ เ ฉลี่ ย ย้ อ นหลั ง 15 ปี ตั้ ง แต่ ปี
2549 – กันยายน 2564 ซึ่งเท่ากับร้อยละ 11.89 ต่อปี ทั้งนี ้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า
การใช้อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เฉลี่ยย้อนหลัง 15 ปี เป็ นระยะเวลาที่
เหมาะสมซึ่งน่าจะสะท้อนผลตอบแทนที่นกั ลงทุนคาดหวังได้ดี และยังคงสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ
ในปั จจุบนั
ประมาณการอัตราดอกเบีย้ เงินกูข้ อง MMD
ประมาณการอัต ราส่ ว นหนี ้สิ น ที่ มี ด อกเบี ้ย ต่ อ ส่ ว นของผู้ถื อ หุ้น ในแต่ ล ะปี ซ่ึ ง เท่ า กั บ 0.02 – 1.77
เนื่องจากหนีส้ ินและส่วนของผูถ้ ือหุน้ มีการเปลี่ยนแปลงทุกปี ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงใช้ประมาณ
การอัตราส่วนหนีส้ ินที่มีดอกเบีย้ ต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ ในแต่ละปี ตามประมาณการทางการเงินที่ได้จดั ทา
ไว้ เพื่อให้สามารถสะท้อนโครงสร้างเงินทุนของ MMD ในแต่ละปี ได้ดีท่สี ดุ
อัตราภาษีเงินได้นิติบคุ คล ซึ่งเท่ากับร้อยละ 20.00 ของรายได้ก่อนภาษี

จากข้อมูลคานวณข้างต้น จะคานวณ WACC ของ MMD ได้ดงั นี ้
2564F
10.35%

2566F
10.46%

2567F
10.40%

2568F
10.34%

(ล้านบาท)
2564F
2565F
2566F
กระแสเงินสดของ MMD
3.45
(68.69)
66.00
มูลค่าปัจจุบนั ของกระแสเงินสด
3.37
(60.63)
52.73
กระแสเงินสดหลังจากช่วงระยะเวลาประมาณการ
มูลค่าปัจจุบนั ของกระแสเงินสดหลังจากช่วงระยะเวลาประมาณการ (PV of Terminal Value)

2567F
62.50
45.24

2568F
59.55
39.06

WACC (%)

2565F
10.54%

2569F
10.29%

2570F
10.24%

และสรุปกระแสเงินสดสุทธิของกิจการได้ดงั นี ้
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มูลค่าปัจจุบนั ของกระแสเงินสดหลังจากช่วงระยะเวลาประมาณการ (PV of Terminal Value)
มูลค่าปั จจุบันของกระแสเงินสดรวม
บวก: เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2564/
หัก: ภาระหนีส้ ินที่มีดอกเบีย้ งวดล่าสุด ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2564/
มูลค่าปั จจุบันของกระแสเงินสด – สุทธิ

(หน่วย: ล้านบาท)
289.40
433.03
0.97
(6.31)
427.69

นอกจากนี ้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ทาการวิเคราะห์ความไว (Sensitivity Analysis) ของมูลค่าหุน้ โดยปรับค่าของ
อัตราส่วนลด (Discount Rate) หรือ WACC จากเดิมเพิ่มขึน้ และลดลงประมาณร้อยละ 0.50 ต่อปี โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
เห็นว่าค่าดังกล่าวมีความเหมาะสม เนื่องจากการดาเนินธุรกิจของกิจการในอดีตค่อนข้างคงที่มาโดยตลอด รวมทัง้ มีอตั ราจ่ายเงินปั น
ผลที่คงที่ทาให้ท่ปี รึกษทางการเงินอิสระเห็นว่าความคาดหวังของผูถ้ ื อหุน้ ที่ปัจจุบนั ถือหุน้ ในกิจการไม่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมี
นัยสาคัญ

มูลค่าบริษัท (ล้านบาท)

อัตราส่วนลด (Discount Rate): WACC (ร้อยละต่อปี )
+0.50%
0%
-0.50%
403.31
427.69
454.63

ผลจากการวิเคราะห์ความไว โดยการเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนลด จะได้มูลค่าในส่วนธุรกิจของ MMD เท่ากับ 403.31 –
454.63 ล้านบาท
8.1.6.2. การประเมินมูลค่า HBT
8.1.6.2.1. ลักษณะการดาเนินธุรกิจ
HBT ดาเนินธุรกิจจาหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพรไทยผ่านช่องทางการจาหน่ายตามร้านค้าปลีก ค้าส่ง และทาง
ออนไลน์ภายใต้เครื่องหมายการค้า “การบูร” เช่น ยาแคปซูลฟ้าทลายโจร สเปรย์ทาความสะอาดผสมกระชายขาว (MDlight Spay)
ยาแก้ไอผสมฟ้าทลายโจร เป็ นต้น นอกจากนี ้ HBT ยังเป็ นตัวแทนจาหน่ายสินค้าสมุนไพรไทยแบรนด์อื่นๆ อีกหลายแบรนด์ โดยช่อง
ทางการจาหน่ายสินค้าปลีกของ HBT นัน้ จะจัดจาหน่ายผ่านร้านสะดวกซือ้ และห้างสรรพสินค้า เช่น 7-11 และ Foodland เป็ นต้น

8.1.6.2.2. รายได้
- ราคาขายสินค้า ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกาหนดให้ราคาขายสินค้าเฉลี่ยทุกผลิตภัณฑ์และทุกช่องทางการจาหน่ายหลัง
หักส่วนลดอ้างอิงจากราคาขายสินค้าเฉลี่ยงวด 6 เดือน ปี 2564 เนื่องจาก HBT เริ่มดาเนินการจาหน่ายสินค้าต่างๆ เต็ม
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รูปแบบในปี 2564 ดังนัน้ การอ้างอิงราคาขายในงวด 6 เดือน ปี 2564 น่าจะสะท้อนต้นทุนการผลิต ณ ปั จจุบนั ของ HBT ได้
ดีท่สี ดุ
ปริมาณการขายสินค้าผ่านช่องทางค้าส่ง ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกาหนดให้ปริมาณยอดขายครึ่งปี หลัง 2564 อ้างอิง
จากยอดขายที่ HBT ได้คาดการณ์ไว้ โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิส ระได้สอบทานสมติฐานดังกล่าวแล้วพบว่ามีความเป็ นไป
ได้เนื่องจากปริมาณการขายสินค้าต่างๆ ที่ HBT ได้คาดการณ์ไว้ในครึ่งปี หลังปี 2564 จะเทียบเคียงจากยอดขายครึ่งปี แรก
ปี 2564 เป็ นหลัก ทัง้ นี ้ ในปี 2565 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้กาหนดอัตราการเติบโตร้อยละ 20.00 ต่อปี โดยอ้างอิงจาก
อัตราการเติบโตที่คาดการณ์ของ HBT เนื่องจากสินค้าส่วนใหญ่ท่ี HBT จาหน่ายนัน้ เป็ นผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยที่มีความ
เกี่ยวของกับการแพร่ระบาดของ COVID-19 HBT จึงคาดการณ์ว่ายอดขายสินค้าน่าจะยังได้รบั ความนิยมต่อเนื่องไปใน
อนาคต
โดยในปี 2566 เป็ นต้นไปจนสิน้ สุดระยะเวลาประมาณการที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกาหนดให้ปริมาณการขายสินค้า
เพิ่มขึน้ ในอัตราร้อยละ 6.50 ต่อปี (ซึ่งเป็ นอัตราการเติบโตที่ต่ากว่า HBT คาดการณ์ไว้) โดยอ้างอิงอัตราการเติบโตจาก
ศู น ย์วิ จั ย กสิ ก รที่ ร ะบุ ว่ า ธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกั บ Health and Wellness ที่ น าสมุ น ไพรไปใช้เ ป็ น วั ต ถุ ดิ บ ในการผลิ ต ยา
เครื่องสาอาง และอาหารเสริมจะมีมลู ค่า 166 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2573 หรือคิดเป็ นอัตราเติบโตเฉลี่ย 6.50 ต่อปี
ปริมาณการขายสินค้าผ่านช่องทางค้าปลีก ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกาหนดให้ปริมาณยอดขายครึ่งปี หลัง 2564 อ้างอิง
จากยอดขายที่ HBT ได้คาดการณ์ไว้ โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิส ระได้สอบทานสมติฐานดังกล่าวแล้วพบว่ามีความเป็ นไป
ได้เนื่องจากปริมาณการขายสินค้าต่างๆ ที่ HBT ได้คาดการณ์ไว้ในครึ่งปี หลังปี 2564 จะเทียบเคียงจากยอดขายครึ่งปี แรก
ปี 2564 เป็ นหลัก ทัง้ นี ้ ในปี 2565 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้กาหนดอัตราการเติบโตร้อยละ 10.00 ต่อปี โดยอ้างอิงจาก
อัตราการเติบโตที่คาดการณ์ของ HBT (ยกเว้น สินค้าประเภทยาแก้ไอผสมฟ้าทลายโจรที่ HBT จะเริ่มจาหน่ายใน 7-11 ใน
ครึ่งปี หลังของปี 2564 นัน้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกาหนดให้เติบโตในอัตราร้อยละ 100 จากปี 2564 โดยอ้างอิงอัตรา
การเติบโตที่คาดการณ์โดย HBT) เนื่องจากสินค้าส่วนใหญ่ท่ี HBT จาหน่ายนัน้ เป็ นผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยที่มีความเกี่ยว
ของกับการแพร่ระบาดของ COVID-19 HBT จึงคาดการณ์ว่ายอดขายสินค้าน่าจะยังได้รบั ความนิยมต่อเนื่องไปในอนาคต
โดยในปี 2566 เป็ นต้นไปจนสิน้ สุดระยะเวลาประมาณการที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกาหนดให้ปริมาณการขายสินค้า
เพิ่มขึน้ ในอัตราร้อยละ 6.50 ต่อปี (ซึ่งเป็ นอัตราการเติบโตที่ต่ากว่า HBT คาดการณ์ไว้) โดยอ้างอิงอัตราการเติบโตจาก
ศู น ย์วิ จั ย กสิ ก รที่ ร ะบุ ว่ า ธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกั บ Health and Wellness ที่ น าสมุ น ไพรไปใช้เ ป็ น วั ต ถุ ดิ บ ในการผลิ ต ยา
เครื่องสาอาง และอาหารเสริมจะมีมลู ค่า 166 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2573 หรือคิดเป็ นอัตราเติบโตเฉลี่ย 6.50 ต่อปี
ปริมาณการขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกาหนดให้ปริมาณยอดขายครึง่ ปี หลัง 2564 อ้างอิง
จากยอดขายที่ HBT ได้คาดการณ์ไว้ โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิส ระได้สอบทานสมติฐานดังกล่าวแล้วพบว่ามีความเป็ นไป
ได้เนื่องจากปริมาณการขายสินค้าต่างๆ ที่ HBT ได้คาดการณ์ไว้ในครึ่งปี หลังปี 2564 จะเทียบเคียงจากยอดขายครึ่งปี แรก
ปี 2564 เป็ นหลัก ทัง้ นี ้ ในปี 2565 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้กาหนดอัตราการเติบโตร้อยละ 10.00 ต่อปี โดยอ้างอิงจาก
อัตราการเติบโตที่คาดการณ์ของ HBT เนื่องจากสินค้าส่วนใหญ่ท่ี HBT จาหน่ายนัน้ เป็ นผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยที่มีความ
เกี่ยวของกับการแพร่ระบาดของ COVID-19 HBT จึงคาดการณ์ว่ายอดขายสินค้าน่าจะยังได้รบั ความนิยมต่อเนื่องไปใน
อนาคต
โดยในปี 2566 เป็ นต้นไปจนสิน้ สุดระยะเวลาประมาณการที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกาหนดให้ปริมาณการขายสินค้า
เพิ่มขึน้ ในอัตราร้อยละ 6.50 ต่อปี (ซึ่งเป็ นอัตราการเติ บโตที่ต่ากว่า HBT คาดการณ์ไว้) โดยอ้างอิงอัตราการเติบโตจาก
ศู น ย์วิ จั ย กสิ ก รที่ ร ะบุ ว่ า ธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกั บ Health and Wellness ที่ น าสมุ น ไพรไปใช้เ ป็ น วั ต ถุ ดิ บ ในการผลิ ต ยา
เครื่องสาอาง และอาหารเสริมจะมีมลู ค่า 166 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2573 หรือคิดเป็ นอัตราเติบโตเฉลี่ย 6.50 ต่อปี
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รายได้จากการขาย
อัตราการเติบโตต่อปี (ร้อยละ)
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2561A
-

2562A
-

2563A
2.77
-

2564F
29.80
974.37

2565F
33.16
11.28

2566F
35.31
6.50

2567F
37.61
6.50

2568F
40.05
6.50

2569F
42.66
6.50

2570F
45.43
6.50

8.1.6.2.3. ต้นทุนผลิตและจาหน่ายสินค้า
เนื่องจากการผลิตสินค้าภายเครื่องหมายการค้าการบูรของ HBT นัน้ เป็ นลักษณะการจ้างผลิต (OEM) ดังนัน้ HBT จึงมีตน้ ทุน
ขายสินค้าค่อนข้างคงที่หากปริมาณการขายไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญ โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกาหนดให้ตน้ ทุน
ขายเฉลี่ยต่อชิน้ ของสินค้าต่างๆ ตลอดระยะเวลาประมาณการที่ผลิตภายใต้เครื่องหมายการค้าการบูรเป็ นไปตามข้อมูลในงวด 6
เดือน ปี 2564 เนื่องจาก HBT เริ่มดาเนินการจาหน่ายสินค้าต่างๆ เต็มรูปแบบในปี 2564 ดังนัน้ การอ้างอิงต้นทุนในงวด 6 เดือน ปี
2564 น่าจะสะท้อนต้นทุนการผลิต ณ ปั จจุบนั ของ HBT ได้ดีท่สี ดุ
สาหรับต้นทุนขายสินค้าอื่นๆ นอกเหนือจากเครื่องหมายการค้าการบูร ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกาหนดให้เป็ นไปตามข้อมูล
ในงวด 6 เดือน ปี 2564 และกาหนดให้คงที่ตลอดระยะเวลาประมาณการ
ล้านบาท
ต้นทุนขายสินค้า
สัดส่วนต่อรายได้จากกการขาย (ร้อยละ)

2561A
-

2562A
-

2563A
2.01
72.55

2564F
20.08
67.38

2565F
22.55
67.99

2566F
24.01
67.99

2567F
25.57
67.99

2568F
27.23
67.99

2569F
29.00
67.99

2570F
30.89
67.99

8.1.6.2.4. ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหารประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายฝ่ ายขาย ค่าการตลาด ค่าเดินทาง ค่าใช้จา่ ยเกี่ยวกับการขายอื่นๆ ค่าเช่าโกดัง
เก็บสินค้า ค่าใช้จ่ายส่วนแบ่งรายได้จากสินค้าขายส่ง ค่าใช้จ่ายส่วนแบ่งกาไรสุทธิ ค่าใช้ส่วนแบ่งกาไรให้กบั กรมการแพทย์แผนไทย
และแพทย์ทางเลือก โดยมีรายละเอียดสมมติฐานดังต่อไปนี ้
- ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกาหนดให้ค่าใช้จ่ายฝ่ ายขาย ค่าการตลาด ค่าเดินทาง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการขายอื่นๆ ตลอด
ระยะเวลาประมาณการเท่ากับร้อยละ 6.70 ของรายได้จากการขายสินค้า โดยอ้างอิงจากสัดส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้จริงใน
งวด 6 เดือนปี 2564
- ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกาหนดให้ ค่าใช้จ่ายส่วนแบ่งรายได้จากสินค้าขายส่งที่ตอ้ งชาระให้กับ MMD เท่ากับร้อยละ
5.00 ของรายได้จากการขายส่ง โดยอ้างอิงจากข้อตกลงระหว่าง HBT และ MMD
- ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกาหนดให้ ค่าใช้จ่ายส่วนแบ่งกาไรสุทธิท่ีตอ้ งชาระให้กับ MMD เท่ากับร้อยละ 20.00 ของกาไร
สุทธิ โดยอ้างอิงจากข้อตกลงระหว่าง HBT และ MMD
- ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกาหนดให้ค่าเช่าโกดังสินค้าปรับเพิ่มขึน้ ทุกๆ 3 ปี ตามการครบกาหนดอายุสญ
ั ญาในอัตราร้อยละ
10.00 ต่อปี โดยอ้างอิงจากการคาดการณ์ของ MMD
ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายในการขาย
สัดส่วนต่อรายได้จากการขาย (ร้อยละ)

2561A
-

2562A
-

2563A
1.41
50.92

2564F
2.63
8.82

2565F
3.33
10.04

2566F
3.47
9.83

2567F
3.68
9.79

2568F
3.91
9.75

2569F
4.17
9.78

8.1.6.2.5. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการบริหารประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายพนักงาน ค่าบริการบริหารจัดการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การ
บริหาร มีรายละเอียดสมมติฐานดังต่อไปนี ้
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2570F
4.48
9.86

ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

-

-

-

บริษัท มอร์ รีเทิรน์ จากัด (มหาชน)

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกาหนดให้ค่าใช้จ่ายพนักงานและที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน ค่าบริการบริหารจัดการ ของปี 2564
ปรับเทียบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จริงในครึ่งปี แรกของปี 2564 และกาหนดให้ตงั้ แต่ปี 2565 เป็ นต้นไปปรับเพิ่มขึน้ ในอัตราร้อย
ละ 5.00 ต่อปี โดยอ้างอิงจากข้อมูลของ HBT
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกาหนดให้ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของปี 2564 ปรับเทียบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จริงในครึง่ ปี แรกของปี 2564
และกาหนดให้ตงั้ แต่ปี 2565 เป็ นต้นไปปรับเพิ่มขึน้ ในอัตราร้อยละ 0.56 ต่อปี โดยอ้างอิงจากอัตราเงินเฟ้อพืน้ ฐานเฉลี่ย 5
ปี ยอ้ นหลัง จากธนาคารแห่งประเทศไทย
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกาหนดให้ค่าเช่า สานักงานปรับเพิ่มขึน้ ทุกๆ 3 ปี ตามการครบกาหนดอายุสญ
ั ญาในอัตราร้อยละ
10.00 ต่อปี โดยอ้างอิงจากการคาดการณ์ของ HBT

8.1.6.2.6. ค่าใช้จ่ายในการลงทุน (Capital Expenditure)
ค่าใช้จ่ายเงินลงทุนประกอบด้วยเงินลงทุนเครื่องตกแต่งสานักงาน เครื่องมือและอุปกรณ์ โดยกาหนดให้ HBT มีงบลงทุน
ตลอดระยะเวลาประมาณการ ปี ละ 100,000 บาทต่อปี โดยอ้างอิงจาก HBT
8.1.6.2.7. ค่าเสือ่ มราคาและตัดจาหน่าย
ค่าเสื่อมราคา ประกอบด้วยค่าเสื่อมราคาจากทรัพย์สินเดิมและทรัพย์สินใหม่จากการลงทุนเพิ่มเติม ที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระกาหนดให้สินทรัพย์แต่ละประเภทที่มีการคิดค่าเสื่อมในอัตราคงที่ตามวิธีเส้นตรง โดยค่าเสื่อมราคาของแต่ละสินทรัพย์จะถูก
คานวณแตกต่างกันออกไปตามมาตรฐานบัญชี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
ระยะเวลาคิดค่าเสื่อมราคา (ปี )
5
5

สินทรัพย์
เครื่องตกแต่ง และเครื่องใช้สานักงาน
เครื่องมือและอุปกรณ์

8.1.6.2.8. ภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล
กาหนดให้ภาษีเงินได้นิติบคุ คลเท่าร้อยละ 20.00 ของรายได้ก่อนภาษี
8.1.6.2.9. อัตราส่วนอืน่ ๆ ในงบดุล
เนื่องจาก HBT เริ่มจาหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าการบูรในปี 2564 ทาให้ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีขอ้ มูล
ย้อนหลังไม่เพียงพอต่อการวิเคราะห์อตั ราส่วนทางการเงินอื่นๆ เพื่อสามารถกาหนดสมมติฐานในอนาคตได้ ดังนัน้ ที่ปรึกษาทางการ
เงินอิสระจึงอ้างอิง ระยะเวลาเก็บหนีจ้ ากลูกหนี ้การค้าจานวน 0 – 60 วัน ขึน้ อยู่กับประเภทลูกค้า ระยะเวลาหมุนเวียนของสินค้า
คงเหลือ 15 – 45 ขึน้ อยู่กบั ประเภทสินค้า และระยะเวลาชาระหนีก้ ารค้า เท่ากับ 30 วัน โดยอ้างอิงจากการคาดการณ์ของ HBTจ า ก
สมมติฐานข้างต้น สามารถสรุปประมาณการทางการเงินของ HBT ปี 2564 – 2570 ได้ดงั ต่อไปนี ้
ล้านบาท
สินทรัพย์รวม
หนีส้ ินรวม
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
รายได้รวม
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จากัด

2561A
-

2562A
-

2563A
3.76
1.88
1.88
2.77
2.01
1.41
140

2564F
5.32
1.78
3.54
29.80
20.08
2.63

2565F
7.04
2.00
5.04
33.16
22.55
3.33

2566F
8.69
2.13
6.57
35.31
24.01
3.47

2567F
10.44
2.27
8.17
37.61
25.57
3.68

2568F
12.41
2.41
9.99
40.05
27.23
3.91
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2569F
14.61
2.57
12.04
42.66
29.00
4.17

2570F
17.02
2.74
14.28
45.43
30.89
4.48

ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ดอกเบีย้ จ่าย
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ

บริษัท มอร์ รีเทิรน์ จากัด (มหาชน)
-

-

2.97
(3.62)

5.44
5.78
6.04
6.35
6.64
6.93
1.65
1.51
1.52
1.61
1.82
2.04
1/
EBIT (1)
0.41
1.51
1.79
2.01
2.28
2.55
1/
ภาษี (2)
0.00
0.00 (0.27) (0.40) (0.46) (0.51)
1/
ค่าเสื่อมราคา (3)
0.01
0.05
0.07
0.09
0.11
0.11
1/
รายจ่ายการลงทุน (4)
(0.03)
(0.10) (0.10) (0.10) (0.10) (0.10)
1/
เงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึน้ (ลดลง) (5)
(0.15)
(0.63) (0.17) (0.18) (0.19) (0.21)
1/
0.24
0.83
1.32
1.41
1.63
1.85
Free Cash Flow to Firm= 1–(2)+(3)–(4)+(5)
หมายเหตุ: 1/ ในปี 2564 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระคานวณกระแสเงินสดอิสระของ HBT ในช่วงระหว่าง 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2564 เท่านัน้

8.1.6.2.10. อัตราการขยายตัวของกระแสเงินสดหลังจากช่วงระยะเวลาประมาณการ (Terminal Value)
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกาหนดให้ในประมาณการทางการเงิน ไม่มีอัตราการขยายตัวของกระแสเงินสดหลังจากช่วง
ระยะเวลาประมาณโดยยึดหลักความระมัดระวัง (Conservative basis)
8.1.6.2.11. อัตราคิดลด (Discount Rate)
อัตราส่วนลดที่ใช้ในการคานวณมูลค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสด ได้มาจากการคานวณต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถ่วง
นา้ หนัก (Weighted Average Cost of Capital: WACC) ตามโครงสร้างทุนของ HBT ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้คานวณค่า
WACC จากค่าเฉลี่ยถ่วงนา้ หนักของต้นทุนของหนี ้ (Kd) และต้นทุนของทุน (Ke) ของ HBT โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกาหนด
สมมติฐานให้ HBT ไม่มีการเพิ่มทุนในระหว่างปี ประมาณการ โดยรายละเอียดการประมาณการอัตราส่วนลด จะเป็ นดังต่อไปนี ้
WACC =
Ke*E/(D+E) + Kd*(1-T)*D/(D+E)
โดยที่
Ke
=
ต้นทุนของทุน หรืออัตราผลตอบแทนที่ผถู้ ือหุน้ ต้องการ (Re)
Kd
=
ต้นทุนของหนี ้ หรืออัตราดอกเบีย้ เงินกูข้ องบริษัท
T
=
อัตราภาษีเงินได้นิติบคุ คล
E
=
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวม
D
=
หนีส้ ินที่มีดอกเบีย้
ต้นทุนของทุน (Ke) หรืออัตราผลตอบแทนที่ผถู้ ือหุน้ ต้องการ (Re) คานวณได้จาก Capital Asset Pricing Model (CAPM)
ดังนี ้
Ke (หรือ Re) = Rf + β (Rm - Rf)
โดยที่
Risk Free Rate (Rf) = อ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลอายุ 15 ปี มีค่าเท่ากับร้อยละ 2.17 ต่อปี (ข้อมูล ณ
วันที่ 10 กันยายน 2564 (เป็ นหนึ่งวันก่อนที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมตั ิการเข้าทารายการ) จาก
สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ ทย: ThaiBMA) ซึ่ง Risk Free Rate เป็ นอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนใน
สินทรัพย์ท่มี ีความเสี่ยงต่า ดังนัน้ หากใช้อตั ราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลระยะสัน้ อาจไม่สามารถ
ใช้แทนความเสี่ยงที่เหมาะสมได้ได้เนื่องจากระยะเวลาสัน้ เกินไป ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระใช้
อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลอายุ 15 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับอัตราผลตอบแทนของตลาดที่ท่ี
ปรึกษาทางการเงินอิสระเลือกใช้
บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จากัด
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7.25
2.25
2.81
(0.56)
0.11
(0.10)
(0.22)
2.04

ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

Beta (β)

Market Risk (Rm)

Kd
D/E Ratio
T

บริษัท มอร์ รีเทิรน์ จากัด (มหาชน)

= อ้างอิงจาก Beta เฉลี่ยของ APCO DOD IP และ MORE เป็ นกลุ่มบริษัทที่ดาเนินธุรกิจผลิตและจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์บารุงสุขภาพ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ในช่วงระยะเวลา 2 ปี ยอ้ นหลัง จนถึงวันที่ 10 กันยายน
2564 ซึ่ ง ที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น อิ ส ระเห็ น ว่ า เป็ น ระยะเวลาที่ เ หมาะสมและสามารถสะท้อ นการ
เปลี่ยนแปลงราคาและภาพรวมของมุมมองนักลงทุนที่มีต่อบริษัทฯ ณ สภาวะตลาดปั จจุบนั ได้ดีท่สี ดุ ซึ่ง
เท่ากับ 1.01 (ที่มา: Reuters) ทัง้ นี ้ เพื่อให้การคานวณอัตราคิดลด (WACC) นัน้ ได้สะท้อนความเสี่ยง
และโครงสร้างทางการเงินของ HBT ในแต่ละปี ได้ดีท่ีสดุ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงได้นา Beta จาก
บริษัทเปรียบดังกล่าวมาปรับด้วย DE Ratio ของ HBT ในแต่ละปี จึงทาให้ตลอดระยะเวลาประมาณ
การ Levered Beta ของ HBT เท่ากับ 0.88
= อั ต รา ผลต อ บแ ทนจ ากก ารลง ทุ น ใ นต ลาด หลั ก ทรั พ ย์ ฯ เ ฉลี่ ย ย้ อ นหลั ง 15 ปี ตั้ ง แต่ ปี
2549 – กันยายน 2564 ซึ่งเท่ากับร้อยละ 11.89 ต่อปี ทั้งนี ้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า
การใช้อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เฉลี่ยย้อนหลัง 15 ปี เป็ นระยะเวลาที่
เหมาะสมซึ่งน่าจะสะท้อนผลตอบแทนที่นกั ลงทุนคาดหวังได้ดี และยังคงสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ
ในปั จจุบนั
= ประมาณการอัตราดอกเบีย้ เงินกูข้ อง HBT ซึ่ง จากงบการเงิน ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2564 HBT ไม่มีเงิน
กูย้ ืม
= ไม่สามารถหาได้ เพราะ HBT ไม่มีหนีส้ ินที่มีภาระดอกเบีย้
= อัตราภาษีเงินได้นิติบคุ คล ซึ่งเท่ากับร้อยละ 20.00 ของรายได้ก่อนภาษี
จากข้อมูลคานวณข้างต้น จะคานวณ WACC ของ HBT ได้ดงั นี ้
2564F
10.76%

WACC (%)

2565F
10.76%

2566F
10.76%

2567F
10.76%

2568F
10.76%

2569F
10.76%

2570F
10.76%

และสรุปกระแสเงินสดสุทธิของกิจการได้ดงั นี ้
(ล้านบาท)
2564F
2565F
2566F
กระแสเงินสดของ HBT
0.24
0.83
1.32
มูลค่าปัจจุบนั ของกระแสเงินสด
0.23
0.73
1.05
กระแสเงินสดหลังจากช่วงระยะเวลาประมาณการ
มูลค่าปัจจุบนั ของกระแสเงินสดหลังจากช่วงระยะเวลาประมาณการ (PV of Terminal Value)

2567F
1.41
1.01

2568F
1.63
1.06

2569F
1.85
1.08

2570F
2.04
1.08
18.93
9.99

(หน่วย: ล้านบาท)
มูลค่าปัจจุบนั ของกระแสเงินสดหลังจากช่วงระยะเวลาประมาณการ (PV of Terminal Value)
มูลค่าปั จจุบันของกระแสเงินสดรวม
บวก: เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2564/
หัก: ภาระหนีส้ ินที่มีดอกเบีย้ งวดล่าสุด ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2564/
มูลค่าปั จจุบันของกระแสเงินสด – สุทธิ

9.99
16.23
0.21
0.00
16.44

นอกจากนี ้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ทาการวิเคราะห์ความไว (Sensitivity Analysis) ของมูลค่าหุน้ โดยปรับค่าของ
อัตราส่วนลด (Discount Rate) หรือ WACC จากเดิมเพิ่มขึน้ และลดลงประมาณร้อยละ 0.50 ต่อปี โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
เห็นว่าค่าดังกล่าวมีความเหมาะสม เนื่องจากการดาเนินธุรกิจของกิจการในอดีตค่อนข้างคงที่มาโดยตลอด รวมทัง้ มีอตั ราจ่ายเงินปั น
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บริษัท มอร์ รีเทิรน์ จากัด (มหาชน)

ผลที่คงที่ทาให้ท่ปี รึกษทางการเงินอิสระเห็นว่าความคาดหวังของผูถ้ ือหุน้ ที่ปัจจุบนั ถือหุน้ ในกิจการไม่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมี
นัยสาคัญ

มูลค่า HBT (ล้านบาท)
มูลค่า HBT ตามการถือหุน้ ของ MMD ในสัดส่วน
ร้อยละ 75 ของจานวนหุน้ ทัง้ หมด

อัตราส่วนลด (Discount Rate): WACC (ร้อยละต่อปี )
+0.50%
0%
-0.50%
15.63
16.44
17.33
11.72

12.33

13.00

ผลจากการวิเคราะห์ความไว โดยการเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนลด จะได้มลู ค่าในส่วนธุรกิจของ HBT เท่ากับ 15.63 – 17.33
ล้านบาท หรือ มูลค่า HBT ตามการถือหุน้ ของ MMD ในสัดส่วนร้อยละ 75 ของจานวนหุน้ ทัง้ หมด เท่ากับ 11.72 – 13.00 ล้านบาท
8.1.6.3. สรุ ป การประเมิ น มู ล ค่ า MMD และ HBT โดยวิ ธี มู ล ค่ า ปั จ จุ บัน สุ ท ธิ ข องกระแสเงิ น สด (Discounted Cash Flow
Approach)
จากการที่ MMD ได้มีการเข้าลงทุนในบริษัท เฮอเบิล เทคโนโลยี จากัด (HBT) ในสัดส่วนร้อยละ 75 ของทุนจดทะเบียนและ
ชาระแล้วทัง้ หมด เมื่อกรกฎาคม 2564 ซึ่งทาให้งบการเงินที่ผ่านการสอบทานของ MMD สิน้ สุดงวด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ซึ่ง
เป็ นการเงินล่าสุดที่ประกาศสู่สาธารณะยังมิได้รบั รู เ้ งินลงทุนใน HBT บนงบการเงินของ MMD และ MORE ดังนั้น เพื่อให้การหา
มูลค่าหุน้ ของ MMD ครบถ้วน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงได้จดั ทาประมาณการทางการเงินของ HBT เพิ่มเติมอีก 1 บริษัท และรับรู ้
มูลค่าของ HBT ตามสัดส่วนถือหุน้ การถือหุน้ ของ MMD โดยมูลค่ารวมของ MMD และ HBT ตามการถือหุน้ ของ MMD สามารสรุป
ได้ดงั นี ้

มูลค่าบริษัท MMD
มูลค่า HBT ตามการถือหุน้ ของ MMD ในสัดส่วน
ร้อยละ 75 ของจานวนหุน้ ทัง้ หมด
รวมมูลค่าของ HBT และ MMD

อัตราส่วนลด (Discount Rate): WACC (ร้อยละต่อปี )
+0.50%
0%
-0.50%
403.31
427.69
454.63
11.72

12.33

13.00

415.02

440.02

467.63

ดังนัน้ จากการวิธีมลู ค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) ของ MMD จะได้มลู ค่าบริษัท
รวมเท่ากับ 415.02 – 467.63 ล้านบาท
วิธีมลู ค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) เป็ นวิธีท่ีสะท้อนถึงความสามารถในการทา
กาไร และความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดของกิจการที่จะได้รบั ในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปั จจุบนั MMD อยู่ระหว่าง
การเริ่มต้นศึกษา วิจยั และพัฒนาโครงการกัญชาและกัญชงเพื่อการพาณิชย์ ซึ่งคาดว่าจะสามารถรับรูร้ ายได้ในปี 2565 นอกจากนีว้ ิธี
มูลค่าปั จจุบนั กระแสเงินสดยังเป็ นวิธีเดียวที่ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระสามารถเพิ่มสมมติฐานเกี่ยวกับสถาณะการณ์ปัจจุบนั ซึ่งอาจ
ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อความสามารถในการทากาไรของกิจการในอนาคตได้ ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมี
ความเห็นว่าวิธีประเมินมูลค่าดังกล่าวเหมาะสมสาหรับการประเมินมูลค่าหุน้ ของ MMD ในครัง้ นี ้
8.1.7. สรุ ปความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับมูลค่ายุติธรรมของ MMD
ตารางสรุปเปรียบเทียบมูลค่าบริษัทตามการประเมินมูลค่าหุน้ ด้วยวิธีต่างๆ กับมูลค่าซือ้ ขาย
(หน่วย: ล้านบาท)
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วิธีการประเมินมูลค่าหุ้น

บริษัท มอร์ รีเทิรน์ จากัด (มหาชน)
มูลค่ายุติธรรม1/

มูลค่ายุติธรรม
ราคาซือ้ ขาย
สูงกว่า (ต่ากว่า)
ทีร่ ้อยละ 99.99
ราคาซือ้ ขาย
25.85
200.00
(174.15)
25.85
200.00
(174.15)
ไม่สามารถประเมินมูลค่าด้วยวิธีนไี ้ ด้
62.26 – 88.58
200.00
(111.42) – (137.74)
ไม่สามารถประเมินมูลค่าด้วยวิธีนไี ้ ด้
415.02 – 467.63
200.00
215.02 – 267.63

1) วิธีมลู ค่าหุน้ ตามบัญชี
25.85
2) วิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี
25.85
3) วิธีมลู ค่าหุน้ ตามราคาตลาด
4) วิธีอตั ราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี (P/BV Ratio)
62.26 – 88.58
1/
5) วิธีอตั ราส่วนราคาต่อกาไรต่อหุน้ (P/E)
6) วิธีมลู ค่าปัจจุบนั สุทธิของกระแสเงินสด1/ 2/ 3/
415.02 – 467.63
หมายเหตุ: 1/ มูลค่ายุติธรรมตามความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
2/ เป็ นมูลค่าหุน้ MMD คานวณจาก WACC อยู่ระหว่าง 10.24% - 10.54%
3/ เป็ นมูลค่าหุน้ HBT คานวณจาก WACC เท่ากับ 10.76%

สูงกว่า (ต่ากว่า)
ราคาซือ้ ขายร้อยละ
(87.07)
(87.07)
(55.71) – (68.87)
107.51 – 133.81

การประเมินราคาหุน้ ในแต่ละวิธีมีขอ้ ดีและข้อด้อยแตกต่างกัน ซึ่งสะท้อนถึงความเหมาะสมของราคาหุ้ นจากการประเมิน
ราคาหุน้ ในแต่ละวิธีท่แี ตกต่างกันไป ดังนี ้
1) วิธีมูลค่าหุ้นตามบัญชี (Book Value Approach): จะคานึงถึงฐานะการเงินขณะใดขณะหนึ่งและมูลค่าทรัพย์สิน
ตามที่ได้บนั ทึกบัญชีไว้ตามงบการเงิน ณ วันที่ทาการประเมินเพียงอย่างเดียวเท่านัน้ โดยมิได้คานึงถึงความสามารถ
ในการทากาไร ผลการดาเนินงาน ศักยภาพในการเติบโตของธุรกิจในอนาคต แนวโน้มอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในปั จจุบนั MMD อยู่ระหว่างการเริ่มต้นศึกษา วิจยั และพัฒนาโครงการกัญชาและกัญชงเพื่อการพาณิชย์ ซึ่งคาดว่า
จะสามารถรับรู ร้ ายได้ในปี 2565 ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่าวิธีประเมินมูลค่าดังกล่าวไม่
เหมาะสมสาหรับการประเมินมูลค่าหุน้ ของ MMD ในครัง้ นี ้
2) วิธีปรับปรุ งมูลค่าตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach): สามารถสะท้อนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิได้ดีกว่าการ
ประเมินมูลค่าหุน้ ด้วยวิธีมลู ค่าตามบัญชี เนื่องจากเป็ นการนามูลค่าตามบัญชีตามที่ประเมินในข้อ 1 มาปรับปรุงด้วย
ราคาประเมินใหม่ของที่ดิน อาคาร สิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต กู๊ดวิลล์ (Goodwill) สิทธิบตั ร (Patent) เงิน
ปั นผล มูลค่าตราสินค้า (Brand Value) หรือ รายการทางบัญชีท่ีเกิดขึน้ ภายหลังจากงวดงบการเงิน เป็ นต้น ซึ่งที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าการประเมินมูลค่าหุน้ ด้วยวิธีนีส้ ามารถใช้เป็ นราคาพืน้ ฐานอ้างอิงในการกาหนดมูลค่า
ของบริษัทได้เท่านั้น แต่มิได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการเติบโตของธุรกิจ แนวโน้มอุตสาหกรรมในอนาคต และ
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ MMD โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปั จจุบนั MMD อยู่ระหว่างการเริ่มต้นศึกษา วิจยั และพัฒนา
โครงการกัญชาและกัญชงเพื่อการพาณิชย์ ซึ่งคาดว่าจะสามารถรับรูร้ ายได้ในปี 2565 ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระจึงมีความเห็นว่าวิธีประเมินมูลค่าดังกล่าวไม่เหมาะสมสาหรับการประเมินมูลค่าหุน้ ของ MMD ในครัง้ นี ้
3) วิธีมูลค่าหุ้นตามราคาตลาด (Market Price): ราคาตลาดเป็ นกลไกที่ถูกกาหนดโดยอุปสงค์และอุปทานของนัก
ลงทุนที่มีต่อหุน้ ของบริษัท ซึ่งสามารถสะท้อนถึงมูลค่าหุน้ ในขณะนั้นๆ รวมทั้งสะท้อนถึงปั จจัยพืน้ ฐาน และความ
ต้องการของนักลงทุนทั่วไปที่มีต่อศักยภาพและการเติบโตของบริษัทในอนาคตได้ดีพอสมควร ราคาตลาดของหุน้ ใน
อดีตจึงสามารถใช้เป็ นราคาอ้างอิงเพื่อสะท้อนมูลค่าหรือราคาที่แท้จริงของหุน้ ของบริษัทได้ อย่างไรก็ดี ณ ปั จจุบนั หุน้
ของ MMD มิได้เข้าจดทะเบียน และซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนัน้ หุน้ ของ MMD จึงไม่มีราคาซือ้ ขาย ส่งผลให้ท่ี
ปรึกษาทางการเงินอิสระไม่สามารถประเมินมูลค่าหุน้ ของ MMD โดยวิธีนไี ้ ด้
4) วิธีอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี (Price to Book Value Ratio Approach): จะคานึงถึงฐานะการเงินขณะใด
ขณะหนึ่งโดยเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยอัตราส่วนดังกล่าวของกลุ่มบริษัทที่ใช้อา้ งอิง ทั้งนี ้ หากพิจารณาข้อมูลทาง
การเงินและธุรกิจของ MMD เปรียบเทียบกับบริษัทที่นามาเปรียบเทียบนัน้ (ซึ่งมิได้มีความชัดเจนในช่วงอดีตที่ผ่านมา
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และปั จจุบนั MMD อยู่ระหว่างการศึกษาธุรกิจกัญชงและกัญชาเชิงพาณิชย์ซ่งึ เป็ นธุรกิจใหม่ของ MMD และคาดกว่า
จะเริ่มรับรู ร้ ายได้ในปี 2565) จะพบว่ามีความแตกต่างทั้งในด้านโครงสร้างทางการเงิน ขนาดมูลค่าตามบัญชี และ
ขนาดสินทรัพย์ อย่างสิน้ เชิง ทาให้การนาบริษัทต่างๆ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ มาเปรียบเทียบโดยวิธีอตั ราส่วนราคาต่อ
มูลค่าตามบัญชีอาจจะทาให้มูลค่าหุน้ ของ MMD นั้นคลาดเคลื่อนได้ อีกทั้ง การประเมินมูลค่าโดยวิธีดังกล่าวมิได้
สะท้อนถึงผลการดาเนินงานของ MMD และศักยภาพในการเติบโตของธุรกิจและแนวโน้มในการเติบโตอุตสาหกรรม
ในอนาคต ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่าวิธีประเมินมูลค่าดังกล่าวไม่เหมาะสมสาหรับการ
ประเมินมูลค่าหุน้ ของ MMD ในครัง้ นี ้
5) วิธีอัตราส่วนราคาต่อกาไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio Approach): เป็ นวิธีท่ีคานึงถึงความสามารถใน
การทากาไรของกิจการโดยเปรียบเทียบกับค่ าเฉลี่ยของอัตราส่วนดังกล่าวของกลุ่มบริษัทที่ใช้อา้ งอิง ซึ่งถือเป็ นวิธี
ประเมินมูลค่าหุน้ ที่เป็ นที่นิยมกันพอสมควร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการควบรวมกิจการทั้งนีก้ ารประเมินมูลค่า ของ
บริษัทโดยวิธีดังกล่าวมีสมมติฐานว่าบริษัทจะต้องมีศกั ยภาพในการทากาไรที่ใกล้เคียงกับบริ ษัทอื่นๆ ในกลุ่ม ทั้งนี ้
จากงบการเงิน 4 ไตรมาสล่าสุด สิน้ สุด ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2564 ตามงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี
ของ MMD มีผลการดาเนินงานขาดทุนสุทธิ จึง ส่งผลให้ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไม่สามารถประเมินมูลค่าหุน้ ของ
MMD โดยวิธีนไี ้ ด้
6) วิธีมูลค่าปั จจุบันกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach): เป็ นวิธีท่ีสะท้อนถึงความสามารถในการทา
กาไร และความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดของกิจการที่จะได้รบั ในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปั จจุบนั MMD
อยู่ระหว่างการเริ่มต้นศึกษา วิจัยและพัฒนาโครงการกัญชาและกัญชงเพื่อการพาณิชย์ ซึ่งคาดว่าจะสามารถรับรู ้
รายได้ในปี 2565 นอกจากนีว้ ิธีมลู ค่าปั จจุบันกระแสเงินสดยังเป็ นวิธีเดียวที่ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระสามารถเพิ่ม
สมมติฐานเกี่ยวกับสถาณะการณ์ปัจจุบันซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อความสามารถในการทากาไรของ
กิจการในอนาคตได้ ดังนัน้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่าวิธีประเมินมูลค่าดังกล่าวเหมาะสมสาหรับการ
ประเมินมูลค่าหุน้ ของ MMD ในครัง้ นี ้
โดยสรุ ปที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าวิธีมูลค่าปั จจุบันสุทธิของกระแสเงินสดเป็ นวิธีท่ีมีความเหมาะสมที่สุดที่จะใช้
ประเมินมูลค่าของ MMD ในครัง้ นี ้
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ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าวิธีการประเมินมูลค่ายุติธรรมที่เหมาะสมที่สดุ ในการประเมินมูลค่า MMD ในครัง้ นี ้
คือ วิธีมลู ค่าปั จจุบนั กระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) ซึ่งเป็ นวิธีสามารถสะท้อนความสามารถในการทากาไรและ
กระแสเงินสดในอนาคตได้ ซึ่งได้มลู ค่าบริษัทของ MMD อยู่ระหว่าง 415.02 – 467.63 ล้านบาท
สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทัง้ ในและต่างประเทศ ซึ่งองค์การอนามัยโลก (“WHO”) ได้ประกาศ
ให้การระบาดของ COVID-19 เป็ นการระบาดใหญ่และให้ทกุ ประเทศเพิ่มมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคให้สงู ขึน้
โดยใช้มาตรการป้องกันและสกัดกัน้ การนาเชือ้ เข้าสู่พืน้ ที่ และมาตรการการยับยัง้ การระบาดภายในพืน้ ที่ (“Lock Down”) และกักกัน
โรค (“Quarantine”) ซึ่งหากสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบโดยตรงต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคตอย่างมีนัยสาคัญ ก็
อาจจะส่งผลต่อมูลค่าหุน้ ของบริษัทด้วยเช่นกัน
การประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทจี่ ะได้มาจากการเข้าทารายการที-่ 2
จากการเข้าทารายการที่-2 MORE จะได้หนุ้ สามัญของ HEMP ในจานวนไม่เกิน 1,655,262,500 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ
1.00 บาท ในราคาเสนอขาย 0.12083 บาทต่อหุน้ คิดเป็ นมูลค่ารวมทัง้ สิน้ 200,000,000 บาท เพื่อเป็ นสิ่งตอบแทนจากการจาหน่าย
เงินลงทุนใน MMD ให้แก่ HEMP ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต้องพิจารณาความเหมาะสมของราคาหุน้ ของ HEMP ซึ่งเป็ น
สินทรัพย์ท่ี MORE จะได้มาจากการเข้าทารายการ
ทัง้ นี ้ การประเมินมูลค่ายุติของ HEMP จะอ้างอิงจากข้อมูล และสมมติฐานการดาเนินธุรกิจที่ได้รบั จาก HEMP ซึ่งได้แก่งบ
การเงินที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว งบการเงินภายใน แผนธุรกิจ ข้อมูลทางการตลาด ประมาณการและสมมติฐานทางการเงิน การ
สัมภาษณ์ผบู้ ริหารและเจ้าหน้าที่ท่เี กี่ยวข้อง รวมถึงข้อมูลที่ HEMP เปิ ดเผยแก่สาธารณะ
อย่างไรก็ตาม ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตัง้ อยูบ่ นสมมติฐานว่าข้อมูล และเอกสารสาคัญดังกล่าวเป็ นข้อมูลที่
สมบูร ณ์ ครบถ้ว น และถูก ต้อ งรวมทั้ง เป็ น การพิ จ ารณาจากสถานการณ์ และข้อ มูลที่ สามารถรับ รู ไ้ ด้ใ นปั จ จุบัน ซึ่ง หากมีการ
เปลี่ยนแปลงใดๆ อาจส่งผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อการดาเนินธุรกิจรวมถึงการตัดสินใจของผูถ้ ือหุน้ ได้
8.2.

โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาความเหมาะสมของมูลค่าหุน้ ของ MMD ด้วยวิธีการต่างๆ จานวน 6 วิธี ได้แก่
1. วิธีมลู ค่าหุน้ ตามบัญชี (Book Value Approach)
2. วิธีมลู ค่าตามบัญชีท่ปี รับปรุงแล้ว (Adjusted Book Value Approach)
3. วิธีมลู ค่าหุน้ ตามราคาตลาด (Market Price Approach)
4. วิธีอตั ราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี (Price to Book Value Ratio Approach: P/BV Ratio)
5. วิธีอตั ราส่วนราคาต่อกาไรต่อหุน้ (Price to Earnings Ratio Approach: P/E Ratio)
6. วิธีรวมส่วนของกิจการ (Sum of the parts หรือ “SOTP”)
หลังจากที่ได้ศกึ ษาข้อมูลและเอกสารของ HEMP รวมทัง้ ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระสามารถสรุป
ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของราคาหุน้ HEMP ได้ดงั ต่อไปนี ้
8.2.1. วิธีมูลค่าหุ้นตามบัญชี (Book Value Approach)
การประเมินมูลค่าหุน้ โดยวิธีนีเ้ ป็ นการประเมินจากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิ (สินทรัพย์รวมหักหนีส้ ินรวม) หรือ
เท่ากับส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของ HEMP และนามาหารด้วยจานวนหุน้ จะได้เป็ นมูลค่าหุน้ ตามบัญชี โดยอ้างอิงข้อมูลจากงบการเงินรวมที่
ผ่านการสอบทานของ HEMP สิน้ สุด ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี ้
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รายละเอียด

ทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้ว
2.
ส่วนเกิน (ส่วนต่า) มูลค่าหุน้ สามัญ
3.
กาไร (ขาดทุน) สะสม - สารองตามกฎหมาย
4.
กาไร (ขาดทุน) สะสม - ยังไม่ได้จดั สรร
5.
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของ HEMP (5) = (1)+(2)+(3)+(4)
6.
จานวนหุน้ ที่ชาระแล้วทัง้ หมดของบริษัท (หุน้ )1/
7.
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)
หมายเหตุ: 1/ มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้เท่ากับหุน้ ละ 1.00 บาทต่อหุน้
1.

มูลค่า (ล้านบาท)
2,933.26
(1,311.38)
23.72
(1,492.50)
153.11
2,933,261,050
0.05

การประเมินมูลค่า HEMP ด้วยวิธีมลู ค่าหุน้ ตามบัญชีได้ (Book Value Approach) มูลค่าของ HEMP เท่ากับ 0.05 บาทต่อ
หุน้ หรือ คิดเป็ นมูลค่าบริษัท 153.11 ล้านบาท อย่างไรก็ดี การประเมินมูลค่าหุน้ ด้วยวิธีนีจ้ ะคานึงถึงฐานะการเงินขณะใดขณะหนึ่ง
และมูลค่ า ทรัพ ย์สิน ตามที่ ได้บัน ทึ ก บัญ ชี ไว้ ต ามงบการเงิ น ณ วัน ที่ ท าการประเมิ น เพี ย งอย่ า งเดี ย วเท่ า นั้น โดยมิ ได้ค านึ ง ถึ ง
ความสามารถในการทากาไร ผลการดาเนินงาน ศักยภาพในการเติบโตของธุรกิจในอนาคต แนวโน้มอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิง่
HEMP ที่ได้ชะลอการลงทุนในธุรกิจขายสินค้า Gadget และ ได้เริ่มลงทุนใน SWA ซึ่งเป็ นธุรกิจ Health and wellness และเพิ่งรับรู ้
รายได้ในไตรมาส 2 ปี 2564 ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่าวิธีประเมินมูลค่าดังกล่าวไม่เหมาะสมสาหรับการ
ประเมินมูลค่าหุน้ ของ HEMP ในครัง้ นี ้
8.2.2. วิธีปรับปรุ งมูลค่าตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach)
การประเมินมูลค่าหุน้ ด้วยวิธีนีเ้ ป็ นการนาสินทรัพย์รวมของ HEMP หักด้วยหนีส้ ินทัง้ หมด รวมทัง้ ภาระผูกพัน และหนีส้ ินที่
อาจจะเกิดขึน้ ในอนาคต (Commitments and Contingent Liabilities) ซึ่งปรากฏตามงบการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 และ
ปรับปรุงด้วยรายการต่างๆ ที่เกิ ดขึน้ ภายหลังจากวันที่ปิดงบการเงิน หรือรายการที่มีผลกระทบทาให้มลู ค่าตามบัญชีสะท้อนมูลค่าที่
แท้จริงมากขึน้ เช่น ส่วนเพิ่มหรือส่วนลดจากการประเมินราคาสินทรัพย์ท่ียงั ไม่ได้บนั ทึกในงบการเงิน รายการบวกกลับหนีส้ งสัยจะ
สูญหรือหนีส้ ูญที่ได้รบั ชาระคืน มูลค่าใบอนุญาตประกอบธุรกิจ กู๊ดวิลล์ (Goodwill) สิทธิบัตร (Patent) มูลค่าตราสินค้า (Brand
Value) เงินปั นผลจ่าย หรือรายการขาดทุนที่สามารถนามาลดภาษีได้ในอนาคต (Losses Carried Forward) เป็ นต้น หลังจากนัน้ จึง
นาผลลัพธ์ท่คี านวณได้หารด้วยจานวนหุน้ ที่ชาระแล้วทัง้ หมดของ HEMP
ทั้งนี ้ ภายหลังวันที่ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทมิได้ว่าจ้างผู้ประเมินทรัพย์สินอิ สระประเมินมูลค่าทรัพย์สินของกิ จ การ
(เนื่องจาก HEMP ไม่มีการประเมินทรัพย์สินโดยผูป้ ระเมินทรัพย์สินอิสระ) มิได้มีการจ่ายเงินปั นผล หรือมิได้มีเหตุการณ์ใดที่เกิดขึน้
ภายหลังจากวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ที่มีผลกระทบทางบัญชีอย่างมีนยั สาคัญ นอกจากนีท้ ่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณางบ
การเงินงวดดังกล่าวแล้วพบว่า หาก HEMP มีการว่าจ้างผูป้ ระเมินทรัพย์สินอิสระเพื่อประเมินมูลค่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ซึ่งเป็ น
สินทรัพย์ถาวรของ HEMP รายการที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้แก่ ส่วนปรับปรุงอาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ มูลค่าตามบัญชีจานวน
41.82 ล้านบาท และ สิทธิในการใช้สินทรัพย์เช่า-สุทธิ มูลค่าตามบัญชีจานวน 89.78 ล้านบาท อย่างไรก็ดี ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
เห็นว่างบการเงินดังกล่าวได้มีการปรับปรุงและสอบทานโดยผูส้ อบบัญชีท่ีได้รบั อนุญาตจากสานักงาน ก.ล.ต. และสินทรัพย์ดงั กล่าว
ได้มีการตัดค่าเสื่อมตามมาตรฐานบัญชีแล้ว ดังนัน้ จากการประเมินราคาหุน้ ด้วยวิธีปรับปรุงมูลค่าหุน้ ตามบัญชี (Adjusted Book
Value Approach) จะมีมูลค่าเท่ากับวิธีมูลค่าตามบัญชี (Book Value Approach) ซึ่งจะได้มูลค่าบริษัท เท่ากับ 153.11 ล้านบาท
หรือ ราคาหุน้ เท่ากับ 0.05 บาทต่อหุน้
แม้ว่าการประเมินมูลค่าหุน้ โดยวิธีนีจ้ ะสะท้อนมูลค่าหุน้ ตามบัญชีท่ีถูกปรับปรุ งรายการต่างๆ ที่ไม่ได้ถูกบันทึกไว้ในงบ
การเงินล่าสุด ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าการประเมินมูลค่าหุน้ ด้วยวิธีนีส้ ามารถใช้เป็ นราคาพืน้ ฐานอ้างอิงในการกาหนด
มูลค่าของบริษัทได้เท่านั้น แต่ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการเติบโตของธุรกิจ แนวโน้มอุตสาหกรรมในอนาคต และมูลค่า
บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จากัด
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ยุติธรรมของสินทรัพย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง HEMP ที่ได้ชะลอการลงทุนในธุรกิจขายสินค้า Gadget และ ได้เริ่มลงทุนใน SWA ซึ่งเป็ น
ธุรกิจ Health and wellness และเพิ่งรับรูร้ ายได้ในไตรมาส 2 ปี 2564 ดังนัน้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่าวิธีประเมิน
มูลค่าดังกล่าวไม่เหมาะสมสาหรับการประเมินมูลค่าหุน้ ของ HEMP ในครัง้ นี ้
8.2.3. วิธีมูลค่าหุ้นตามราคาตลาด (Market Price Approach)
การประเมินมูลค่าหุน้ โดยวิธีนี ้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจะใช้ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนัก จากการซือ้ ขายหลักทรัพย์
ของ HEMP ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ณ ช่วงเวลาต่างๆ ในอดีต โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วง
นา้ หนักของหุน้ ของ HEMP (มูลค่าการซือ้ ขายหุน้ ของบริษัท/ปริมาณการซือ้ ขายหุน้ ของบริษัท) ย้อนหลังในช่วงเวลา 7 วัน 15 วัน 30
วัน 60 วัน 90 วัน 120 วัน 180 วัน และ 360 วัน ทัง้ นี ้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าช่วงเวลาดังกล่าวสามารถสะท้อนให้
เห็นแนวโน้มและการเคลื่อนไหวของมูลค่าหุน้ ตามราคาตลาดได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับความเป็ นจริงในการดาเนินธุรกิจ
ของ HEMP ในการประเมินมูลค่าหุน้ โดยวิธีนที ้ ่ปี รึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาข้อมูลถึงวันที่ 10 กันยายน 2564 ซึ่งเป็ นหนึ่งวันทา
การก่อนคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติอนุมตั ิให้เข้าทารายการ ดังนัน้ ราคาตลาดของหุน้ สามัญของ HEMP จากการประเมินด้วย
วิธีมลู ค่าหุน้ ตามราคาตลาดสามารถคานวณได้ดงั นี:้

(หน่วย: บาทต่อหุ้น)
สูง
ต่า
ค่าเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก

7
0.74
0.67
0.71

15
0.74
0.63
0.69

ค่าเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของ HEMP (Weighted Average) (วัน)
30
60
90
120
0.74
0.74
0.75
0.75
0.59
0.53
0.46
0.37
0.68
0.65
0.64
0.62

180
0.75
0.10
0.54

360
0.75
0.05
0.49

ที่มา: www.setsmart.com
หมายเหตุ: ข้อมูลถึง ณ วันที่ 10 กันยายน 2564

ราคาสูงสุดและต่าสุดของหุน้ ของ HEMP แต่ละไตรมาสในช่วง 3 ปี ท่ผี ่านมา
ปี

2561

2562

2563

2564
บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จากัด

ไตรมาส
ม.ค. – มี.ค.
เม.ย. – มิ.ย.
ก.ค. – ก.ย.
ต.ค. - ธ.ค.
ม.ค. – มี.ค.
เม.ย. – มิ.ย.
ก.ค. – ก.ย.
ต.ค. - ธ.ค.
ม.ค. – มี.ค.
เม.ย. – มิ.ย.
ก.ค. – ก.ย.
ต.ค. - ธ.ค.
ม.ค. – มี.ค.
เม.ย. – มิ.ย.

ช่วงราคาสูงสุดและต่าสุด (บาทต่อหุ้น)
ราคาสูงสุด
ราคาต่าสุด
0.14
0.08
0.10
0.05
0.08
0.04
0.05
0.03
0.22
0.05
0.23
0.15
0.17
0.10
0.14
0.09
0.13
0.06
0.08
0.05
0.13
0.05
0.16
0.06
0.47
0.12
0.77
0.44
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ไตรมาส

ก.ค. – 10 ก.ย.

ช่วงราคาสูงสุดและต่าสุด (บาทต่อหุ้น)
ราคาสูงสุด
ราคาต่าสุด
0.77
0.71

ที่มา: www.setsmart.com

การประเมินมูลค่าหุน้ โดยวิธีมลู ค่าหุน้ ตามราคาตลาด จะได้มลู ค่าของหุน้ ของ HEMP อยู่ระหว่าง 0.49– 0.71 บาทต่อหุน้
หรือเท่ากับ 1,429.82 – 2,090.02 ล้านบาท

ราคาตลาดเป็ นกลไกที่ถกู กาหนดโดยอุปสงค์และอุปทานของนักลงทุนที่มีต่อหุน้ ของกิจการซึ่งสามารถสะท้อนถึงมูลค่าหุน้
ในขณะนั้นๆ รวมทั้งสะท้อนถึงปั จจัยพืน้ ฐาน และความต้องการของนักลงทุนทั่วไปที่มีต่อศักยภาพและการเติบโตของกิจการใน
อนาคตได้ดีพอสมควร ในบางกรณีราคาตลาดของหุ้นในอดีตจึงสามารถใช้เป็ นราคาอ้างอิงและเป็ นวิธีท่เี หมาะสมเพื่อสะท้อนมูลค่า
หรือราคาที่แท้จริงของกิจการได้ แต่อย่างไรก็ดี ในช่วงระยะเวลาตัง้ แต่ปี 2564 เป็ นต้นมา ราคาหุน้ ของ HEMP ได้อยู่เหนือระดับ 0.20
บาท และมีราคาสูงสุด ณ วันที่ 13 กันยายน 2564 ที่ 0.82 บาท ซึ่งราคาซือ้ ขายดังกล่าวอาจไม่สะท้อนผลการดาเนินงานของ HEMP
ที่ผลขาดทุนสุทธิมาตลอด ดังนัน้ ราคาหุน้ ที่เพิ่มขึน้ อาจเกิดจากการเก็งกาไรของนักลงทุนบางกลุ่ม โดยมิได้พิจารณาถึงมูลค่าพืน้ ฐาน
ของ HEMP ดังนัน้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่าวิธีประเมินมูลค่าดังกล่าวไม่เหมาะสมสาหรับการประเมินมูลค่าหุน้
ของ HEMP ในครัง้ นี ้
8.2.4. วิธีอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี (Price to Book Value Ratio Approach : P/BV Ratio)
การประเมินราคาโดยวิธีนี ้ เป็ นการนามูลค่าตามบัญชีของ HEMP ที่ถูกปรับปรุงแล้วในหัวข้อ 8.2.2 วิธีปรับปรุงมูลค่าตาม
บัญชี (Adjusted Book Value Approach) ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.05 บาทต่อหุ้น คูณกับมัธยฐานของอัตราส่วนราคาปิ ดต่อมูลค่าตาม
บัญชีเฉลี่ย (P/BV) 7 วัน 15 วัน 30 วัน 60 วัน 90 วัน 120 วัน 180 วัน และ 360 ของบริษัทที่ดาเนินธุรกิจใกล้เคียงกันกับ HEMP ที่จด
ทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 10 กันยายน 2564 ซึ่งเป็ นหนึ่งวันทาการก่อนคณะกรรมการของบริษัท ฯ มีมติอนุมตั ิให้
เข้าทารายการ โดยวิธีการคัดเลือกบริษัทที่นามาเปรียบเทียบของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระนัน้ จะคัดเลือกจากบริษัทที่มีลกั ษณะการ
ประกอบธุรกิจใกล้เคียงกับ HEMP ซึ่งเป็ นบริษัทที่มีโครงการหรืออยู่ระหว่างการศึกษาโครงการ หรือ มีข่าวที่จะลงทุนในโครงการกัญ
ชงและกัญชามาเปรียบเทียบ
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ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเลือกใช้บริษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 14 บริษัทที่เริ่มมีการดาเนินธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน
กับ MMD (ตามแผนธุรกิจของ HEMP ณ ปั จจุบัน คาดว่าภายหลังจากการเข้าทารายการที่ -2 รายได้หลักของ HEMP จะมาจาก
ผลิ ต ภัณ ฑ์กัญ ชา กั ญ ชง เป็ น หลัก ดัง นั้น ที่ ป รึก ษาทางการเงิ น อิ ส ระจึ ง ใช้บ ริษั ท ที่ น ามาเปรี ย บเที ย บเหมื อ นกับ MMD) ตาม
รายละเอียดที่แสดงไว้ในหัวข้อ 8.1.4 วิธีอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี (Price to Book Value Approach: P/BV ratio) ของ
MMD
โดยค่า P/BV ของบริษัทจดทะเบียนที่นามาเปรียบเทียบ เป็ นข้อมูลถึงวันที่ 10 กันยายน 2564 สรุปได้ดงั นี:้
P/BV: (เท่า)

ค่าเฉลี่ย (Average) (วัน)
60
90
2.62
2.74

BRR

7
2.45

15
2.48

30
2.53

120
2.63

180
2.25

360
1.74

CHAYO

5.08

5.13

5.75

6.59

7.39

7.63

7.22

5.80

DOD

4.13

4.11

3.97

4.19

4.25

4.36

4.09

3.33

GUNKUL

3.40

3.43

3.36

3.31

3.09

2.99

2.69

2.40

HEMP

13.38

12.95

12.13

11.33

11.08

11.08

11.08

33.07

HFT

1.67

1.68

1.70

1.63

1.52

1.49

1.35

1.04

ICHI

2.53

2.57

2.47

2.47

2.49

2.59

2.53

2.15

MORE

32.61

30.94

29.31

29.26

28.91

29.11

25.71

18.32

NER

2.86

2.90

3.00

2.96

2.86

2.75

2.61

2.07

RBF

9.78

9.87

9.28

9.69

9.46

9.30

8.11

6.09

STA

1.28

1.28

1.32

1.34

1.44

1.56

1.53

1.42

SUN

4.51

4.39

4.61

4.47

4.41

4.29

3.57

2.42

THG

3.44

3.43

3.31

3.23

3.07

2.99

2.92

2.48

TWZ
ค่ามัธยฐาน
มูลค่าหุ้น HEMP (บาทต่อหุ้น)

0.53
3.42
0.18

0.52
3.43
0.18

0.54
3.34
0.17

0.56
3.27
0.17

0.59
3.08
0.16

0.54
2.99
0.16

0.45
2.80
0.15

0.34
2.41
0.13

ที่มา:

1/ www.setsmart.com
2/ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเลือกใช้ ค่ามัธยฐานในการคานวณ แทนที่ค่าเฉลี่ยเพื่อลดผลกระทบจากข้อมูลที่มีผลการเบี่ยงเบนสูง
(Outlier)
3/ วันที่ใช้คิดค่าเฉลี่ยอัตราส่วนราคาปิ ดต่อมูลค่าตามบัญชีเป็ นการใช้ระยะเวลานับจนถึงวันที่ 10 กันยายน 2564

การประเมินมูลค่าบริษัทโดยวิธีนี ้ จะได้มลู ค่าของ HEMP อยู่ระหว่าง 0.13 – 0.18 บาทต่อหุน้ ดังนัน้ มูลค่ารวม ของ HEMP
จะอยู่ร ะหว่าง 368.69 – 524.54 ล้า นบาท อย่ า งไรก็ดี การประเมิ นมูลค่าบริษัท โดยวิ ธีดังกล่ าวมี สมมติ ฐานว่าบริษัท จะต้องมี
ศักยภาพที่ใกล้เคียงกับบริษัทอื่นๆ ที่นามาเปรียบเทียบ ทัง้ นี ้ หากพิจารณาข้อมูลทางการเงินและธุรกิจของ HEMP นัน้ พบว่า HEMP
อยู่ระหว่างการเปลี่ยนผ่านธุรกิจจากเดิมดาเนินธุรกิจจาหน่ายสินค้า Gadget เป็ นบริษัทที่ลงทุนในธุรกิจ Health and Wellness และ
มีการปรับโครงสร้างทางการเงินที่สาคัญคือการเพิ่มทุนในปี 2564 จากเดิมมีทุนจดทะเบียน 977.75 ล้านบาท เป็ น 2,933.26 ล้าน
ดังนัน้ อาจทาให้การหามูลค่าหุน้ โดยวิธีอตั ราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชีอาจจะทาให้มลู ค่าหุน้ ของ HEMP นัน้ มีคลาดเคลื่อนได้
นอกจากนี ้ การประเมินมูลค่าโดยวิธีดงั กล่าวมิได้สะท้อนถึงผลการดาเนินงานและการเปลี่ยนแปลงธุรกิจ และศักยภาพในการเติบโต
ทางธุรกิจของ HEMP ในอนาคต ดังนัน้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่าวิธีประเมินมูลค่าดังกล่าวไม่เหมาะสมสาหรับการ
ประเมินมูลค่าหุน้ ของ HEMP ในครัง้ นี ้
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8.2.5. วิธีอัตราส่วนราคาต่อกาไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio Approach: P/E Ratio)
การประเมินโดยวิธีนีเ้ ป็ นการนากาไรต่อหุน้ (Earnings per Share) 4 ไตรมาสล่าสุด สิน้ สุดของบริษัท คูณกับค่าเฉลี่ยของ
อัตราส่วนราคาปิ ดต่อกาไรต่อหุน้ (P/E) 7 วัน 15 วัน 30 วัน 60 วัน 90 วัน 120 วัน 180 วัน และ 360 วันของบริษัทที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ท่มี ีธุรกิจใกล้เคียงกับ HEMP ตามรายละเอียดที่แสดงไว้ในหัวข้อ 8.2.4 วิธีอตั ราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี (Price
to Book Value Approach: P/BV ratio) อย่างไรก็ดี จากงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี 4 ไตรมาสล่าสุด สิน้ สุด ณ
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 HEMP มีผลการดาเนินงานขาดทุนสุทธิ จึงส่งผลให้ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไม่สามารถประเมินมูลค่าหุน้
ของ HEMP โดยวิธีนไี ้ ด้
8.2.6. วิธีรวมส่วนของกิจการ (Sum of the parts หรือ “SOTP”)
เนื่องจากปั จจุบนั HEMP เป็ น Holding Company โดยมิได้มีธุรกิจหลักหรือดาเนินธุรกิจใดๆ ด้วยตัวเอง แต่ทาหน้าที่ลงทุน
ในกิจการอื่นๆ ซึ่งในปั จจุบนั HEMP ได้ลงทุนในบริษัทย่อยทางตรงทัง้ หมดจานวน 3 บริษัท ซึ่งได้แก่ 1) บริษัท โซลเมท อินเตอร์เนชั่น
แนล จากัด (“SOUL”) 2) บริษัท เอ็มพีจี เอนเนอร์ย่ี จากัด (“MPGE”) และ 3 ) บริษัท สลิม เวลเนส เอเซีย จากัด (“SWA”) ดังนัน้ ใน
การหามูลค่ายุติธรรม HEMP นัน้ ที่ปรึกษาทางการเงินจะใช้ วิธีรวมส่วนของกิจการ (Sum of the parts หรือ “SOTP”) ซึ่งเป็ นวิธีการ
ประเมินมูลค่าของกิจการจากผลรวมของมูลค่าที่เหมาะสมของแต่ละหน่วยธุรกิจหรือแต่ละบริษัทที่ถกู ถือหุน้ โดย Holding Company
บวกด้วยสินทรัพย์สทุ ธิอื่นๆ ที่ไม่ได้ถกู ประเมินมูลค่า ทัง้ นี ้ จากการสัมภาษณ์ผบู้ ริหารของ HEMP และจากการพิจารณาข้อมูลตามงบ
การเงินของ HEMP SOUL MPGE และ SWA นัน้ พบว่า บริษัทที่จะมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมของ HEMP โดยวิธี SOTP นัน้ จะมี
เพียง 2 บริษัทเท่านั้น ซึ่งได้แก่ HEMP และ SWA โดย SOUL และ MPGE มิได้มีรายได้หลักจากการประกอบธุรกิจ และมีผลการ
ดาเนินงานขาดทุน อีกทัง้ SOUL และ MPGE ส่วนของผูถ้ ือหุน้ (0.44) และ 0.04 ล้านบาท ดังนัน้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจะทา
การประเมินมูลค่ากิจการของ HEMP (ตามงบการเงินเฉพากิจการ) และ SWA เท่านัน้ ด้วยวิธีมลู ค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสด
(Discounted Cash Flow – “DCF”) เพื่อนามูลค่าที่ได้ไปปรับปรุงเงินลงทุนของบริษัทย่อย เพื่อให้ได้มลู ค่ายุติธรรมของ HEMP
8.2.6.1.1. การประเมินมูลค่า HEMP (จากงบการเงินเฉพาะกิจการ) โดยวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted
Cash Flow Approach)
การประเมินมูลค่าหุน้ ตามวิธีนีจ้ ะพิจารณาถึงผลการดาเนินงานของกิจการในอนาคต โดยคานวณหามูลค่าปั จจุบันของ
ประมาณการกระแสเงินสดสุทธิ (Free Cash Flow: FCF) ด้วยอัตราส่วนลด (Discount Rate) ที่เหมาะสม ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระได้คานวณหาอัตราต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ ยถ่วงนา้ หนัก (Weighted Average Cost of Capital: WACC) เพื่อใช้เป็ นอัตรา
ส่วนลด และคานวณหากระแสเงินสดสุทธิในอนาคตจากประมาณการทางการเงินของ HEMP ในระยะเวลา 6 ปี ขา้ งหน้า (ปี 2564 –
2570) เพื่อให้สอดคล้องกับระยะเวลาการประเมินมูลค่า MMD โดยตัง้ อยู่บนพืน้ ฐานว่าธุรกิจของ HEMP จะยังคงดาเนินต่อไปอย่าง
ต่อเนื่อง (Going Concern Basis) ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญเกิดขึน้ และเป็ นไปภายใต้ภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์
ในปั จจุบนั
ทัง้ นี ้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้จดั ทาประมาณการทางการเงินของกิจการ โดยอ้างอิงข้อมูล และสมมติฐานที่ได้รบั จาก
HEMP และจากการสัมภาษณ์ผบู้ ริหารและเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง ทัง้ นี ้ หากสภาวะเศรษฐกิจ และปั จจัยภายนอกอื่นๆ ที่มีผลกระทบ
ต่ อ การด าเนิ น งานของ HEMP รวมทั้ง สถานการณ์ภายในของ HEMP ณ ปั จ จุบัน มี ก ารเปลี่ ย นแปลงไปอย่ างมีนัย สาคัญ จาก
สมมติฐานที่กาหนด มูลค่าหุน้ ที่ประเมินได้ตามวิธีนีจ้ ะเปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์การแพร่ระบาด
และผลกระทบอันเกิดจาก COVID-19 ซึ่งอาจส่งผลอย่างมีนัยสาคัญต่อผลการดาเนินงานของ HEMP สมมติฐานที่สาคัญของ
ประมาณการทางการเงินของ HEMP สรุปได้ดงั นี:้
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8.2.6.1.2. รายได้
1) รายได้จากการขาย
รายได้จากการขายในอดีตของ HEMP มาจากการขายสินค้ากลุ่มแก๊ตแจ็ค (Gadget) ตามสาขาต่างๆ ในห้างสรรพสินค้า
ภายใต้รา้ นค้ากิซแมน (GIZMAN) และ แมงป่ อง (MANGPONG) อย่างไรก็ดี ในภาวะตลาดปั จจุบนั มีการแข่งขันอย่างสูงส่งผลให้
กลุ่มธุรกิจดังกล่าวไม่สามารถสร้างผลกาไรให้กับ HEMP ผนวกกับการแพร่ระบาดของ COVID – 19 ทาให้รา้ นของค้ากิซ แมน
(GIZMAN) และ แมงป่ อง (MANGPONG) ไม่สามารถเปิ ดทาการได้ ทาให้ HEMP ตัดสินใจจึงชะลอการลงทุนในธุรกิจนี ้ และมุ่งเน้น
ลงทุนในธุรกิจเกี่ยวข้องกับ Health and Wellness แทน ดังนัน้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ กาหนดให้ตงั้ แต่ ไตรมาส 2 ปี 2564 เป็ น
ต้นไปจนสิน้ สุดระยะเวลาประมาณการ HEMP ไม่มีรายได้จากการขายสินค้าต่างๆ ผ่านร้าน กิซแมน (GIZMAN) และ แมงป่ อง
(MANGPONG)
2) รายได้จากค่าเช่าและค่าบริการ
เนื่องจาก HEMP ได้ทาสัญญาเช่าพืน้ ที่ขายระยะยาวกับห้างสรรพสินค้า แต่ HEMP มิได้มีการใช้พืน้ ที่เช่าดังกล่าวในการ
เปิ ดร้านจาหน่ายสินค้าภายใต้รา้ น (GIZMAN) และ แมงป่ อง (MANGPONG) แล้ว HEMP จึงปล่อยเช่าพืน้ ที่ขายดังกล่าวให้กับ
ผูป้ ระกอบการรายอื่นได้เช่าช่วงต่อทัง้ หมด อย่างไรก็ดี ในอนาคต HEMP มีแผนที่จะทยอยให้ผเู้ ช่าพืน้ ที่กบั HEMP จ่ายค่าเช่าตรงกับ
ห้างสรรพสินค้า ยกเว้นค่าเช่าบางพืน้ ที่ท่ี HEMP จะรับรูร้ ายได้จากค่าเช่าตามส่วนแบ่งรายได้ (GP) เท่านัน้ (ค่าเช่ารายเดือนที่เป็ น
อัตราคงที่ผเู้ ช่าได้ชาระตรงกับผูใ้ ห้เช่า) จึงทาให้ HEMP ไม่มีตน้ ทุนค่าเช่าพืน้ ที่ขายในต้นทุนขาย ดังนัน้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
กาหนดให้ HEMP มีรายได้จากค่าเช่าและค่าบริการตลอดระยะเวลาประมาณการเป็ นไปตามที่ HEMP คาดการณ์ไว้
ล้านบาท
รายได้จากการขาย
อัตราการเติบโตต่อปี (ร้อยละ)
รายได้จากค่าเช่าและค่าบริการ
อัตราการเติบโตต่อปี (ร้อยละ)

2561A
08.86
6.27
-

2562A
128.24
(38.60)
13.13
109.51

2563A 2564F 2565F 2566F 2567F
92.62
6.63
(27.78) (92.84) (100.00)
12.28 15.13
8.98
3.81
2.43
(6.48)
23.20 (40.67) (57.57) (36.20)

2568F
2.55
4.94

2569F
2.64
3.53

8.2.6.1.3. ต้นทุนขาย
ต้นทุนขายในอดีตของ HEMP มาจากการขายสินค้ากลุ่มแก๊ตแจ็ค (Gadget) ตามสาขาต่างๆ ในห้างสรรพสินค้าภายใต้
ร้านค้ากิซแมน (GIZMAN) และ แมงป่ อง (MANGPONG) อย่างไรก็ดี จากการประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจะไม่มี
รายได้จากการขายในอนาคต ดังนัน้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกาหนดให้ตงั้ แต่ ไตรมาส 2 ปี 2564 เป็ นต้นไปจนสิน้ สุดระยะเวลา
ประมาณการ HEMP ไม่มีตน้ ทุนขายสินค้าต่างๆ เกิดขึน้
8.2.6.1.4. ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการขายในอดีตของ HEMP มาจากการขายสินค้ากลุ่มแก๊ตแจ็ค (Gadget) ตามสาขาต่างๆ ในห้างสรรพสินค้า
ภายใต้รา้ นค้ากิซแมน (GIZMAN) และ แมงป่ อง (MANGPONG) อย่างไรก็ดี จากการประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจะ
ไม่ มี ร ายได้จ ากการขายในอนาคต ดัง นั้น ที่ ป รึก ษาทางการเงิน อิ สระกาหนดให้ตั้ง แต่ ไตรมาส 2 ปี 2564 เป็ น ต้น ไปจนสิ น้ สุด
ระยะเวลาประมาณการ HEMP ไม่มีค่าใช้จ่ายในการขายเกิดขึน้
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8.2.6.1.5. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการบริหารประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน ค่าธรรมเนียม ค่าบารุงรักษา ค่าที่ปรึกษา ค่าใช้จ่าย
สานักงาน ค่าเช่าสานักงาน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยมีรายละเอียดสมมติฐานดังต่อไปนี ้
- ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกาหนดให้ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน ค่าที่ปรึกษาและสอบบัญชี ของปี 2564 ปรับเทียบ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จริงในครึง่ ปี แรกของปี 2564 และกาหนดให้ตงั้ แต่ปี 2565 เป็ นต้นไปปรับเพิ่มขึน้ ในอัตราร้อยละ 5.00 ต่อ
ปี
- ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกาหนดให้ ค่าธรรมเนียม ค่าบารุงรักษา ค่าที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายสานักงาน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของปี
2564 ปรับเทียบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จริงในครึง่ ปี แรกของปี 2564 และกาหนดให้ตงั้ แต่ปี 2565 เป็ นต้นไปปรับเพิ่มขึน้ ในอัตรา
ร้อยละ 0.56 ต่อปี โดยอ้างอิงจากอัตราเงินเฟ้อพืน้ ฐานเฉลี่ย 5 ปี ยอ้ นหลัง จากธนาคารแห่งประเทศไทย
- ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกาหนดให้ ค่าเช่าสานักงาน ของปี 2564 ปรับเทียบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จริงในครึ่งปี แรกของปี
2564 และกาหนดให้ตงั้ แต่ปี 2565 อ้างอิงตามสัญญาเช่าที่ HEMP ได้ทากับผูช้ ่าพืน้ ที่
- อย่ า งไรก็ ดี ที่ ป รึก ษาทางการเงิน อิ สระมิ ได้พิ จารณาค่าใช้จ่า ยที่ คาดดว่าจะเป็ น ค่ าใช้จ่ ายเพี ยงครั้งเดี ยว (One-time
expense) ที่เกิดขึน้ ในครึ่งปี แรกของปี 2564 มาพิจารณาในการประมาณการค่าใช้จ่ายในการบริหารตลอดระยะเวลา
ประมาณการทางการเงินเพื่อให้สอดคล้องกับการดาเนินธุรกิจของ HEMP ที่จะไม่มีรายได้จากการดาเนินงานในอนาคต
ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สัดส่วนต่อรายได้ (ร้อยละ)

2561A
56.25
25.24

2562A
52.72
34.33

2563A
36.87
34.00

2564F
37.75
143.34

2565F
25.36
278.85

2566F
26.32
682.01

2567F
26.79
1,087.87

2568F
27.98
1,082.73

2569F
29.16
1,090.11

2570F
30.40
1,136.58

8.2.6.1.6. ค่าใช้จ่ายในการลงทุน (Capital Expenditure)
ค่าใช้จ่ายเงินลงทุนประกอบด้วยเงินลงทุนเครื่องตกแต่งสานักงาน เครื่องมือและอุปกรณ์ โดยกาหนดให้ HEMP มีงบลงทุน
ตลอดระยะเวลาประมาณการ ปี ละ 300,000 บาทต่อปี โดยอ้างอิงจากการคาดการณ์ของ HEMP
8.2.6.1.7. ค่าเสือ่ มราคาและตัดจาหน่าย
ค่าเสื่อมราคา ประกอบด้วยค่าเสื่อมราคาจากทรัพย์สินเดิมและทรัพย์สินใหม่จากการลงทุนเพิ่มเติม ที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระกาหนดให้สินทรัพย์แต่ละประเภทที่มีการคิดค่าเสื่อมในอัตราคงที่ตามวิธีเส้นตรง โดยค่าเสื่อมราคาของแต่ละสินทรัพย์จะถูก
คานวณแตกต่างกันออกไปตามมาตรฐานบัญชี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
ระยะเวลาคิดค่าเสื่อมราคา (ปี )
5
5
5
5

สินทรัพย์
ส่วนปรับปรุงอาคาร
เครื่องจักรและอุปกรณ์
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สานักงาน
ยานพาหนะ

8.2.6.1.8. ภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล
กาหนดให้ภาษีเงินได้นิติบคุ คลเท่าร้อยละ 20.00 ของรายได้ก่อนภาษี
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8.2.6.1.9. เงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงิน
ตามงบการเงินสิน้ สุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 HEMP มีเงินกูร้ ะยะยาวจากสถาบันการเงิน 6.29 ล้านบาท โดยมีอตั รา
ดอกเบีย้ ที่ระบุไว้ในสัญญาที่รอ้ ยละ 5.25 ต่อปี และกาหนดให้มีการชาระคืนเงินกูจ้ นถึงปี 2569
ทั้งนี ้ การดาเนินธุรกิจของ HEMP ณ ปั จจุบันยังไม่มีความแน่นอน หากพิจารณาจากงบกาไรขาดทุนในงบการเงินเฉพาะ
กิจการจะเห็นได้ว่า HEMP มีผลขาดทุนต่อเนื่อง และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระคาดว่าถ้าหาก HEMP มิได้มีรายได้เงินปั นผลจาก
ธุรกิจที่ลงทุน หรือ มิได้มีรายได้อื่นๆ จากธุรกิจใหม่ จะทาให้ในปี 2570 HEMP อาจจะมีสภาวะขาดสภาพคล่องทางการเงิน ดังนัน้
เพื่อให้ HEMP สามารถดาเนินธุรกิจต่อไปได้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงกาหนดให้ HEMP มีการกู้เงินระยะสั้นจากสถาบัน
การเงินเพื่อเสริมสภาพคล่องจานวน 15.00 ล้านบาท ในอัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 5.32 ต่อปี โดยอ้างอิงอัตราดอกเบีย้ เฉลี่ยแบบ MLR
จากธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 3 แห่งในประเทศไทย
8.2.6.1.10.
อัตราส่วนอืน่ ๆ ในงบดุล
เนื่องจากรายได้และค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาประมาณการทางการเงินของ HEMP ส่วนใหญ่เป็ นรายได้จากค่าเช่าและ
ค่าใช้จ่ายจากการบริหารซึ่งมีการกาหนดระยะเวลาชาระเงิน ดังนัน้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงใช้ ระยะเวลาเก็บหนีจ้ ากลูกหนี ้
การค้าเฉลี่ยเท่ากับ 10 วัน และระยะเวลาชาระหนีก้ ารค้าเฉลี่ยเท่ากับ 30 วัน โดยอ้างอิงจากสัญญาเช่าพืน้ ที่และการคาดการณ์
ของ HEMP
จากสมมติฐานข้างต้น สามารถสรุปประมาณการทางการเงินของ HEMP ปี 2564 – 2570 ได้ดงั ต่อไปนี ้
ล้านบาท

2561A
150.52
98.24
52.28
222.84
167.20
69.84
56.25
(0.44)
(72.54)

2562A
96.09
92.39
3.71
153.55
103.24
45.54
52.72
(0.62)
(48.57)

2563A
82.10
103.63
-21.53
108.43
72.07
27.32
36.87
(1.43)
(29.25)

2564F 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 2570F
สินทรัพย์รวม
168.96 143.63 119.48 92.71 65.35 36.10 23.07
หนีส้ ินรวม
20.75
12.00 10.58
8.36
6.57
3.87
18.98
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
148.21 131.63 108.90 84.35 58.78 32.22
4.10
รายได้รวม
26.34
9.09
3.86
2.46
2.58
2.67
2.67
ต้นทุนขาย
2.27
ค่าใช้จ่ายในการขาย
11.80
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
37.75
25.36 26.32 26.79 27.98 29.16 30.40
ดอกเบีย้ จ่าย
(0.33)
(0.31) (0.27) (0.23) (0.17) (0.07) (0.40)
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ
(25.81) (16.57) (22.73) (24.55) (25.57) (26.56) (28.13)
EBIT (1)
(6.37)1/ (16.27) (22.46) (24.32) (25.39) (26.49) (27.73)
ภาษี (2)
1/
ค่าเสื่อมราคา (3)
0.11
0.43
0.27
0.33
0.37
0.30
0.30
1/
รายจ่ายการลงทุน (4)
(0.30)
(0.30) (0.30) (0.30) (0.30) (0.30) (0.30)
1/
เงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึน้ (ลดลง) (5)
(7.80)
(6.19) (0.17) (1.13) (0.78)
0.10
0.10
1/
(14.36) (22.33) (22.66) (25.42) (26.10) (26.38) (27.63)
Free Cash Flow to Firm= 1–(2)+(3)–(4)+(5)
หมายเหตุ: 1/ ในปี 2564 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระคานวณกระแสเงินสดอิสระของ HEMP ในช่วงระหว่าง 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2564 เท่านัน้

8.2.6.1.11.
อัตราการขยายตัวของกระแสเงินสดหลังจากช่วงระยะเวลาประมาณการ (Terminal Value)
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกาหนดให้ในประมาณการทางการเงินมีอตั ราการขยายตัวของกระแสเงินสดหลังจากช่วงระยะเวลา
ประมาณการเท่ากับร้อยละ 0.56 โดยยึดหลักความระมัดระวัง (Conservative basis) อ้างอิงจากอัตราเงินเฟ้อพืน้ ฐานเฉลี่ย 5 ปี
ย้อนหลังจากธนาคารแห่งประเทศไทย
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8.2.6.1.12.
อัตราคิดลด (Discount Rate)
อัตราส่วนลดที่ใช้ในการคานวณมูลค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสด ได้มาจากการคานวณต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถ่วง
นา้ หนัก (Weighted Average Cost of Capital: WACC) ตามโครงสร้างทุนของ HEMP ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้คานวณค่า
WACC จากค่าเฉลี่ยถ่วงนา้ หนักของต้นทุนของหนี ้ (Kd) และต้นทุนของทุน (Ke) ของ HEMP โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกาหนด
สมมติฐานให้ HEMP ไม่มีการเพิ่มทุนในระหว่างปี ประมาณการ โดยรายละเอียดการประมาณการอัตราส่วนลด จะเป็ นดังต่อไปนี ้
WACC =
Ke*E/(D+E) + Kd*(1-T)*D/(D+E)
โดยที่
Ke
=
ต้นทุนของทุน หรืออัตราผลตอบแทนที่ผถู้ ือหุน้ ต้องการ (Re)
Kd
=
ต้นทุนของหนี ้ หรืออัตราดอกเบีย้ เงินกูข้ องบริษัท
T
=
อัตราภาษีเงินได้นิติบคุ คล
E
=
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวม
D
=
หนีส้ ินที่มีดอกเบีย้
ต้นทุนของทุน (Ke) หรืออัตราผลตอบแทนที่ผถู้ ือหุน้ ต้องการ (Re) คานวณได้จาก Capital Asset Pricing Model (CAPM)
ดังนี ้
Ke (หรือ Re) = Rf + β (Rm - Rf)
โดยที่
Risk Free Rate (Rf) = อ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลอายุ 15 ปี มีค่าเท่ากับร้อยละ 2.17 ต่อปี (ข้อมูล ณ
วันที่ 10 กันยายน 2564 (เป็ นหนึ่งวันก่อนที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมตั ิการเข้าทารายการ) จาก
สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ ทย: ThaiBMA ซึ่ง Risk Free Rate เป็ นอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนใน
สินทรัพย์ท่มี ีความเสี่ยงต่า ดังนัน้ หากใช้อตั ราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลระยะสัน้ อาจไม่สามารถ
ใช้แทนความเสี่ยงที่เหมาะสมได้ได้เนื่องจากระยะเวลาสัน้ เกินไป ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระใช้
อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลอายุ 15 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับอัตราผลตอบแทนของตลาดที่ท่ี
ปรึกษาทางการเงินอิสระเลือกใช้
Beta (β)
= อ้างอิงจาก Beta เฉลี่ยของ HEMP ในช่วงระยะเวลา 2 ปี ยอ้ นหลัง จนถึงวันที่ 10 กันยายน 2564 ซึ่งที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าเป็ นระยะเวลาที่เหมาะสมและสามารถสะท้อนการเปลี่ยนแปลงราคา
และภาพรวมของมุมมองนักลงทุนที่มีต่อบริษัทฯ ณ สภาวะตลาดปั จจุบันได้ดีท่ีสุด ซึ่งเท่ากับ 1.95
(ที่มา: Reuters) ทัง้ นี ้ เพื่อให้การคานวณอัตราคิดลด (WACC) นัน้ ได้สะท้อนความเสี่ยงและโครงสร้าง
ทางการเงินของ HEMP ในแต่ละปี ได้ดีท่ีสุด ที่ปรึก ษาทางการเงินอิสระจึงได้นา Beta ของ HEMP มา
ปรับด้วย DE Ratio ของ HEMP ในแต่ละปี จึงทาให้ตลอดระยะเวลาประมาณการ Levered Beta ของ
HEMP อยู่ระหว่าง 1.28 – 5.03
Market Risk (Rm)
= อั ต รา ผลต อ บแ ทนจ ากก ารลง ทุ น ใ นต ลาด หลั ก ทรั พ ย์ ฯ เ ฉลี่ ย ย้ อ นหลั ง 15 ปี ตั้ ง แต่ ปี
2549 – กันยายน 2564 ซึ่งเท่ากับร้อยละ 11.89 ต่อปี ทั้งนี ้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า
การใช้อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เฉลี่ยย้อนหลัง 15 ปี เป็ นระยะเวลาที่
เหมาะสมซึ่งน่าจะสะท้อนผลตอบแทนที่นกั ลงทุนคาดหวังได้ดี และยังคงสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ
ในปั จจุบนั
Kd
= ประมาณการอัตราดอกเบีย้ เงินกูข้ อง HEMP
บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จากัด

155

หน้า 132/150

ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

D/E Ratio

T

บริษัท มอร์ รีเทิรน์ จากัด (มหาชน)

= ประมาณการอัต ราส่ ว นหนี ้สิ น ที่ มี ด อกเบี ้ย ต่ อ ส่ ว นของผู้ถื อ หุ้น ในแต่ ล ะปี ซ่ึ ง เท่ า กั บ 0.00 – 3.66
เนื่องจากหนีส้ ินและส่วนของผูถ้ ือหุน้ มีการเปลี่ยนแปลงทุกปี ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงใช้ประมาณ
การอัตราส่วนหนีส้ ินที่มีดอกเบีย้ ต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ ในแต่ละปี ตามประมาณการทางการเงินที่ได้จดั ทา
ไว้ เพื่อให้สามารถสะท้อนโครงสร้างเงินทุนของ HEMP ในแต่ละปี ได้ดีท่สี ดุ
= อัตราภาษีเงินได้นิติบคุ คล ซึ่งเท่ากับร้อยละ 20.00 ของรายได้ก่อนภาษี
จากข้อมูลคานวณข้างต้น จะคานวณ WACC ของ HEMP ได้ดงั นี ้
2564F
14.50%

WACC (%)

2565F
14.58%

2566F
14.58%

2567F
14.58%

2568F
14.58%

2569F
14.60%

2570F
14.29%

และสรุปกระแสเงินสดสุทธิของกิจการได้ดงั นี ้
(ล้านบาท)
2564F
2565F
2566F
กระแสเงินสดของ HEMP
(14.36)
(22.33)
(22.66)
มูลค่าปัจจุบนั ของกระแสเงินสด
(13.89)
(18.84)
(16.69)
กระแสเงินสดหลังจากช่วงระยะเวลาประมาณการ
มูลค่าปัจจุบนั ของกระแสเงินสดหลังจากช่วงระยะเวลาประมาณการ (PV of Terminal Value)

2567F
(25.42)
(16.34)

มูลค่าปัจจุบนั ของกระแสเงินสดหลังจากช่วงระยะเวลาประมาณการ (PV of Terminal Value)
มูลค่าปั จจุบันของกระแสเงินสดรวม
บวก: เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2564/
หัก: ภาระหนีส้ ินที่มีดอกเบีย้ งวดล่าสุด ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2564/
มูลค่าปั จจุบันของกระแสเงินสด – สุทธิ

2568F
(26.10)
(14.64)

2569F
(26.38)
(12.91)

2570F
(27.63)
(11.83)
(202.39)
(86.67)

(หน่วย: ล้านบาท)
(86.67)
(191.80)
153.30
(20.30)
(58.80)

นอกจากนี ้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ทาการวิเคราะห์ความไว (Sensitivity Analysis) ของมูลค่าหุน้ โดยปรับค่าของ
อัตราส่วนลด (Discount Rate) หรือ WACC จากเดิมเพิ่มขึน้ และลดลงประมาณร้อยละ 0.50 ต่อปี โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็น
ว่าค่าดังกล่าวมีความเหมาะสม เนื่องจากการดาเนินธุรกิจของกิจการในอดีตค่อนข้างคงที่มาโดยตลอด รวมทัง้ มีอตั ราจ่ายเงินปั นผล
ที่คงที่ทาให้ท่ปี รึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าความคาดหวังของผู้ถือหุน้ ที่ปัจจุบนั ถือหุน้ ในกิจการไม่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมี
นัยสาคัญ

มูลค่าบริษัท (ล้านบาท)

อัตราส่วนลด (Discount Rate): WACC (ร้อยละต่อปี )
+0.50%
0%
-0.50%
(52.12)
(58.80)
(65.99)

ผลจากการวิเคราะห์ความไว โดยการเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนลด จะได้มูลค่าในส่วนธุรกิจของ HEMP เท่ากับ (65.99) (52.12) ล้านบาท
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8.2.6.2. การประเมินมูลค่า SWA โดยวิธีมูลค่าปัจจุบนั สุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach)
การประเมินมูลค่าหุน้ ตามวิธีนีจ้ ะพิจารณาถึงผลการดาเนินงานของกิจการในอนาคต โดยคานวณหามูลค่าปั จจุบันของ
ประมาณการกระแสเงินสดสุทธิ (Free Cash Flow: FCF) ด้วยอัตราส่วนลด (Discount Rate) ที่เหมาะสม ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระได้คานวณหาอัตราต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ ยถ่วงนา้ หนัก (Weighted Average Cost of Capital: WACC) เพื่อใช้เป็ นอัตรา
ส่วนลด และคานวณหากระแสเงินสดสุทธิในอนาคตจากประมาณการทางการเงินของ SWA ในระยะเวลา 6 ปี ขา้ งหน้า (ปี 2564 –
2570) เพื่อให้สอดคล้องกับระยะเวลาการประเมินมูลค่า ของ HEMP โดยตัง้ อยู่บนพืน้ ฐานว่าธุรกิจของ SWA จะยังคงดาเนินต่อไป
อย่ า งต่ อเนื่อ ง (Going Concern Basis) ไม่ มี ก ารเปลี่ ยนแปลงอย่ างมีนัยสาคัญเกิดขึ น้ และเป็ น ไปภายใต้ภาวะเศรษฐกิจและ
สถานการณ์ในปั จจุบนั
ทัง้ นี ้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้จดั ทาประมาณการทางการเงินของ SWA โดยอ้างอิงข้อมูล และสมมติฐานที่ได้รบั จาก
SWA และจากการสัมภาษณ์ผบู้ ริหารและเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ย วข้อง ทัง้ นี ้ HEMP เพิ่งจัดตัง้ SWA เป็ นบริษัทย่อย พร้อมรับโอนทรัพย์สิน
เข้ามา และ เริ่มดาเนินธุรกิจให้บริการคลินิกเสริมความงาม ดูแลสุขภาพ และ ขายผลิตภัณฑ์เสริมความงาม ภายใต้แบรนด์ Slim
Concept เมื่อ ไตรมาส 2 ปี 2564 ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไม่มี ขอ้ มูลรายได้ ต้นทุน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ย้อนหลัง ยาวนาน
เพียงพอ เพื่อใช้อา้ งอิงในการจัดทาประมาณการทางการเงินได้ ดังนัน้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงจัดทาประมาณการทางการเงิน
SWA บนข้อมูลงบการเงินภายในงวด 6 เดือน ปี 2564 และ ประมาณการทางการเงิน ที่จัดทาโดย SWA เป็ นหลัก พร้อมปรับลด
สมมติฐานทางการเงินบางรายการเช่น ปริมาณการขาย หรือ ราคาขาย เพื่อให้เป็ นไปตามหลักความระมัดระวัง (Conservative
Basis) เพื่อให้เป็ นประโยชน์สงู สุดแก่ผถู้ ือหุน้ ของ MORE ทัง้ นี ้ หากสภาวะเศรษฐกิจ และปั จจัยภายนอกอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการ
ดาเนินงานของ SWA รวมทั้งสถานการณ์ภายในของ SWA ณ ปั จจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสาคัญจากสมมติฐานที่
กาหนด มูลค่าหุน้ ที่ประเมินได้ตามวิธีนจี ้ ะเปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์การแพร่ระบาด และผลกระทบ
อันเกิดจาก COVID-19 ซึ่งอาจส่ งผลอย่างมีนัยสาคัญต่อผลการดาเนินงานของ SWA สมมติฐานที่สาคัญของประมาณการทาง
การเงินของ SWA สรุปได้ดงั นี:้
8.2.6.2.1. ลักษณะการดาเนินธุรกิจ
SWA ดาเนินธุรกิจคลินิกเสริมความงาม ผิวพรรณ รู ปร่าง แบบองค์รวม และจาหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมความงาม ภายใต้
เครื่องหมายการค้า Slim Concept และ Mariza Clinic โดยปั จจุบนั มีให้บริการทัง้ หมด 7 สาขาได้แก่ 1) สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว 2)
สาขาเซ็นทรัลพระราม 2 3) สาขาเซ็นทรัลปิ่ นเกล้า 4) สาขาฟิ วเจอร์พาร์ค รังสิต 5) สาขาเซ็นทรัลโคราช 6) สาขาแพชชั่น ระยอง และ
7) สาขาเซ็นทรัลเวิลด์
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8.2.6.2.2. รายได้
1) รายได้จากการขาย
รายได้จากการขายของ SWA มาจากการขายผลิตภัณฑ์เสริมความงานประเภทต่างๆ โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
กาหนดราคาขายสินค้าอ้างอิงจาก SWA เป็ นหลักซึ่งสินค้าขายมีราคาไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่มเฉลี่ยตัง้ แต่ 1,168.22 – 21,028.04 บาท
ต่อชุด และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกาหนดให้ราคาขายคงที่ตลอดระยะเวลาประมาณการ
สาหรับปริมาณการขายผลิตภัณฑ์ปี 2564 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกาหนดให้ปรับลดปริมาณการขายสินค้าตามสาขา
ต่างๆ ลดลงจากที่ SWA คาดการณ์ไว้ครึ่งหนึ่ง เนื่องจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไม่มีขอ้ มูลในอดีตที่เทียบเคียงได้ อีกทั้ง SWA
บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จากัด
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ได้รบั ผลกระทบจากการการแพร่ระบาดของ COVID – 19 ทาให้ SWA ต้องปิ ดการให้บริการตามมาตรการของภาครัฐ อย่างไรก็ดี
ตัง้ แต่ปี 2565 – 2570 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกาหนดให้ปริมาณการขายผลิตภัณฑ์เสริมความงานต่างๆ ปรับเพิ่มขึน้ ในอัตราร้อย
ละ 80.00 , 5.00 , 5.00 , 2.50 , 2.50 และ 2.50 ต่อปี
2) รายได้จากการให้บริการ
รายได้จากการให้บริการของ SWA มาจากการให้บริการด้านความงามต่างๆ เช่นแก้ปัญหาผิว ลดริว้ รอย ดูแลรูปร่าง ลด
นา้ หนัก โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกาหนดราคาให้บริการต่อคอร์สโดยไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่มอ้างอิงจาก SWA เป็ นหลักซึ่งมีราคา
เฉลี่ย 18,691.59 – 42,056.07 บาทต่อคอร์ส โดยแต่ละคอร์สสามารถใช้งานได้หลายครัง้ และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกาหนดให้
ราคาขายคงที่ตลอดระยะเวลาประมาณการ
สาหรับปริมาณคอร์สเสริมความงามที่ขายได้ปี 2564 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกาหนดให้ปรับลดปริ มาณการขายสินค้า
ตามสาขาต่างๆ ลดลงจากที่ SWA คาดการณ์ไว้รอ้ ยละ 70 เนื่องจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไม่มีขอ้ มูลในอดีตที่เทียบเคียงได้ อีก
ทั้ง SWA ได้รับผลกระทบจากการการแพร่ระบาดของ COVID – 19 ทาให้ SWA ต้องปิ ดการให้บริการตามมาตรการของภาครัฐ
อย่างไรก็ดี ตัง้ แต่ปี 2565 – 2570 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกาหนดให้ปริมาณการขายผลิตภัณฑ์เสริมความงานต่างๆ ปรับเพิ่มขึน้
ในอัตราร้อยละ 200.00 , 5.00 , 5.00 , 2.50 , 2.50 และ 2.50 ต่อปี
ล้านบาท
รายได้จากการขาย
อัตราการเติบโตต่อปี (ร้อยละ)
รายได้จากการบริการ
อัตราการเติบโตต่อปี (ร้อยละ)

2561A
-

2562A
-

2563A
-

2564F
27.45
69.19
-

2565F
49.41
80.00
207.57
200.00

2566F
53.47
8.22
217.95
5.00

2567F
57.90
8.28
228.85
5.00

2568F
61.23
5.76
234.57
2.50

2569F
64.79
5.82
240.43
2.50

2570F
68.60
5.87
246.44
2.50

8.2.6.2.3. ต้นทุนขาย
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกาหนดให้ตน้ ทุนขายและบริการ โดยไม่รวมค่าเสื่อมราคาของ SWA เท่ากับร้อยละ 23 – 35 ของ
รายได้จากการขายและการบริการขึน้ อยู่กบั ประเภทของสินค้าและการบริการ โดยอ้างอิงจากข้อมูลของ SWA
ล้านบาท
ต้นทุนขายและบริการ
ค่าเสื่อมราคาต้นทุนขาย
สัดส่วนต่อรายได้จากการขายและการบริการ (ร้อยละ)

2561A
-

2562A
-

2563A
-

2564F
33.23
8.98
34.38

2565F
74.92
12.18
29.15

2566F
81.81
15.38
30.14

2567F
88.95
18.58
31.02

2568F
94.57
21.78
31.97

2569F
91.32
16.00
29.92

2570F
93.97
16.00
29.83

8.2.6.2.4. ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการขายของ SWA ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต ค่าใช้จ่ายในการจัดงานอีเว้นท์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การตลาด ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าคอมมิชชั่น ค่าใช้จ่ายในการขายอื่น
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกาหนดให้ค่าใช้จ่ายในการขายของ SWA ภายใต้แบรนด์ Slim Concept เท่ากับร้อยละ 25.52
ของรายได้การบริการ และค่าใช้จ่ายในการขายภายใต้แบรนด์ Mariza เท่ากับร้อยละ 15 ของรายได้จากการขาย โดยอ้างอิงจาก
การคาดการณ์ของ SWA
ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายในการขาย
สัดส่วนต่อรายได้จากการขายและการบริการ (ร้อยละ)
บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จากัด
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-

2562A
-

2563A
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2564F
22.90
23.69

2565F
62.41
24.28

2566F
65.77
24.23

2567F
69.32
24.17

2568F
71.33
24.12
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8.2.6.2.5. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการบริหารประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน ค่าบริหารการจัดการ ค่าธรรมเนียม ค่าบารุ งรักษา
ค่าที่ปรึกษาและสอบบัญชี ค่าใช้จ่ายสานักงาน ค่าเช่าสานักงาน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยมีรายละเอียดสมมติฐานดังต่อไปนี ้
- ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกาหนดให้ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน ค่าบริหารการจัดการ ค่าที่ปรึกษาและสอบบัญชี ของ
ปี 2564 ปรับเทียบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จริงในครึ่งปี แรกของปี 2564 และกาหนดให้ตงั้ แต่ปี 2565 เป็ นต้นไปปรับเพิ่มขึน้ ใน
อัตราร้อยละ 5.00 ต่อปี
- ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกาหนดให้ พนักงาน ค่าธรรมเนียม ค่าบารุงรักษา ค่าที่ ปรึกษา ค่าใช้จ่ายสานักงาน ค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ของปี 2564 ปรับเทียบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จริงในครึ่งปี แรกของปี 2564 และกาหนดให้ตงั้ แต่ปี 2565 เป็ นต้นไปปรับ
เพิ่มขึน้ ในอัตราร้อยละ 0.56 ต่อปี โดยอ้างอิงจากอัตราเงินเฟ้อพืน้ ฐานเฉลี่ย 5 ปี ยอ้ นหลัง จากธนาคารแห่งประเทศไทย
- ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกาหนดให้ ค่าเช่าสานักงาน ของปี 2564 ปรับเทียบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จริงในครึ่งปี แรกของปี
2564 และกาหนดให้ตงั้ แต่ปี 2565 อ้างอิงตามสัญญาเช่าที่ SWA ได้ทากับผูช้ ่าพืน้ ที่
ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สัดส่วนต่อรายได้ (ร้อยละ)

2561A
-

2562A
-

2563A
-

2564F
20.45
21.15

2565F
35.25
13.71

2566F
45.02
16.58

2567F
38.32
13.36

2568F
39.29
13.28

2569F
40.57
13.29

8.2.6.2.6. ค่าใช้จ่ายในการลงทุน (Capital Expenditure)
ค่าใช้จ่ายเงินลงทุนประกอบด้วยเงินลงทุนในเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ในคลินิกเสริมความงาม เครื่องตกแต่ง และการ
ลงทุนในสิทธิการใช้ทรัพย์สิน (ROU) ซึ่งได้แก่สญ
ั ญาเช่าพืน้ ที่ในห้างสรรพสินค้าระยะยาวภายหลังจากหมดสัญญา โดยที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระกาหนดให้งบลงทุน อ้างอิงจาก SWA โดยมีรายละเอียดของเงินลงทุนตลอดระยะเวลาประมาณการดังนี ้
ล้านบาท
เงินลงทุนในเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ในคลินิกเสริมความงาม
เงินลงทุนในสิทธิการใช้ทรัพย์สิน

2565F
15.00
19.88

2566F
15.00
28.46

2567F
15.00
35.63

2568F
15.00
21.87

2569F
15.00
31.30

2570F
15.00
39.19

8.2.6.2.7. ค่าเสือ่ มราคาและตัดจาหน่าย
ค่าเสื่อมราคา ประกอบด้วยค่าเสื่อมราคาจากทรัพย์สินเดิมและทรัพย์สินใหม่จากการลงทุนเพิ่มเติม ที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระกาหนดให้สินทรัพย์แต่ละประเภทที่มีการคิดค่าเสื่อมในอัตราคงที่ตามวิธีเส้นตรง โดยค่าเสื่อมราคาของแต่ละสินทรัพย์จะถูก
คานวณแตกต่างกันออกไปตามมาตรฐานบัญชี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
ระยะเวลาคิดค่าเสื่อมราคา (ปี )
5
5
5
5
3

สินทรัพย์
ส่วนปรับปรุงอาคาร
เครื่องจักรและอุปกรณ์
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สานักงาน
ยานพาหนะ
สิทธิการใช้ทรัพย์สิน

8.2.6.2.8. ภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล
กาหนดให้ภาษีเงินได้นิติบคุ คลเท่าร้อยละ 20.00 ของรายได้ก่อนภาษี
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8.2.6.2.9. เงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงิน
ตามงบการเงินสิน้ สุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 SWA มีเงินกูร้ ะยะสัน้ จากสถาบันการเงิน 20.00 ล้านบาท โดยมีอตั รา
ดอกเบีย้ ที่ระบุไว้ในสัญญาเท่ากับ 1.15 ต่อปี (เป็ นอัตราดอกเบีย้ ที่ใช้เงินสดเป็ นสินทรัพย์คา้ ประกัน)
8.2.6.2.10.
อัตราส่วนอืน่ ๆ ในงบดุล
เนื่องจากการดาเนินงานของ Slim Concept ภายใต้ SWA เพิ่งเริ่มต้นในไตรมาส 2 ปี 2564 ทาให้ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมี
ข้อมูลย้อนหลังไม่เพียงพอต่อการวิเคราะห์อตั ราส่วนทางการเงินอื่นๆ เพื่อกาหนดสมมติฐานในอนาคตได้ ดังนัน้ ที่ปรึกษาทางการ
เงินอิสระจึงใช้ ระยะเวลาเก็บหนีจ้ ากลูกหนีก้ ารค้า ระยะเวลาหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ ระยะเวลาชาระหนีก้ ารค้า และระยะเวลา
รับรูร้ ายได้รบั ล่วงหน้า 60 วัน 10 วัน 30 วัน และ 120 วัน ตามลาดับ โดยอ้างอิงจากการคาดการณ์ของ SWA
จากสมมติฐานข้างต้น สามารถสรุปประมาณการทางการเงินของ SWA ปี 2564 – 2570 ได้ดงั ต่อไปนี ้
ล้านบาท

2561A
-

2562A
-

2563A
-

2564F 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 2570F
สินทรัพย์รวม
52.13 139.49 202.86 269.15 340.18 416.67 501.73
หนีส้ ินรวม
102.08 152.71 151.49 155.27 144.40 145.69 159.82
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
51.76 117.37 178.77 249.28 320.35 399.06 480.28
รายได้รวม
96.67 257.06 271.50 286.83 295.88 305.31 315.13
ต้นทุนขาย
33.23 74.92 81.81 88.95 94.57 91.32 93.97
ค่าใช้จ่ายในการขาย
22.90 62.41 65.77 69.32 71.33 73.42 75.58
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
20.45 35.25 45.02 38.32 39.29 40.57 42.09
ดอกเบีย้ จ่าย
(1.35) (2.47) (2.15) (2.10) (1.85) (1.62) (1.96)
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ
15.00 65.61 61.40 70.51 71.07 78.71 81.22
EBIT (1)
5.021/ 84.48 78.90 90.24 90.69 100.00 103.49
ภาษี (2)
(0.94)1/ (16.40) (15.35) (17.63) (17.77) (19.68) (20.31)
ค่าเสื่อมราคา (3)
4.611/ 37.72 50.40 46.57 50.43 45.60 46.79
รายจ่ายการลงทุน (4)
0.001/ (35.88) (44.46) (51.63) (37.87) (47.30) (55.19)
เงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึน้ (ลดลง) (5)
(0.36)1/
4.63 (0.10) (0.15) (0.25) (0.79) (0.52)
1/
8.34
74.55 69.40 67.40 85.24 77.84 74.26
Free Cash Flow to Firm= 1–(2)+(3)–(4)+(5)
หมายเหตุ: 1/ ในปี 2564 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระคานวณกระแสเงินสดอิสระของ SWA ในช่วงระหว่าง 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2564 เท่านัน้

8.2.6.2.11.
อัตราการขยายตัวของกระแสเงินสดหลังจากช่วงระยะเวลาประมาณการ (Terminal Value)
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกาหนดให้ในประมาณการทางการเงินมีอตั ราการขยายตัวของกระแสเงินสดหลังจากช่วงระยะเวลา
ประมาณการเท่ากับร้อยละ 0.56 โดยยึดหลักความระมัดระวัง (Conservative basis) อ้างอิงจากอัตราเงินเฟ้อพืน้ ฐานเฉลี่ย 5 ปี
ย้อนหลังจากธนาคารแห่งประเทศไทย
8.2.6.2.12.
อัตราคิดลด (Discount Rate)
อัตราส่วนลดที่ใช้ในการคานวณมูลค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสด ได้มาจากการคานวณต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถ่วง
นา้ หนัก (Weighted Average Cost of Capital: WACC) ตามโครงสร้างทุนของ SWA ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้คานวณค่า
WACC จากค่าเฉลี่ยถ่วงนา้ หนักของต้นทุนของหนี ้ (Kd) และต้นทุนของทุน (Ke) ของ SWA โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกาหนด
สมมติฐานให้ SWA ไม่มีการเพิ่มทุนในระหว่างปี ประมาณการ โดยรายละเอียดการประมาณการอัตราส่วนลด จะเป็ นดังต่อไปนี ้
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WACC =
โดยที่
Ke
Kd
T
E
D

=
=
=
=
=

บริษัท มอร์ รีเทิรน์ จากัด (มหาชน)

Ke*E/(D+E) + Kd*(1-T)*D/(D+E)

ต้นทุนของทุน หรืออัตราผลตอบแทนที่ผถู้ ือหุน้ ต้องการ (Re)
ต้นทุนของหนี ้ หรืออัตราดอกเบีย้ เงินกูข้ องบริษัท
อัตราภาษีเงินได้นิติบคุ คล
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวม
หนีส้ ินที่มีดอกเบีย้

ต้นทุนของทุน (Ke) หรืออัตราผลตอบแทนที่ผถู้ ือหุน้ ต้องการ (Re) คานวณได้จาก Capital Asset Pricing Model (CAPM)
ดังนี ้
Ke (หรือ Re) = Rf + β (Rm - Rf)
โดยที่
Risk Free Rate (Rf) = อ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลอายุ 15 ปี มีค่าเท่ากับร้อยละ 2.17 ต่อปี (ข้อมูล ณ
วันที่ 10 กันยายน 2564 (เป็ นหนึ่งวันก่อนที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมตั ิการเข้าทารายการ) จาก
สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ ทย: ThaiBMA ซึ่ง Risk Free Rate เป็ นอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนใน
สินทรัพย์ท่มี ีความเสี่ยงต่า ดังนัน้ หากใช้อตั ราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลระยะสัน้ อาจไม่สามารถ
ใช้แทนความเสี่ยงที่เหมาะสมได้ได้เนื่องจากระยะเวลาสัน้ เกินไป ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระใช้
อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลอายุ 15 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับอัตราผลตอบแทนของตลาดที่ท่ี
ปรึกษาทางการเงินอิสระเลือกใช้
Beta (β)
= อ้างอิงจาก Beta เฉลี่ยของ HEMP และ SPA ในช่วงระยะเวลา 2 ปี ยอ้ นหลัง จนถึง วันที่ 10 กันยายน
2564 ซึ่ ง ที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น อิ ส ระเห็ น ว่ า เป็ น ระยะเวลาที่ เ หมาะสมและสามารถสะท้อ นการ
เปลี่ยนแปลงราคาและภาพรวมของมุมมองนักลงทุนที่มีต่อบริษัทฯ ณ สภาวะตลาดปั จจุบนั ได้ดีท่สี ดุ ซึ่ง
เท่ากับ 1.81 (ที่มา: Reuters) ทัง้ นี ้ เพื่อให้การคานวณอัตราคิดลด (WACC) นัน้ ได้สะท้อนความเสี่ยง
และโครงสร้างทางการเงินของ SWA ในแต่ละปี ได้ดีท่ีสดุ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงได้นา Beta จาก
บริษัทเปรียบดังกล่าวมาปรับด้วย DE Ratio ของ SWA ในแต่ละปี จึงทาให้ตลอดระยะเวลาประมาณ
การ Levered Beta ของ SWA อยู่ระหว่าง 1.01 – 1.95
Market Risk (Rm)
= อั ต รา ผลต อ บแ ทนจ ากก ารลง ทุ น ใ นต ลาด หลั ก ทรั พ ย์ ฯ เ ฉลี่ ย ย้ อ นหลั ง 15 ปี ตั้ ง แต่ ปี
2549 – กันยายน 2564 ซึ่งเท่ากับร้อยละ 11.89 ต่อปี ทั้งนี ้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า
การใช้อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เฉลี่ยย้อนหลัง 15 ปี เป็ นระยะเวลาที่
เหมาะสมซึ่งน่าจะสะท้อนผลตอบแทนที่นกั ลงทุนคาดหวังได้ดี และยังคงสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ
ในปั จจุบนั
Kd
= ประมาณการอัตราดอกเบีย้ เงินกูข้ อง SWA
D/E Ratio
= ประมาณการอัต ราส่ ว นหนี ้สิ น ที่ มี ด อกเบี ้ย ต่ อ ส่ ว นของผู้ถื อ หุ้น ในแต่ ล ะปี ซ่ึ ง เท่ า กั บ 0.09 – 1.32
เนื่องจากหนีส้ ินและส่วนของผูถ้ ือหุน้ มีการเปลี่ยนแปลงทุกปี ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงใช้ประมาณ
การอัตราส่วนหนีส้ ินที่มีดอกเบีย้ ต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ ในแต่ละปี ตามประมาณการทางการเงินที่ได้จดั ทา
ไว้ เพื่อให้สามารถสะท้อนโครงสร้างเงินทุนของ SWA ในแต่ละปี ได้ดีท่สี ดุ
T
= อัตราภาษีเงินได้นิติบคุ คล ซึ่งเท่ากับร้อยละ 20.00 ของรายได้ก่อนภาษี
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จากข้อมูลคานวณข้างต้น จะคานวณ WACC ของ SWA ได้ดงั นี ้
2564F
10.90%

2566F
11.21%

2567F
11.29%

2568F
11.34%

(ล้านบาท)
2564F
2565F
2566F
กระแสเงินสดของ SWA
8.34
74.55
69.40
มูลค่าปัจจุบนั ของกระแสเงินสด
8.12
65.38
54.73
กระแสเงินสดหลังจากช่วงระยะเวลาประมาณการ
มูลค่าปัจจุบนั ของกระแสเงินสดหลังจากช่วงระยะเวลาประมาณการ (PV of Terminal Value)

2567F
67.40
47.76

2568F
85.24
54.25

WACC (%)

2565F
11.11%

2569F
11.37%

2570F
11.38%

และสรุปกระแสเงินสดสุทธิของกิจการได้ดงั นี ้

มูลค่าปัจจุบนั ของกระแสเงินสดหลังจากช่วงระยะเวลาประมาณการ (PV of Terminal Value)
มูลค่าปั จจุบันของกระแสเงินสดรวม
บวก: เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2564/
หัก: ภาระหนีส้ ินที่มีดอกเบีย้ งวดล่าสุด ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2564/
มูลค่าปั จจุบันของกระแสเงินสด – สุทธิ

2569F
77.84
44.48

2570F
74.26
38.10
690.16
354.11

(หน่วย: ล้านบาท)
354.11
666.95
9.34
(80.45)
595.83

นอกจากนี ้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ทาการวิเคราะห์ความไว (Sensitivity Analysis) ของมูลค่าหุน้ โดยปรับค่าของ
อัตราส่วนลด (Discount Rate) หรือ WACC จากเดิมเพิ่มขึน้ และลดลงประมาณร้อยละ 0.50 ต่อปี โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
เห็นว่าค่าดังกล่าวมีความเหมาะสม เนื่องจากการดาเนินธุรกิจของกิจการในอดีตค่อนข้างคงที่มาโดยตลอด รวมทัง้ มีอตั ราจ่ายเงินปั น
ผลที่คงที่ทาให้ท่ปี รึกษทางการเงินอิสระเห็นว่าความคาดหวังของผูถ้ ื อหุน้ ที่ปัจจุบนั ถือหุน้ ในกิจการไม่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมี
นัยสาคัญ
อัตราส่วนลด (Discount Rate): WACC (ร้อยละต่อปี )
+0.50%
0%
-0.50%
566.11
595.83
628.43

มูลค่าบริษัท (ล้านบาท)

ผลจากการวิเคราะห์ความไว โดยการเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนลด จะได้มูลค่าในส่วนธุรกิจของ SWA เท่ากับ 566.11 –
628.43 ล้านบาท
8.2.6.3. สรุปการประเมินมูลค่า HEMP โดยวิธี SOTP
จากสมมติฐานข้างต้นสามารถคานวณมูลค่าบริษัทของ HEMP โดยวิธีรวมส่วนของกิจการได้ดงั นี ้ :
ลาดับ
1
2

รายการ

ต่าสุด
(0.44)
0.04

มูลค่าตามบัญชีของ SOUL
มูลค่าตามบัญชีของ MPGE
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(ล้านบาท)
ค่ากลาง
(0.44)
0.04

สูงสุด
(0.44)
0.04
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3
4
5
6
7
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รายการ

มูลค่า SWA โดยวิธี DCF ตามการถือหุน้ ของ HEMP ในสัดส่วน
ร้อยละ 51.00 ของจานวนหุน้ ทัง้ หมด
มูลค่า HEMP โดยวิธี DCF ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่า HEMP (5) = (1) + (2) + (3) + (4)
จานวนหุน้ HEMP (ล้านหุน้ )
ราคาหุ้น HEMP (บาทต่อหุ้น) (7) = (5) / (6)

ต่าสุด
288.71

(ล้านบาท)
ค่ากลาง
303.87

สูงสุด
320.50

(65.99)
222.32
2,933.26
0.0758

(58.80)
244.67
2,933.26
0.0834

(52.12)
267.97
2,933.26
0.0914

การประเมินมูลค่าหุน้ โดยวิธีรวมส่วนของกิจการ จะได้มลู ค่าของหุน้ ของ HEMP อยู่ระหว่าง 0.0758 – 0.0914 บาทต่อหุน้
หรือเท่ากับ 222.32 – 267.97 ล้านบาท
วิธีรวมส่วนของกิจการ (SOTP) เป็ นวิธีการประเมินมูลค่าของกิจการโดยการหาผลรวมของมูลค่าที่เหมาะสมของแต่ละ
หน่วยธุรกิจหรือแต่ละบริษัท บวกด้วยสินทรัพย์สทุ ธิอื่นๆ ที่ไม่ได้ถกู ประเมินมูลค่า ตามทฤษฎีการประเมินมูลค่าบริษัทโดยวิธีรวมส่วน
ของกิจการนัน้ นิยมใช้ประเมินมูลค่าบริษัทลงทุนในกิจการอื่นๆ (Holding Company) เนื่องจากได้สะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของในแต่
ละธุรกิจที่ถกู ลงทุนโดย Holding Company แล้ว ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าวิธี SOTP น่าจะเหมาะสมที่สดุ ในการประเมิน
มูลค่าของ Holding Company ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่าวิ ธีประเมินมูลค่าหุน้ โดยวิธีรวมส่วนของกิจการ
(SOTP) เหมาะสมสาหรับการประเมินหุน้ ของ HEMP ในครัง้ นี ้
8.2.7. สรุ ปความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับมูลค่ายุติธรรมของ HEMP
ตารางสรุปเปรียบเทียบมูลค่าบริษัทตามการประเมินมูลค่าหุน้ ด้วยวิธีต่างๆ
วิธีการประเมินมูลค่าหุ้น
มูลค่าหุ้น (บาท/หุ้น)
มูลค่าบริษัทฯ (ล้านบาท)
1) วิธีมลู ค่าหุน้ ตามบัญชี
0.05
153.11
2) วิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี
0.05
153.11
3) วิธีมลู ค่าหุน้ ตามราคาตลาด
0.49 – 0.71
1,429.82 – 2,090.02
4) วิธีอตั ราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี (P/BV Ratio)
0.13 – 0.18
368.69 – 524.54
5) วิธีอตั ราส่วนราคาต่อกาไรต่อหุน้ (P/E)
ไม่สามารถประเมินมูลค่าด้วยวิธีนไี ้ ด้
1/2/3/
6) วิธีรวมส่วนของกิจการ (Sum of the parts หรือ “SOTP”)
0.0758 – 0.0914
222.32 – 267.97
หมายเหตุ:
1/ มูลค่ายุติธรรมตามความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
2/ เป็ นมูลค่าหุน้ HEMP คานวณจาก WACC อยู่ระหว่าง 14.29% - 14.60%
3/ เป็ นมูลค่าหุน้ SWA คานวณจาก WACC อยู่ระหว่าง 10.90 % - 11.38%

การประเมินราคาหุน้ ในแต่ละวิธีมีขอ้ ดีและข้อด้อยแตกต่างกัน ซึ่งสะท้อนถึงความเหมาะสมของราคาหุน้ จากการประเมิน
ราคาหุน้ ในแต่ละวิธีท่แี ตกต่างกันไป ดังนี ้
1) วิธีมูลค่าหุ้นตามบัญชี (Book Value Approach): จะคานึงถึงฐานะการเงินขณะใดขณะหนึ่งและมูลค่าทรัพย์สิน
ตามที่ได้บนั ทึกบัญชีไว้ตามงบการเงิน ณ วันที่ทาการประเมินเพียงอย่างเดียวเท่านัน้ โดยมิได้คานึงถึงความสามารถ
ในการทากาไร ผลการดาเนินงาน ศักยภาพในการเติบโตของธุรกิจในอนาคต แนวโน้มอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ ง HEMP ที่ ได้ช ะลอการลงทุน ในธุ ร กิ จ ขายสิ น ค้า Gadget และ ได้เ ริ่ม ลงทุน ใน SWA ซึ่ง เป็ น ธุ ร กิ จ Health and
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2)

3)

4)

5)
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wellness และเพิ่งรับรูร้ ายได้ในไตรมาส 2 ปี 2564 ดังนัน้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่าวิธีประเมินมูลค่า
ดังกล่าวไม่เหมาะสมสาหรับการประเมินมูลค่าหุน้ ของ HEMP ในครัง้ นี ้
วิธีปรับปรุ งมูลค่าตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach): สามารถสะท้อนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิได้ดีกว่าการ
ประเมินมูลค่าหุน้ ด้วยวิธีมลู ค่าตามบัญชี เนื่องจากเป็ นการนามูลค่าตามบัญชีตามที่ประเมินในข้อ 1 มาปรับปรุงด้วย
ราคาประเมินใหม่ของที่ดิน อาคาร สิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต กู๊ดวิลล์ (Goodwill) สิทธิบตั ร (Patent) เงิน
ปั นผล และมูลค่าตราสินค้า (Brand Value) เป็ นต้น เพื่อให้เป็ นราคาตลาดหรือราคายุติธรรมจากนัน้ จึงนามาหารด้วย
จานวนหุน้ แม้ว่าการประเมินมูลค่าหุน้ โดยวิธีนีจ้ ะสะท้อนมูลค่าหุน้ ตามบัญชีท่ีถูกปรับปรุ งรายการต่างๆ ที่ไม่ได้ถูก
บันทึกไว้ในงบการเงินล่าสุด แต่ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าการประเมินมูลค่าหุน้ ด้วยวิธีนีส้ ามารถใช้เป็ นราคา
พืน้ ฐานอ้างอิงในการกาหนดมูลค่าของบริษัทได้เท่านั้น แต่ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการเติบโตของธุรกิจ
แนวโน้มอุตสาหกรรมในอนาคต และมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง HEMP ที่ได้ชะลอการลงทุนใน
ธุรกิจขายสินค้า Gadget และ ได้เริ่มลงทุนใน SWA ซึ่งเป็ นธุรกิจ Health and wellness และเพิ่งรับรูร้ ายได้ในไตรมาส
2 ปี 2564 ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่าวิธีประเมินมูลค่าดังกล่าวไม่เหมาะสมสาหรับการ
ประเมินมูลค่าหุน้ ของ HEMP ในครัง้ นี ้
วิธีมูลค่าหุ้นตามราคาตลาด (Market Price): ราคาตลาดเป็ นกลไกที่ถูกกาหนดโดยอุปสงค์และอุปทานของนัก
ลงทุนที่มีต่อหุน้ ของกิจการซึ่งสามารถสะท้อ นถึงมูลค่าหุน้ ในขณะนั้นๆ รวมทั้งสะท้อนถึงปั จจัยพืน้ ฐาน และความ
ต้องการของนักลงทุนทั่วไปที่มีต่อศักยภาพและการเติบโตของกิจการในอนาคตได้ดีพอสมควร ในบางกรณีราคาตลาด
ของหุน้ ในอดีตจึงสามารถใช้เป็ นราคาอ้างอิงและเป็ นวิธีท่ีเหมาะสมเพื่อสะท้อนมูลค่าหรือราคาที่แท้จริงของกิจการได้
แต่อย่างไรก็ดี ในช่วงระยะเวลาตัง้ แต่ปี 2564 เป็ นต้นมา ราคาหุน้ ของ HEMP ได้อยู่เหนือระดับ 0.20 บาท และมีราคา
สูงสุด ณ วันที่ 13 กันยายน 2564 ที่ 0.82 บาท ซึ่งราคาซือ้ ขายดังกล่าวมิได้สะท้อนผลการดาเนินงานของ HEMP ที่ผล
ขาดทุนสุทธิมาตลอด ดังนั้นราคาหุน้ ที่เพิ่มขึน้ อาจเกิดจากการเก็งกาไรของนักลงทุนบางกลุ่ม โดยมิได้พิจารณาถึง
มูลค่าพืน้ ฐานของ HEMP ดังนัน้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่าวิธีประเมินมูลค่าดั งกล่าวไม่เหมาะสม
สาหรับการประเมินมูลค่าหุน้ ของ HEMP ในครัง้ นี ้
วิธีอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี (Price to Book Value Ratio Approach): การประเมินมูลค่าบริษัทโดยวิธี
ดังกล่าวมีสมมติฐานว่าบริษัทจะต้องมีศกั ยภาพที่ใกล้เคียงกับบริษัทอื่นๆ ที่นามาเปรียบเทียบ ทั้งนี ้ หากพิจารณา
ข้อมูลทางการเงินและธุรกิจของ HEMP นั้น พบว่า HEMP อยู่ระหว่างการเปลี่ยนผ่านธุรกิจจากเดิมดาเนินธุรกิจ
จาหน่ายสินค้า Gadget เป็ นบริษัทที่ลงทุนในธุรกิจ Health and Wellness และมีการปรับโครงสร้างทางการเงินที่
สาคัญคือการเพิ่มทุนในปี 2564 จากเดิมมีทนุ จดทะเบียน 977.75 ล้านบาท เป็ น 2,933.26 ล้าน ดังนัน้ อาจทาให้การ
หามูล ค่ า หุ้น โดยวิ ธี อัต ราส่ ว นราคาต่ อ มูลค่ า ตามบัญ ชี อ าจจะท าให้มูลค่ า หุ้น ของ HEMP นั้น มี ค ลาดเคลื่ อ นได้
นอกจากนี ้ การประเมิ นมูลค่าโดยวิธีดังกล่ าวมิ ได้สะท้อ นถึ งผลการดาเนิน งานและการเปลี่ ยนแปลงธุ ร กิจ และ
ศักยภาพในการเติบโตทางธุรกิจของ HEMP ในอนาคต ดังนัน้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่าวิธีประเมิน
มูลค่าดังกล่าวไม่เหมาะสมสาหรับการประเมินมูลค่าหุน้ ของ HEMP ในครัง้ นี ้
วิธีอัตราส่วนราคาต่อกาไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio Approach): เป็ นวิธีท่ีคานึงถึงความสามารถใน
การทากาไรของกิจการโดยเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนดังกล่าวของกลุ่มบริษัทที่ใช้อา้ งอิง ซึ่งถือเป็ นวิธี
ประเมินมูลค่าหุน้ ที่เป็ นที่นิยมกันพอสมควร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการควบรวมกิจการทั้งนีก้ ารประเมินมูลค่า ของ
บริษัทโดยวิธีดังกล่าวมีสมมติฐานว่าบริษัทจะต้องมีศกั ยภาพในการทากาไรที่ใกล้เคียงกับบริษัทอื่นๆ ในกลุ่ม ทั้งนี ้
จากงบการเงิน 4 ไตรมาสล่าสุด สิน้ สุด ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2564 HEMP มีผลการดาเนินงานขาดทุนสุทธิจึงส่งผลให้
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไม่สามารถประเมินมูลค่าหุน้ ของ HEMP โดยวิธีนไี ้ ด้
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6) วิธีรวมส่วนของกิจการ (Sum of the parts หรือ “SOTP”): เป็ นวิธีการประเมินมูลค่าของกิจการโดยการหาผลรวม
ของมูลค่าที่เหมาะสมของแต่ละหน่วยธุรกิจหรือแต่ละบริษัท บวกด้วยสินทรัพย์สทุ ธิอื่นๆ ที่ไม่ได้ถกู ประเมินมูลค่า ตาม
ทฤษฎี ก ารประเมิน มูลค่าบริษัทโดยวิธีร วมส่วนของกิ จการนั้น นิ ย มใช้ป ระเมิ นมูลค่ าบริษัท ลงทุนในกิจการอื่นๆ
(Holding Company) เนื่องจากได้สะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของในแต่ละธุรกิจที่ถูกลงทุนโดย Holding Company แล้ว
ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าวิธี SOTP น่าจะเหมาะสมที่สุดในการประเมินมูลค่าของ Holding Company
ดังนัน้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่าวิธีประเมินมูลค่าหุน้ โดยวิธีรวมส่วนของกิจการ (SOTP) เหมาะสม
สาหรับการประเมินหุน้ ของ HEMP ในครัง้ นี ้
โดยสรุ ปที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าวิธีมูลค่าปั จจุบันสุทธิของกระแสเงินสดเป็ นวิธีท่ีมีความเหมาะสมที่สุดที่จะใช้
ประเมินมูลค่าของ HEMP ในครัง้ นี ้

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าวิธีการประเมินมูลค่ายุติธรรมที่เหมาะสมที่สดุ ในการประเมินมูลค่า HEMP ในครัง้
นีค้ ือวิธีรวมส่วนของกิจการ (Sum of the parts หรือ “SOTP”) ซึ่งเป็ นวิธีสามารถสะท้อนความสามารถในการทากาไรและกระแสเงิน
สดในอนาคตได้ ซึ่งได้มลู ค่าของ HEMP อยู่ระหว่าง 0.0758 – 0.0914 บาทต่อหุน้ หรือคิดเป็ นมูลค่าบริษัทเท่ากับ 222.32 – 267.97
ล้านบาท
สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทัง้ ในและต่างประเทศ ซึ่งองค์การอนามัยโลก (“ WHO”) ได้ประกาศ
ให้การระบาดของ COVID-19 เป็ นการระบาดใหญ่และให้ทกุ ประเทศเพิ่มมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคให้สงู ขึน้
โดยใช้มาตรการป้องกันและสกัดกัน้ การนาเชือ้ เข้าสู่พืน้ ที่ และมาตรการการยับยัง้ การระบาดภายในพืน้ ที่ (“Lock Down”) และกักกัน
โรค (“Quarantine”) ซึ่งหากสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบโดยตรงต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคตอย่างมีนัยสาคัญ ก็
อาจจะส่งผลต่อมูลค่าหุน้ ของบริษัทด้วยเช่นกัน
สรุ ปความเหมาะสมของมูลค่าในการเข้าทารายการที-่ 2
จากการประเมินมูลค่ายุติธรรมของ MMD ในหัวข้อ 8.1 การประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ท่ีจะจาหน่ายไปจากการ
เข้าทารายการ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าวิธีการประเมินมูลค่ายุติธรรมที่เหมาะสมที่สดุ ในการประเมินมูลค่า MMD ใน
8.3.
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ครัง้ นีค้ ือวิธีมลู ค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสด โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประเมินมูลค่ายุติธรรมของ MMD ได้ระหว่าง 415.02
– 467.63 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเทียบกับมูลค่าสิ่งตอบที่ MORE จะได้รบั จาก HEMP คิดเป็ นมูลค่ารวมทัง้ สิน้ 200.00 ล้านบาท นัน้ แสดง
ให้เห็นว่าราคายุติธรรมที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระสูงกว่ากว่ามูลค่าสิ่งตอบแทนที่ MORE จะได้รบั อยู่ 215.02 – 267.63
ล้านบาท หรือ คิดเป็ นสูงกว่าร้อยละ 107.51 – 133.81
ตารางสรุปเปรียบเทียบมูลค่าบริษัทตามการประเมินมูลค่าหุน้ ของ MMD ด้วยวิธีต่างๆ กับมูลค่าซือ้ ขาย
วิธีการประเมินมูลค่าหุ้น

มูลค่ายุติธรรม

1/

(หน่วย: ล้านบาท)
มูลค่ายุติธรรม
สูงกว่า (ต่ากว่า)
สูงกว่า (ต่ากว่า)
ทีร่ ้อยละ 99.99
ราคาซือ้ ขาย
ราคาซือ้ ขายร้อยละ
25.85
200.00
(174.15)
(87.07)
25.85
200.00
(174.15)
(87.07)
ไม่สามารถประเมินมูลค่าด้วยวิธีนีไ้ ด้
62.26 – 88.58
200.00
(111.42) – (137.74) (55.71) – (68.87)
ไม่สามารถประเมินมูลค่าด้วยวิธีนไี ้ ด้
415.02 – 467.63
200.00
215.02 – 267.63
107.51 – 133.81
ราคาซือ้ ขาย

1) วิธีมลู ค่าหุน้ ตามบัญชี
25.85
2) วิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี
25.85
3) วิธีมลู ค่าหุน้ ตามราคาตลาด
4) วิธีอตั ราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี (P/BV Ratio)
62.26 – 88.58
1/
5) วิธีอตั ราส่วนราคาต่อกาไรต่อหุน้ (P/E)
6) วิธีมลู ค่าปัจจุบนั สุทธิของกระแสเงินสด1/ 2/ 3/
415.02 – 467.63
หมายเหตุ: 1/ มูลค่ายุติธรรมตามความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
2/ เป็ นมูลค่าหุน้ MMD คานวณจาก WACC อยู่ระหว่าง 10.24% - 10.54%
3/ เป็ นมูลค่าหุน้ HBT คานวณจาก WACC เท่ากับ 10.76%

นอกจากนี ้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้เทียบมูลค่ายุติธรรมระหว่าง MMD และ HEMP ในหัวข้อ 8.1 การประเมินมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพย์ท่จี ะจาหน่ายไปจากการเข้าทารายการ และ 8.2 การประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ท่จี ะได้มาจากการเข้า
ทารายการ ตามสัดส่วนการถือหุน้ ของ MORE ที่รอ้ ยละ 36.07 จะได้มูลค่ายุติธรรมของ HEMP ภายหลังจากการได้มาซึ่งหุน้ ของ
MMD จะได้เท่ากับ 229.91 – 265.36 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเทียบกับมูลค่ายุติธรรมของ MMD ที่ 415.02 – 467.63 ล้านบาท นัน้ ต่ากว่า
มูลค่ายุติธรรมของ HEMP ภายหลังจากการได้มาซึ่ง MMD อยู่ 185.11 – 202.27 ล้านบาท หรือ คิดเป็ นต่ ากว่าร้อยละ 43.25 –
44.60 (ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณามูลค่ายุติธรรมของ HEMP จากวิธี SOTP เป็ นหลักโดยมิได้นามูลค่าหุน้ ของ HEMP ที่
คานวณได้ตามวิธีมลู ค่าหุน้ ตามราคาตลาดมาพิจารณา แม้ว่าวิ ธีดงั กล่าวจะสะท้อนอุปสงค์และอุปทานของนักลงทุนได้ เนื่องจาก
ตัง้ แต่ปีวนั ที่ 1 มกราคม 2564 เป็ นต้นมา ราคาหุน้ ของ HEMP ได้มีการปรับตัวเพิ่มขึน้ อย่างมีนยั สาคัญ จากประมาณ 0.20 บาท/หุน้
เป็ นราคา 0.82 บาทต่อหุน้ ณ วันที่ 13 กันยายน 2564 (ปรับขึน้ ร้อยละ 310) ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าโครงสร้าง
พืน้ ฐานด้านรายได้ และความสามารถในการกาไรของ HEMP ยังมีไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญ ส่งผลให้ท่ีปรึกษาทางการ
เงินอิสระเห็นว่าราคาตลาดที่เพิ่มขึน้ อย่างมีนยั สาคัญดังกล่าวอาจเกิดจากการเก็งกาไรของนักลงทุน ซึ่งอาจไม่ สอดคล้องกับมูลค่า
พืน้ ฐานของ HEMP ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่าวิธีประเมินมูลค่าดังกล่าวไม่เหมาะสมสาหรับการประเมิน
มูลค่าหุน้ ของ HEMP ในครัง้ นี ้ ) โดยมีรายละเอียดตามการคานวณตามตารางด้านล่าง
ลาดับ

(ล้านบาท)

1
2
3
4
5

มูลค่ายุติธรรมของ HEMP ที่ประเมินโดย IFA (1)
มูลค่ายุติธรรมของ MMD ที่ประเมินโดย IFA (2)
รวมมูลค่ายุติธรรมของ HEMP และ MMD ภายหลังจากการเข้าทารายการที-่ 2 (3) = (1)+(2)
สัดส่วนการถือหุน้ ของ MORE ใน HEMP ภายหลังจากการเข้าทารายการที่-2 (4)
มูลค่ายุติธรรมของ HEMP ตามสัดส่วนการถือหุ้นของ MORE (5) = (3) x (4)
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อัตราส่วนลด (Discount Rate): WACC
0.50%
0.00%
-0.50%
222.32
244.67
267.97
415.02
440.02
467.63
637.34
684.69
735.60
36.07%
36.07%
36.07%
229.91
247.00
265.36
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6
7

ส่วนต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมระหว่าง MMD และ HEMP (6) = (5) - (2)
ส่วนต่างร้อยละ (7) = (6) / (2)

อัตราส่วนลด (Discount Rate): WACC
0.50%
0.00%
-0.50%
(185.11)
(193.03)
(202.27)
-44.60%
-43.87%
-43.25%

จากการประเมินมูลค่ายุติธรรมโดย IFA ของ MMD เทียบกับมูลค่าสิ่งตอบแทนที่ MORE จะได้รับ และเทียบกับมูลค่า
HEMP ตามสัดส่วนการถือหุน้ ของ MORE นัน้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่ามูลค่ารวมในการเข้าทารายการนีท้ ่ี MORE
จะได้รบั มีมลู ค่าที่ไม่เหมาะสม
การประเมินความเหมาะสมของเงือ่ นไขของการเข้าทารายการที-่ 2
จากสัญญาซือ้ ขายหุน้ ระหว่าง MORE และ HEMP ในการจาหน่ายหุน้ MMD ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นเงื่อนไข
ในการเข้าทารายการที่ไม่เหมาะสมและไม่เป็ นประโยชน์ ต่อ MORE
8.4.

ลาดับ
เงือ่ นไขทีส่ าคัญ
1. HEMP มีความประสงค์ที่จะซือ้ หุน้ MMD จาก MORE ในราคารวม
ทั้งสิน้ ไม่เกิน 200,000,000 บาท (สองร้อยล้า นบาท) (“ราคาซือ้
ขาย”) โดยคู่สัญญาตกลงให้ผูซ้ ือ้ ชาระราคาซือ้ ขายดังกล่า วโดย
วิ ธี ก ารออกหุ้ น สามั ญ ที่ อ อกใหม่ ข อง HEMP จ านวนทั้ ง สิ ้น
1,655,262,500 หุน้ (หนึ่งพันหกร้อยห้าสิบห้าล้านสองแสนหกหมื่น
สองพันห้า ร้อยหุ้น ) โดยมีมูล ค่ า หุ้น ที่ ต ราไว้หุ้น ละ 1 บาท (หนึ่ ง
บาท)

2.
3.

4.

ความสมเหตุสมผล
ราคาซือ้ ขายไม่เหมาะสม เนื่ องจากราคาขายต่า กว่ า มูล ค่ า ยฺติ
ธรรมที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

ทั้งนี ้ ที่ ป รึกษาทางการเงิน อิส ระมิได้นามูลค่ า หุน้ ของ HEMP ที่
คานวณได้ตามวิธีมูลค่าหุน้ ตามราคาตลาดมาพิจารณา แม้ว่าวิธี
ดังกล่าวจะสะท้อนอุปสงค์และอุปทานของนักลงทุนได้ เนื่องจาก
ตัง้ แต่ปีวนั ที่ 1 มกราคม 2564 เป็ นต้นมา ราคาหุน้ ของ HEMP ได้
มีการปรับตัวเพิ่มขึน้ อย่างมีนัยสาคัญ จากประมาณ 0.20 บาท/
หุน้ เป็ นราคา 0.82 บาทต่อหุน้ ณ วันที่ 13 กันยายน 2564 (ปรับ
ขึ น้ ร้อ ยละ 310) ซึ่ง ที่ ป รึก ษาทางการเงิ น อิ ส ระมี ค วามเห็ น ว่ า
โครงสร้างพืน้ ฐานด้านรายได้ และความสามารถในการกาไรของ
HEMP ยัง มี ไ ม่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงอย่า งมี นัย ส าคัญ ส่ ง ผลให้ที่
ปรึ ก ษาทางการเงิ น อิ ส ระเห็ น ว่ า ราคาตลาดที่ เ พิ่ ม ขึ ้น อย่ า งมี
นัยสาคัญดังกล่าวอาจเกิดจากการเก็งกาไรของนักลงทุน ซึ่งอาจ
ไม่ ส อดคล้อ งกั บ มู ล ค่ า พื ้น ฐานของ HEMP ดัง นั้น ที่ ป รึ ก ษา
ทางการเงินอิสระจึงมีความเห็ นว่าวิธีประเมิน มูลค่าดังกล่า วไม่
เหมาะสมสาหรับการประเมินมูลค่าหุน้ ของ HEMP ในครัง้ นี ้
HEMP และ MORE ต้องได้รบั อนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัท และ เป็ น ไปตามประกาศและข้อ ก าหนดของคณะกรรมการตลาด
ผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท
หลักทรัพย์ฯ และสานักงาน ก.ล.ต
HEMP ต้องได้รับ อนุญ าตให้เสนอขายหุ้น ที่ออกใหม่ใ ห้แ ก่ผูข้ าย เป็ น ไปตามประกาศและข้อ ก าหนดของคณะกรรมการตลาด
ตามสัญญาฉบับนีจ้ ากสานักงานก.ล.ต. ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด หลักทรัพย์ฯและสานักงาน ก.ล.ต
ไว้ภายใต้ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558
เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ต่อ
บุคคลในวงจากัด
HEMP ต้องได้รบั อนุมัติการผ่อนผันการทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ เป็ น ไปตามประกาศและข้อ ก าหนดของคณะกรรมการตลาด
ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติ ที่ ป ระชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) หลักทรัพย์ฯ และสานักงาน ก.ล.ต
จากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ และสานักงาน ก.ล.ต. ตามนัย
ของประกาศสานักงาน ก.ล.ต. ที่ สก. 29/2561 เรื่องหลักเกณฑ์ใน
การขอผ่อนผันการทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทงั้ หมดของกิจการ
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ลาดับ
เงือ่ นไขทีส่ าคัญ
5. MORE รับทราบและตกลงว่า ในกรณีที่ราคาเสนอขายหุน้ สามัญ
เพิ่มทุนของ HEMP ที่ออกให้แก่ผขู้ ายเพื่อชาระเป็ นค่าตอบแทนการ
ซือ้ หุน้ ที่ซอื ้ ขายจากผูข้ ายนัน้ ต่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของ
หุ้น ของ HEMP ก่ อ นวัน แรกที่ มี ก ารเสนอขายหุ้น สามัญ เพิ่ มทุน
ผู้ ข ายจะไม่ ส ามารถขายหุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ดั ง กล่ า วภายใน
ระยะเวลา 1 ปี นับแต่วนั ที่หนุ้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทผูซ้ ือ้ เริ่มทา
การซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Silent Period)
6. MORE ตกลงและรับ รองว่ า จะไม่แ ต่ งตั้งตัว แทนของ MORE เข้า
เป็ นกรรมการใน HEMP

7.

ผูข้ ายตกลงที่จะไม่ทาธุรกิจแข่งขันกับผูซ้ อื ้

ความสมเหตุสมผล
เป็ น ไปตามประกาศและข้อ ก าหนดของคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์ฯ และสานักงาน ก.ล.ต แต่บริษัทฯ จะมีความเสี่ยงจาก
ราคาที่ผนั ผวนของ HEMP

เป็ น เงื่อนไขที่ ไม่เหมาะสม และไม่ เป็ น เงื่อนไขทางการค้าทั่วไป
เนื่องจากบริษัทฯ จะไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร และรักษาผลประ
ประโยชน์ของตนเองใน HEMP ทั้งที่ มีสัด ส่วนการถือหุน้ ร้อยละ
36.07 ของทุนที่ออกและชาระแล้วของ HEMP
เป็ นเงื่อนไขที่ไม่เหมาะสมเนื่องจากไม่มีระยะเวลา และสัดส่วน
การถือหุน้ ใน HEMP และไม่เป็ นเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป

ที่มา: ร่างสัญญาซือ้ ขายหุน้ ระหว่าง MORE และ ผูซ้ อื ้ MMD

สรุ ปความเหมาะสมของเงือ่ นไขของการเข้าทารายการที-่ 2
เมื่อพิจารณาจากเงื่อนไขการทารายการ ข้อดี ข้อเสีย ผลกระทบ และความเสี่ยงที่จะเกิดขึน้ จากการเข้าทารายการที่-2
โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเสี่ยงทางด้าน การเงิน และผลกาไรจากการประกอบการในอนาคตขอ HEMP ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมี
ความเห็นว่า ประโยชน์ท่ีจะเกิดขึน้ ในอนาคต และเงื่อนไขในการเข้าทารายการจาหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดใน MMD ในครัง้ นีไ้ ม่
เหมาะสมตามเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการค้าแข่งที่ไม่มีกาหนดระยะเวลา และสัดส่วนการ
ถื อหุ้นของบริษัทฯ ใน HEMP และเงื่อนไขที่บริษัทฯ จะไม่ สามารถแต่งตั้ง กรรมการเพื่อเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารหรือดูแล
ผลประโยชน์ของตนเองใน HEMP ถึงแม้ว่าจะถือหุน้ สัดส่วนร้อยละ 36.07 ภายหลังจากการเข้าทารายการที่-2 ซึ่งถือเป็ นเงื่อนไขที่
ไม่ใช่ปกติธุรกิจเช่นเดียวกับการทารายการทั่วไป โดยเงื่อนไขดังกล่าวอาจทาให้บริษัทฯ และผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ เสียประโยชน์
8.5.

บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จากัด

169

หน้า 146/150

ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

บริษัท มอร์ รีเทิรน์ จากัด (มหาชน)

สรุ ปความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระในการเข้าทารายการที-่ 2
Discover ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของผูถ้ ือหุน้ ที่ได้รบั การแต่งตัง้ จากบริษัทฯ ได้พิจารณาข้อมูลและเอกสารที่
เกี่ ยวข้องกับการทาธุรกรรมการจาหน่ายเงินลงทุน ทั้งหมดของ MMD (รายการที่ -2) รวมถึงการสัมภาษณ์ผู้บริหารของบริษั ท ฯ
ตลอดจนวิธีการกาหนดราคา และเงื่อนไขในการเข้าทารายการ รวมทั้งพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลของการเข้าทารายการ
ประกอบกับพิจารณาถึงประโยชน์ ผลกระทบ ปั จจัยเสี่ยง ข้อดี และข้อด้อยของการเข้าทารายการ โดยสรุปความเห็นของที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระมีดงั นี:้
9.

(2) การจาหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนทัง้ หมดใน MMD (การเข้าทารายการที-่ 2)
ข้อดี
1. เป็ นการลงทุนตามวัตถุประสงค์และแผนกลยุทธ์เพื่อการเติบโตในระยะยาวของกลุ่มบริษัทฯ
2. บริษัทฯ สามารถรับรูผ้ ลกาไรจากการจาหน่ายเงินลงทุนใน MMD ได้ทนั ที
ข้อด้อย
1. บริษัทฯ จะเสียโอกาสในการลงทุนในผลิตภัณฑ์สมุนไพร การแพทย์แผนไทย เวชภัณฑ์ เวชสาอาง ผลิตภัณฑ์เสริมความ
งาม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
2. บริษัทฯ ไม่มีอานาจควบคุมการบริหารใน HEMP
3. หากบริษัทฯ ต้องการขายหุน้ ของ HEMP ในอนาคต อาจส่งผลกระทบต่อราคา
4. บริษัทฯ ไม่สามารถขายหุน้ HEMP ในราคาที่ตอ้ งการได้ภายในระยะเวลา 1 ปี หากราคาเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนของ
HEMP มีราคาต่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดก่อนวันแรกที่มกี ารเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุน
ความเสี่ยง
1. ความเสี่ยงจากการที่ผถู้ ือหุน้ ของบริษัทฯ ไม่อนุมตั ิการเข้าทารายการจาหน่ายไปซึง่ เงินลงทุนทัง้ หมดใน MMD (รายการที่-2)
2. ความเสี่ยงจากการที่ผถู้ ือหุน้ ของ HEMP ไม่อนุมตั ิการเข้าทารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์
3. ความเสี่ยงจากการที่ สานักงาน ก.ล.ต ไม่อนุมตั ิให้ HEMP ออกหุน้ เพิ่มทุน Private Placement
4. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา HEMP
ความเหมาะสมของราคาในการเข้าทาจาหน่ายเงินลงทุนทัง้ หมดใน MMD (รายการที-่ 2)
จากการประเมินมูลค่ายุติธรรมของ MMD ในหัวข้อ 8.1 การประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ท่ีจะจาหน่ายไปจากการ
เข้าทารายการ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าวิธีการประเมินมูลค่ายุติธรรมที่เหมาะสมที่สดุ ในการประเมินมูลค่า MMD ใน
ครัง้ นีค้ ือวิธีมลู ค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสด โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประเมินมูลค่ายุติธรรมของ MMD ได้ระหว่าง 415.02
– 467.63 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเทียบกับมูลค่าสิ่งตอบที่ MORE จะได้รบั จาก HEMP คิดเป็ นมูลค่ารวมทัง้ สิน้ 200.00 ล้านบาท นัน้ แสดง
ให้เห็นว่าราคายุติธรรมที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระสูงกว่ากว่ามูลค่าสิ่งตอบแทนที่ MORE จะได้รบั อยู่ 215.02 – 267.63
ล้านบาท หรือ คิดเป็ นสูงกว่าร้อยละ 107.51 – 133.81
ตารางสรุปเปรียบเทียบมูลค่าบริษัทตามการประเมินมูลค่าหุน้ ของ MMD ด้วยวิธีต่างๆ กับมูลค่าซือ้ ขาย
วิธีการประเมินมูลค่าหุ้น

มูลค่ายุติธรรม

1) วิธีมลู ค่าหุน้ ตามบัญชี
2) วิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี
3) วิธีมลู ค่าหุน้ ตามราคาตลาด
4) วิธีอตั ราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี (P/BV Ratio)

25.85
25.85
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1/

62.26 – 88.58

(หน่วย: ล้านบาท)
มูลค่ายุติธรรม
ราคาซือ้ ขาย
สูงกว่า (ต่ากว่า)
สูงกว่า (ต่ากว่า)
ทีร่ ้อยละ 99.99
ราคาซือ้ ขาย
ราคาซือ้ ขายร้อยละ
25.85
200.00
(174.15)
(87.07)
25.85
200.00
(174.15)
(87.07)
ไม่สามารถประเมินมูลค่าด้วยวิธีนีไ้ ด้
62.26 – 88.58
200.00
(111.42) – (137.74) (55.71) – (68.87)
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บริษัท มอร์ รีเทิรน์ จากัด (มหาชน)
มูลค่ายุติธรรม1/

มูลค่ายุติธรรม
ราคาซือ้ ขาย
สูงกว่า (ต่ากว่า)
ทีร่ ้อยละ 99.99
ราคาซือ้ ขาย
ไม่สามารถประเมินมูลค่าด้วยวิธีนไี ้ ด้
415.02 – 467.63
200.00
215.02 – 267.63

5) วิธีอตั ราส่วนราคาต่อกาไรต่อหุน้ (P/E) 1/
6) วิธีมลู ค่าปัจจุบนั สุทธิของกระแสเงินสด1/ 2/ 3/
415.02 – 467.63
หมายเหตุ: 1/ มูลค่ายุติธรรมตามความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
2/ เป็ นมูลค่าหุน้ MMD คานวณจาก WACC อยู่ระหว่าง 10.24% - 10.54%
3/ เป็ นมูลค่าหุน้ HBT คานวณจาก WACC เท่ากับ 10.76%

สูงกว่า (ต่ากว่า)
ราคาซือ้ ขายร้อยละ
107.51 – 133.81

นอกจากนี ้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้เทียบมูลค่ายุติธรรมระหว่าง MMD และ HEMP ในหัวข้อ 8.1 การประเมินมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพย์ท่จี ะจาหน่ายไปจากการเข้าทารายการ และ 8.2 การประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ท่จี ะได้มาจากการเข้า
ทารายการ ตามสัดส่วนการถือหุน้ ของ MORE ที่รอ้ ยละ 36.07 จะได้มูลค่ายุติธรรมของ HEMP ภายหลังจากการได้มาซึ่งหุน้ ของ
MMD จะได้เท่ากับ 229.91 – 265.36 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเทียบกับมูลค่ายุติธรรมของ MMD ที่ 415.02 – 467.63 ล้านบาท นัน้ ต่ากว่า
มูลค่ายุติธรรมของ HEMP ภายหลังจากการได้มาซึ่ง MMD อยู่ 185.11 – 202.27 ล้านบาท หรือ คิดเป็ นต่ ากว่าร้อยละ 43.25 –
44.60 โดยมีรายละเอียดตามการคานวณตามตารางด้านล่าง
ลาดับ

(ล้านบาท)

1
2
3
4
5
6
7

มูลค่ายุติธรรมของ HEMP ที่ประเมินโดย IFA (1)
มูลค่ายุติธรรมของ MMD ที่ประเมินโดย IFA (2)
รวมมูลค่ายุติธรรมของ HEMP และ MMD ภายหลังจากการเข้าทารายการที-่ 2 (3) = (1)+(2)
สัดส่วนการถือหุน้ ของ MORE ใน HEMP ภายหลังจากการเข้าทารายการที่-2 (4)
มูลค่ายุติธรรมของ HEMP ตามสัดส่วนการถือหุ้นของ MORE (5) = (3) x (4)
ส่วนต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมระหว่าง MMD และ HEMP (6) = (5) - (2)
ส่วนต่างร้อยละ (7) = (6) / (2)

อัตราส่วนลด (Discount Rate): WACC
0.50%
0.00%
-0.50%
222.32
244.67
267.97
415.02
440.02
467.63
637.34
684.69
735.60
36.07%
36.07%
36.07%
229.91
247.00
265.36
(185.11)
(193.03)
(202.27)
-44.60%
-43.87%
-43.25%

จากการประเมินมูลค่ายุติธรรมโดย IFA ของ MMD เทียบกับมูลค่าสิ่งตอบแทนที่ MORE จะได้รับ และเทียบกับมูลค่า
HEMP ตามสัดส่วนการถือหุน้ ของ MORE นัน้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่ามูลค่ารวมในการเข้าทารายการนีท้ ่ี MORE
จะได้รบั มีมลู ค่าที่ไม่เหมาะสม
ความเหมาะสมของเงือ่ นไขในการเข้าทารายการจาหน่ายเงินลงทุนใน MMD (รายการที-่ 2)
จากเงื่อนไขการทารายการ ข้อดี ข้อเสีย ผลกระทบ และความเสี่ยงที่จะเกิดขึน้ จากการเข้าทารายการที่-2 โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งความเสี่ยงทางด้าน การเงิน และผลกาไรจากการประกอบการในอนาคตของ HEMP ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า
ประโยชน์ท่ี จ ะเกิ ด ขึ น้ ในอนาคต และเงื่ อ นไขในการเข้า ท ารายการจ าหน่ า ยเงิน ลงทุน ทั้ง หมดใน MMD ในครั้ง นี ้ไม่ เ หมาะสม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเงื่อนไขที่เกี่ ยวข้องกับการค้าแข่งที่ไม่มีกาหนดระยะเวลา และสัดส่วนการถือหุน้ ของบริษัทฯ ใน HEMP และ
เงื่อนไขที่บริษัทฯ จะไม่สามารถแต่งตั้งกรรมการเพื่อเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารหรือดูแลผลประโยชน์ของตนเองใน HEMP
ถึงแม้ว่าจะถือหุน้ สัดส่วนร้อยละ 36.07 ภายหลังจากการเข้าทารายการที่ -2 ซึ่งถือเป็ นเงื่อนไขที่ไม่ใช่ปกติธุรกิจเช่นเดียวกับการทา
รายการทั่วไป โดยเงื่อนไขดังกล่าวอาจทาให้บริษัทฯ และผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ เสียประโยชน์
โดยสรุ ปที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า การที่บริษัทฯ เข้าทารายการจาหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนทัง้ หมด
ของ MMD โดย HEMP จะออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ HEMP จานวนไม่เกิน 1,655,262,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขาย 0.12083 บาทต่อหุ้น คิดเป็ นมูลค่ารวมทัง้ สิน้ 200,000,000 บาท ให้แก่ บริษัทฯ เพื่อ
ชาระเป็ นค่าตอบแทนสาหรับการซื้อหุ้นสามัญของ MMD แทนการชาระด้วยเงินสด (รายการที่-2) มีความไม่เหมาะสม
บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จากัด
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บริษัท มอร์ รีเทิรน์ จากัด (มหาชน)

ด้านราคาเนื่องจากราคาต่ากว่าราคาทีป่ ระเมินได้โดยทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ และมีเงือ่ นไขในการเข้าทารายการน้อย
กว่าเงื่อนไขทีเ่ หมาะสมตามเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป ทาให้จากราคา เงื่อนไข และความเหมาะสมในการเข้าทารายการ
โดยพิจารณาจากข้อดี และข้อด้อยทีไ่ ด้กล่าวมาแล้วข้างต้น ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าผู้ถือหุ้นควรลงมติไม่
อนุมัติการเข้าทารายการที-่ 2 ในครั้งนี้
การเข้าทารายการในครั้งนีย้ ังมีความเสี่ยงทีผ่ ู้ถือหุ้นควรต้องพิจารณาอย่างละเอียดเนื่องจากความเสี่ยงดังกล่าว
อาจส่งผลถึงผลประกอบการในอนาคตของบริษัทฯ ทั้งนี้ การตัดสินใจลงคะแนนเสียงอนุมัติในการเข้าทารายการขึน้ อยู่
ในดุลพินิจของผู้ถือหุน้ ของบริษทั ฯ โดยผู้ถือหุ้นควรศึกษาข้อมูลในเอกสารต่างๆ ทีแ่ นบมากับหนังสือเชิญประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในครั้งนีด้ ้วยเพื่อใช้ในการประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงมติได้อย่างเหมาะสม
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บริษัท มอร์ รีเทิรน์ จากัด (มหาชน)

บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จากัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ขอรับรองว่าได้พิจารณา และให้ความเห็นข้างต้น
ด้วยความรอบคอบตามหลักมาตรฐานวิชาชีพ โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ รายย่อยเป็ นสาคัญ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จากัด

(นายวุฒชิ ยั ธรรมสาโรช)
กรรมการ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ

(นางสาวกนกพร พงศ์เจตน์พงศ์)
กรรมการ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ

(นายวุฒิชยั ธรรมสาโรช)
ผูค้ วบคุมการปฏิบตั ิงาน

ติดต่อ: บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จากัด
02-651-4447
info@discoverym.com
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เอกสารแนบ 1
สรุ ปข้อมูลของผู้ซอื้ PROP
นายศิวพร ตั้งจิตติพร
1.
ข้อมูลเบือ้ งต้น
ชื่อ-นำมสกุล
:
วัน เดือน ปี เกิด
ที่อยู่ปัจจุบนั
หมำยเลขบัตรประชำชน
ประวัติกำรศึกษำ
ธุรกิจปั จจุบนั
ประวัติกำรถือหุน้

:
:
:
:
:
:

นำยศิวพร ตัง้ จิตติพร
Mr. Siwaporn Tangjittiporn
24 กุมภำพันธ์ 2509
135/16 ถ. วุฒำกำศ แขวงบำงอ้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหำนคร
3102101614905
สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำบำงมด
เป็ นนักธุรกิจด้ำนอสังหำริมทรัพย์ และเป็ นนักลงทุนในตลำดทุน
เคยเป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ในบริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด (มหำชน)
(“CYBER”) ซึง่ ปั จจุบนั ได้ เปลี่ยนชื่อเป็ น บริษัท ยูไนเต็ด เพำเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด
(มหำชน) (“UPA”)

2.

ลักษณะความสัมพันธ์
นำยศิวพร ตัง้ จิตตพร ไม่มีควำมสัมพันธ์เกี่ยวข้องที่เข้ำข่ำยเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรัพย์และตลำดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันและประกำศคณะกรรมกำรตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง กำรเปิ ดเผยข้อมูลและกำรปฏิบตั ิของบริษั ทจดทะเบียนในรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546
รวมถึงประกำศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผูข้ ำย บริษัท มอร์ รีเทิรน์ จำกัด (มหำชน) (“MORE”)
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เอกสารแนบ 2
สรุ ปข้อมูลของผู้ซอื้ MMD
บริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) (“HEMP”)
(เดิมชื่อ “บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่นจากัด (มหาชน)” ชื่อย่อ MPG)
1.
ข้อมูลเบือ้ งต้น
1.1. ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
ชื่อบริษัท
:
บริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) (“HEMP”) (เดิมชื่อ “บริษัท เอ็มพีจี คอร์
ปอเรชั่นจำกัด (มหำชน)” ชื่อย่อ MPG)
ประเภทธุรกิจ
:
ดำเนินธุรกิจค้ำปลีก
สถำนที่ตงั้
:
19 ซอยรำมคำแหง 22 (จิตตรำนุเครำะห์) ถนนรำมคำแหง แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ กทม.
เลขทะเบียนบริษัท :
0107546000440
ทุนจดทะเบียน :
2,933,261,052 บำท (หุน้ สำมัญ 2,933,261,052 หุน้ ) มูลค่ำหุน้ ละ 1.00 บำท (ณ 28 ก.พ. 64)
ทุนชำระแล้ว
:
2,933,261,050 บำท (หุน้ สำมัญ 2,933,261,050 หุน้ ) มูลค่ำหุน้ ละ 1.00 บำท (ณ 28 ก.พ. 64)
โทรศัพท์
:
0-2514-5000
Website
:
www.hempcorp.co.th
1.2. ข้อมูลบริษทั ย่อย
ชื่อบริษัท
:
บริษัท โซลเมท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ประเภทธุรกิจ
:
ผูผ้ ลิตและจัดจำหน่ำยเครื่องสำอำงและเวชสำอำง
สถำนที่ตงั้
:
19 ซอยรำมคำแหง 22 (จิตตรำนุเครำะห์) ถนนรำมคำแหง แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ กทม.
เลขทะเบียนบริษัท :
0105558000171
ทุนจดทะเบียน :
5,000,000 บำท (หุน้ สำมัญ 500,000 หุน้ ) มูลค่ำหุน้ ละ 10 บำท
ทุนชำระแล้ว
:
5,000,000 บำท (หุน้ สำมัญ 500,000 หุน้ ) มูลค่ำหุน้ ละ 10 บำท
สัดส่วนเงินลงทุน :
ร้อยละ 99.99
โทรศัพท์
:
0-2514-5999

ชื่อบริษัท
:
ประเภทธุรกิจ
:
สถำนที่ตงั้
:
เลขทะเบียนบริษัท :
ทุนจดทะเบียน :
ทุนชำระแล้ว
:

บริษัท เอ็มพีจเี อนเนอร์ยี จำกัด
ธุรกิจพลังงำน และเกี่ยวเนื่องกับพลังงำน
19 ซอยรำมคำแหง 22 (จิตตรำนุเครำะห์) ถนนรำมคำแหง แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ กทม.
0105558071892
5,000,000 บำท (หุน้ สำมัญ 500,000 หุน้ ) มูลค่ำหุน้ ละ 10 บำท
2,000,000 บำท (หุน้ สำมัญ 200,000 หุน้ ) มูลค่ำหุน้ ละ 10 บำท
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สัดส่วนเงินลงทุน :
โทรศัพท์
:

ร้อยละ 99.99
0-2514-4444

ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
สถำนที่ตงั้
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนเงินลงทุน

:
:
:
:
:

บริษัท สลิม เวลเนส เอเซีย จำกัด
ธุรกิจให้บริกำรด้ำนควำมงำมและจำหน่ำยผลิตภัณฑ์เสริมควำมงำม
19 ซอยรำมคำแหง 22 (จิตตรำนุเครำะห์) ถนนรำมคำแหง แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ กทม.
40,000,000 บำท (หุน้ สำมัญ 400,000 หุน้ ) มูลค่ำหุน้ ละ 100 บำท
ร้อยละ 51.00

ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ

:
:

บริษัท เอเซีย มิรำเคิล เทรดดิง้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ผูจ้ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์เสริมควำมงำม เครื่องสำอำงรวมถึงอำหำรเสริม อำหำรและเครื่องดืม่ เพื่อ
สุขภำพและควบคุมนำ้ หนัก
19 ซอยรำมคำแหง 22 (จิตตรำนุเครำะห์) ถนนรำมคำแหง แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ กทม.
1,000,000 บำท (หุน้ สำมัญ 10,000 หุน้ ) มูลค่ำหุน้ ละ 100 บำท
บริษัท สลิม เวลเนส เอเซีย จำกัด (บริษัทย่อย) ถือหุน้ ร้อยละ 99.99

สถำนที่ตงั้
:
ทุนจดทะเบียน :
สัดส่วนเงินลงทุน :
2.
2.1.

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ
ประวัติความเป็ นมา
ส ำหรับ กำรเปลี่ ย นแปลงและพัฒ นำกำรที่ ส ำคัญ ของบริ ษั ท ในช่ ว ง 3 ปี ที่ ผ่ ำ นมำ ตั้ง แต่ ปี 2561 – ปี 2563 มี
รำยละเอียดพอสังเขปดังนี ้
ปี 2563
• เดื อ นมกรำคม-มี น ำคม 2563 บริษั ท จับ มื อ ร่ว มกับ Online Marketplace ภำยใต้แ บรนด์ GIZMAN เพื่ อ สร้ำ ง
ช่องทำงขำยออนไลน์มำกขึน้ จึงทำให้สร้ำงยอดขำยทำงออนไลน์ให้กบั บริษัทได้มำกขึน้
• เดือนมิถนุ ำยน 2563 เปิ ดตัว Website สำหรับทำเป็ นหน้ำร้ำนใหม่ของบริษัท
• เดือนกรกฎำคม 2563 บริษัท ได้ปิดร้ำน STARDURT สำขำเซ็นทรัลพระรำม 3 และ ร้ำน GIZMAN สำขำฟิ วเจอร์
พำร์ครังสิต
• เดือนสิงหำคม 2563 บริษัท ได้ปิดร้ำน STARDURT สำขำเซ็นทรัลพระรำม 2 และเซ็นทรัลปิ่ นเกล้ำ
• เดือนตุลำคม 2563 บริษัท ได้เปิ ดโชว์รูม NEW ร้ำน GIZMAN สำขำเดอะเซอร์เคิลรำชพฤกษ์

บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

(MORE)
176

เอกสำรแนบ 2 หน้ำ 2/28

•

•

•

•
•
•

•

ปี 2562
เดือนกุมภำพันธ์ 2562 บริษัท ได้มีกำรโครงสร้ำงกำรบริหำร โดยได้มีกำรเปลี่ยนแปลงในกลุ่มผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่และ
กำรเปิ ดโอกำสให้นกั ลงทุนเข้ำมำนำเสนอธุรกิจใหม่มำกขึน้ นอกจำกนีบ้ ริษัท ได้ปิดร้ำน STARDURT สำขำฟิ วเจอร์
ปำร์ค รังสิต โดยกำรปล่อยเป็ นพืน้ ที่เช่ำช่วง เนื่องจำกเมื่อเปรียบเทียบรำยได้จำกกำรขำยกับกำรปล่อยพืน้ ที่เช่ำช่วง
แล้ว กำรปล่อยพืน้ ที่เช่ำจะได้กำไรมำกกว่ำ
เดือนเมษำยน 2562 บริษัท ได้มีกำรโครงสร้ำงกำรบริหำร และแต่งตัง้ Co-CEO นอกจำกนีบ้ ริษัท ได้ปิดร้ำน
STARDURT สำขำมำบุญครอง โดยพิจำรณำจำกยอดขำยที่ลดลงอย่ำงต่อเนื่อง จำกสภำวะปั ญหำเศรษฐกิจ
โดยรวมที่ส่งผลให้ศนู ย์กำรค้ำมำบุญครองมีลกู ค้ำมำใช้บริกำรลดลง
เดือนพฤษภำคม 2562 บริษัท ได้ปิดร้ำน STARDURT สำขำเดอะมอลล์ บำงกะปิ โดยกำรปล่อยเป็ นพืน้ ที่เช่ำ
ช่วง เนื่องจำกเมื่อเปรียบเทียบรำยได้จำกกำรขำยกับกำรปล่อยพืน้ ที่เช่ำช่วงแล้ว กำรปล่อยพืน้ ที่เช่ำจะได้กำไร
มำกกว่ำ
เดือนมิถนุ ำยน 2562 บริษัท ได้ปิดร้ำน STARDURT สำขำบลูพอร์ต หัวหิน โดยกำรปล่อยเป็ นพืน้ ที่เช่ำช่วงเนื่องจำก
เมื่อเปรียบเทียบรำยได้จำกกำรขำยกับกำรปล่อยพืน้ ที่เช่ำช่วงแล้ว กำรปล่อยพืน้ ที่เช่ำจะได้กำไรมำกกว่ำ
เดือนตุลำคม 2562 บริษัท ได้ขำยคืนสิทธิ กำรเช่ำพืน้ ที่เพื่อประกอบร้ำนค้ำปลีก ของอำคำรศูนย์กำรค้ำเมเจอร์
สุขมุ วิท โดยกำรขำยคืนสิทธิกำรเช่ำดังกล่ำว กับ ศูนย์กำรค้ำเมเจอร์สขุ มุ วิท
เดือนพฤศจิกำยน 2562 บริษัท ได้จดั ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2562 โดยมีมติสำคัญ เรื่อง กำรเพิ่มทุนและ
กำรจัดสรรหุน้ สำมัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขำยให้แก่ผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริษัท ตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ (Right Offering)
เพื่อนำมำใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกำรดำเนินงำน และนำไปใช้ในกำรรองรับกำรขยำยธุรกิจต่อไป แต่เนื่องจำก
วำระที่ 2 เรื่อง ขอให้พิจำรณำอนุมตั ิลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท
ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับ กำรลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ไม่ได้รับกำรอนุมัติ จำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยกำร
พิจำรณำอนุมตั ิในเรื่องต่ำงๆ จึงไม่ได้รบั กำรนำเสนอให้พิจำรณำอนุมตั ิจำกที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
เดือนธันวำคม 2562 บริษัทได้ขำยคืนสิทธิกำรเช่ำพืน้ ที่เพื่อประกอบร้ำนค้ำปลีก ของอำคำรศูนย์กำรค้ำสยำมพำรำ
กอน และรำยงำนรำยกำรกำรจำหน่ำยไปซึ่งสิทธิกำรเช่ำดังกล่ำว กับ บริษัท สยำมพำรำกอน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ปี 2561
• เดื อ นกุ ม ภำพัน ธ์ 2561 บริ ษั ท ได้เ พิ่ ม ช่ อ งทำงกำรขำยออนไลน์ส ำหรับ สิ น ค้ำ GIZMAN ใน Market Place ที่
LAZADA 11 Street Shopee และJD.com ซึ่งเป็ นเว็บไซต์สื่อกลำงกำรติดต่อซือ้ -ขำยของสินค้ำทั่วไป
• เดือนมีนำคม 2561 บริษัท ได้เริ่มเปิ ดตลำดในกลุ่มประเทศ CLMV คือ ประเทศกัมพูชำ ลำว พม่ำ และเวียดนำม
• เดือนมิถุนำยน 2561 กำรใช้สิทธิ MPG-W1 ครัง้ สุดท้ำย และในเดือนเดียวกัน สินค้ำของบริษัท ภำยใต้แบรนด์
CLOUDA ได้รับ กำรกำรัน ตีด ้วยควำมสำเร็จตลอดปี 2017 ในงำนประกำศรำงวัลสุดยอด 30 ธุ ร กิ จ แห่งปี “
Thailand 30 Premier Biz Awards 2018” รำงวัลไทยมำตรฐำนสำกลที่พร้อมเสริมสร้ำงกำรพัฒนำธุรกิจไทย
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• เดือนสิงหำคม 2561 สินค้ำของบริษัท ภำยใต้แบรนด์ CLOUDA ได้รบั รำงวัลสุดสัปดำห์ Best OF Summer Beauty
Hot-List 2018 BEST HYDRATING SUNSCREEN Clouda Daily Sunscreen Total Protect SPF 50PA+++
สำหรับผลิตภัณฑ์กนั แดด จำกนิตยสำรสุดสัปดำห์ Beauty Awards 2018
• เดื อ นพฤศจิ ก ำยน 2561 สิ น ค้ำ ของบริ ษั ท ภำยใต้แ บรนด์ CLOUDA ได้รับ กำรกำรัน ตี คุ ณ ภำพด้ว ยรำงวัล
ระดั บ ประเทศ 2 ปี ซ้อ น ด้ว ยรำงวั ล OK BEAUTY CHOICE 2017-2018 ส ำหรับ ผลิ ต ภั ณ ฑ์แ ป้ ง PRESSED
POWDER SPF 20 กันแดด คุมมัน บำงเบำ ผสมมุกให้ผิวกระจ่ำงใส และ รำงวัล OK BEAUTY CHOICE 2018
สำหรับผลิตภัณฑ์คลีนซิ่ง วอเตอร์ ผสำนพลังไมเซล่ำ และนำ้ แร่ธรรมชำติ สะอำด อ่อนโยน พร้อม บำรุงในขัน้ ตอน
เดียว
2.2.

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
กำรประกอบธุ ร กิ จ ในอดี ต ของ HEMP มำจำกกำรขำยสิ น ค้ำ กลุ่ ม แก๊ ต แจ็ ค (Gadget) ตำมสำขำต่ ำ งๆ ใน
ห้ำงสรรพสินค้ำภำยใต้รำ้ นค้ำกิซแมน (GIZMAN) และ แมงป่ อง (MANGPONG) อย่ำงไรก็ดี ในภำวะตลำดปั จจุบันมีกำร
แข่งขันอย่ำงสูงส่งผลให้กลุ่มธุรกิจดังกล่ำวไม่สำมำรถสร้ำงผลกำไรให้กับ HEMP ผนวกกับกำรแพร่ระบำดของ COVID – 19
ทำให้รำ้ นของค้ำกิซแมน (GIZMAN) และ แมงป่ อง (MANGPONG) ไม่สำมำรถเปิ ดทำกำรได้ ทำให้ HEMP ตัดสินใจจึงชะลอ
กำรลงทุนในธุรกิจนี ้ และมุ่งเน้นลงทุนในธุรกิจเกี่ยวข้องกับ Health and Wellness แทน ทำให้ในปั จจุบนั HEMP เป็ น Holding
Company โดยมิได้มีธุรกิจหลักหรือดำเนินธุรกิจใดๆ ด้วยตัวเอง แต่ทำหน้ำที่ลงทุนในกิจกำรอื่นๆ ซึ่งในปั จจุบัน HEMP ได้
ลงทุนในบริษัทย่อยทำงตรงทัง้ หมดจำนวน 3 บริษัท ซึ่งได้แก่ 1) บริษัท โซลเมท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (“SOUL”) ผูผ้ ลิตและ
จัดจำหน่ำยเครื่องสำอำงและเวชสำอำง 2) บริษัท เอ็มพีจี เอนเนอร์ย่ี จำกัด (“MPGE”) ธุรกิจพลังงำน และเกี่ ยวเนื่องกับ
พลังงำน และ 3 ) บริษัท สลิม เวลเนส เอเซีย จำกัด (“SWA”) ธุรกิจให้บริกำรด้ำนควำมงำมและจำหน่ำยผลิตภัณเ์ สริมควำม
งำม
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2.3.

โครงสร้างบริษัท
โครงสร้ำงกำรถือหุน้ ของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2564 มีรำยละเอียดดังนี ้

ที่มำ : บริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)

โครงสร้ำงกำรถือหุน้ ของกลุ่มบริษัท
ปั จจุบนั บริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) ได้ถือหุน้ ในบริษัทต่ำงๆ รวม 3 บริษัท ดังนี ้
บริษัท โซลเมท อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด

บริษัท เอ็มพีจี เอ็นเนอร์ย่ี จากัด

บริษัทถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 99.99
มีทนุ จดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 5 ล้ำนบำท
โดยบริษัทดังกล่ำวดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับกำรผลิตและจัด
จำหน่ำยเครื่องสำอำงและเวชสำอำง

บริษัทถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 99.99
มีทนุ จดทะเบียนจำนวน 5 ล้ำนบำท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 2 ล้ำนบำท
คิดเป็ นร้อยละ 40 โดยบริษัทดังกล่ำวดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงำนและ
เกี่ยวเนื่องกับพลังงำน

บริษัท สลิม เวลเนส เอเชีย จากัด
บริษัทถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 51.00
มีทนุ จดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 40 ล้ำนบำท
โดยบริษัทดังกล่ำวดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับกำรให้บริกำรด้ำน
ควำมงำมและจำหน่ำยผลิตภัณเ์ สริมควำมงำม
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บริษัท โซลเมท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 99.9996% ของทุนจดทะเบียน 5,000,000
บำท แบ่งออกเป็ น 500,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ ละ 10.00 บำท ณ วันที่ 29 มิถนุ ำยน 2564
1
2
3

รายชื่อผู้ถือหุ้น
นำยสำมำรถ ฉั่วศิริพฒ
ั นำ
นำยสิทธิชยั เกษรสมบัติ
บมจ.เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น

จานวนหุ้น

รวม

1
1
499,998
500,000

ร้อยละ
0.00
0.00
99.99
100.00

ที่มำ: บริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)

บริษัท เอ็มพีจี เอนเนอร์ย่ี จำกัด
บริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 99.9996% ของทุนจดทะเบียน 5,000,000
บำท แบ่งออกเป็ น 500,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ ละ 10.00 บำท ณ วันที่ 29 มิถนุ ำยน 2564
1
2
3

รายชื่อผู้ถือหุ้น
นำยสำมำรถ ฉั่วศิริพฒ
ั นำ
นำยสิทธิชยั เกษรสมบัติ
บมจ.เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น

จานวนหุ้น

รวม

1
1
499,998
500,000

ร้อยละ
0.00
0.00
99.99
100.00

ที่มำ: บริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)

บริษัท สลิม เวลเนส เอเชีย จำกัด
บริษัท เอ็มพีจี เอนเนอร์ย่ี จำกัด ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 50.9998% ของทุนจดทะเบียน 40,000,000 บำท แบ่งออกเป็ น
400,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ ละ 100.00 บำท ณ วันที่ 31 มีนำคม 2564
รายชื่อผู้ถือหุ้น
1 บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)
2 นำยสำมำรถ ฉั่วศิริพฒ
ั นำ
3 นำงสำวปวัน ปรำชญ์เมธีกลุ
4 นำงสำวทัชชกร แสนเวียน
รวม
ที่มำ: บริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)
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จานวนหุ้น
203,999
1
160,000
36,000
400,000

ร้อยละ
51.00
0.00
40.00
9.00
100.00
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บริษัท เอเชีย มิราเคิล เทรดดิง้ คอร์ปอเรชั่น
บริษัท สลิม เวลเนส เอเชีย จำกัด ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 99.97% ของทุนจดทะเบียน 1,000,000 บำท แบ่งออกเป็ น
10,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ ละ 100.00 บำท ณ วันที่ 5 เมษำยน 2564
รายชื่อผู้ถือหุ้น
บริษัท สลิม เวลเนส เอเชีย จำกัด
นำยสำมำรถ ฉั่วศิริพฒ
ั นำ
นำยสิทธิชยั เกษรสมบัติ
นำงสำวปุณณภำ เตชะโรจน์กลุ

1
2
3
4

รวม

จานวนหุ้น
9,997
1
1
1
10,000

ร้อยละ
99.97
0.01
0.01
0.01
100.00

ที่มำ: บริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)

2.4.

โครงสร้างรายได้
โครงสร้ำงรำยได้ของบริษัท จำแนกได้ดงั นี ้
2561

2562

2563

จานวน
สัดส่วน
จานวน
สัดส่วน
จานวน
(ล้านบาท)
(ร้อยละ)
(ล้านบาท) (ร้อยละ) (ล้านบาท)
รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำ
209.13
94.85
128.32
83.53
93.30
90.74
41.15
81.53
53.07
76.13
- กลุ่มแก็ดเจ็ท
103.22
46.81
44.97
29.27
16.67
- กล่มผุ ลิตภัณฑ์ความงาม
14.99
6.80
0.95
0.62
- กลุ่มโฮมเอ็นเตอร์เทนเมนต์
0.18
0.08
0.87
0.57
0.50
- ประมาณการสิทธิสะสมคะแนน
รำยได้ค่ำเช่ำและบัตรสมำชิก
6.30
2.86
13.13
8.55
12.28
รำยได้อื่นๆ
5.06
2.29
12.18
7.93
3.55
รวม
220.49
100.00
153.63
100.00
109.13
ที่มำ: รำยประจำปี 2563 บริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)

ไตรมาส 2 ปี 2564
สัดส่วน
จานวน
สัดส่วน
(ร้อยละ) (ล้านบาท) (ร้อยละ)
85.49
25.32
0.48
69.76
15.28
0.46
11.25
8.99
0.17
3.25
18.74
0.35
100.00
53.05
100.00

3.
3.1.

ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัท
โครงสร้างผู้ถือหุ้น
ผูถ้ ือหุน้ 10 ลำดับแรกของบริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) ที่มีรำยชื่อปรำกฏตำมทะเบียนผูถ้ ือหุน้
ณ วันที่ 19 มีนำคม 2564 รำยชื่อมีดงั นี ้
ลาดับ
1
2
3
4
5

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

จานวนหุ้น
638,233,520
547,537,175
182,263,800
112,655,300
109,586,500

1/

นำยธิบดี มังคะลี
น.ส.อัยลดำ ชินวัฒน์
นำยณัฐพล จุฬำงกูร
นำยทวีฉตั ร จุฬำงกูร
นำยสุเมธ มโนสุทธิ
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ร้อยละ
21.76
18.67
6.21
3.84
3.74
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ลาดับ
6
7
8
9
10

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
จานวนหุ้น
ร้อยละ
บริษัท เจเนอรัล เรคคอร์ด อินเตอร์เนชั่นแนล อินดัสตรี จำกัด
66,600,000
2.27
นำยฉัตรชัย วงศ์สกุลชัย
59,041,800
2.01
นำยณัฏฐวุฒิ ชีวมงคล
54,507,400
1.86
นำยสมบัติ พำนิชชีวะ
39,000,000
1.33
นำยเกษมทัต ไพจิตรสมบัติ
33,458,175
01.14
ร่วมการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น สูงสุด 10 รายแรก
1,842,883,670
62.83
ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น
1,090,377,380
37.17
รวม
2,933,261,050
100.00
ที่มำ:
บริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) และ SET
หมำยเหตุ: 1/ เป็ นกรรมกำรของบริษัท แต่งตัง้ โดยมติที่ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 10 กุมภำพันธ์ 2564

3.2.

คณะกรรมการบริษัท
รำยชื่อคณะกรรมกำรบริษัท ณ วันที่ 7 พฤษภำคม 2564 มีดงั นี ้
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ที่มำ: SET

4.
4.1.

ชื่อ
พลเอกสุรพันธ์ พุ่มแก้ว
นำยสำมำรถ ฉั่วศิริพฒ
ั นำ
นำยสิทธิชยั เกษรสมบัติ
นำยธิบดี มังคะลี
นำยกำพล บุริยเมธำกุล
นำงศุภำกร ฉั่วศิริพฒ
ั นำ
พล.ต.ท. สฤษฎ์ชยั เอนกเวียง
นำย เฉลิมพงษ์ มหำวำณิชย์วงศ์
นำย พนม รัตนะรัต

ตำแหน่ง
ประธำนกรรมกำร / กรรมกำรอิสระ
ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร / กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ

สรุ ปรายการสาคัญในงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินลงทุนชั่วครำว
ลูกหนีก้ ำรค้ำและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น
สินค้ำคงเหลือ สุทธิ
สินทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น

บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

2561

2562

2563

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

4.75
0.13
2.21
60.15
-
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22.95
0.13
2.38
28.38
-

1.39
7.19
18.90
-
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2564
ล้านบาท

10.50
29.77
3.84
112.35
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2561
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ส่วนปรับปรุงอำคำร และ อุปกรณ์ สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน สุทธิ
สินทรัพย์สิทธิกำรใช้
สินทรัพย์ทำงกำรเงินไม่หมุนเวียนที่ไม่ใช่เงินสดที่เป็ นหลักประกัน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
สิทธิกำรเช่ำ สุทธิ
เงินประกันและมัดจำจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันและกิจกำรอื่น
ภำษีเงินได้ถกู หัก ณ ที่จ่ำย
เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระผูกพัน
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนีส้ ิน
หนีส้ ินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนำคำร
เจ้ำหน้ำที่กำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ ื่น
ส่วนของหนีส้ ินระยะยำวที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
ส่วนของหนีส้ ินตำมสัญญำเช่ำที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี
ภำษีเงินได้คำ้ งจ่ำย
หนีส้ ินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน สุทธิ
หนีส้ ินตำมสัญญำเช่ำ
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
ประมำณกำรสิทธิสะสมคะแนน
หนีส้ ินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

2562

ไตรมาส 2 ปี
2564
ล้านบาท
ล้านบาท
0.18
0.21
27.66
156.67
2563

ล้านบาท
1.87
69.12

ล้านบาท
0.26
54.11

19.71
0.01
49.80
3.58
1.07
2.24
76.41
145.53

6.81
0.01
2.27
28.20
1.49
2.26
41.03
95.14

4.03
0.44
44.04
2.00
0.29
1.89
52.69
80.34

41.82
1.69
89.78
40.00
13.36
2.14
188.79
345.45

1.95
74.05
0.95
2.01
78.95

68.03
0.95
0.72
69.70

58.59
0.28
8.85
0.36
68.07

20.00
48.43
0.40
28.12
1.60
2.71
101.25

6.60
5.95
2.41
4.32
19.29
98.24

5.66
6.91
1.48
8.87
22.92
92.62

6.09
13.03
4.41
0.95
9.63
34.11
102.18

5.89
46.34
3.38
0.99
16.46
73.06
174.32

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้ - มูลค่ำหุน้ ละ 1.00 บำท
ทุนจดทะเบียน
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2561
- หุน้ สำมัญ จำนวน 2,933,261,050 หุน้
ทุนที่ออกและชำระแล้ว
- หุน้ สำมัญ จำนวน 2,933,261,050 หุน้
ส่วนเกินมูลค่ำหุน้ สำมัญ
กำไร (ขำดทุน) สะสม
จัดสรรแล้ว - สำรองตำมกฎหมำย
ยังไม่ได้จดั สรร (ขำดทุนสะสม)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุม
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
ที่มำ: SET

4.2.

2562

ไตรมาส 2 ปี
2564
ล้านบาท
ล้านบาท
1,470.33
2,933.26
2563

ล้านบาท
1,470.33

ล้านบาท
1,470.33

977.75
448.58

977.75
448.58

977.75
448.58

2,933.26
(1,311.38)

23.72
(1,402.78)
47.28
0.01
47.29
145.53

23.72
(1,447.55)
2.50
0.01
2.52
95.14

23.72
(1,471.90)
(21.85)
0.01
(21.83)
80.34

23.72
(1,492.50)
153.11
18.03
171.14
345.45

งบกาไรขาดทุน

กาไรหรือขาดทุน:
รายได้
รำยได้จำกกำรขำย สุทธิ
รำยได้จำกกำรบริกำร สุทธิ
รำยได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขำย
ต้นทุนในกำรจัดจำหน่ำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร
ต้นทุนทำงกำรเงิน
รวมค่าใช้จ่าย
กาไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้
กาไร(ขาดทุน)สาหรับปี

2561

2562

ล้านบาท

ล้านบาท

209.13
11.36
220.49
157.73
70.70
55.28
0.44
284.16
(63.67)
1.64
(65.31)

128.32
25.31
153.63
103.36
45.72
48.70
0.62
198.40
(44.78)
(44.78)

ไตรมาส 2 ปี
2564
ล้านบาท
ล้านบาท

2563

93.30
15.83
109.13
71.13
27.32
37.62
1.43
137.50
(28.37)
(28.37)

25.32
15.08
12.64
53.05
21.67
20.00
30.73
2.05
74.46
(21.41)
1.60
(23.01)

ที่มำ: SET
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4.3.

งบกระแสเงินสด

เงินสดสุทธิได้มำ (ใช้ไป) จำกกิจกรรมดำเนินงำน
เงินสดสุทธิได้มำ(ใช้ไป)จำกกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้มำ(ใช้ไป) จำกกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี

2561

2562

2563

ล้านบาท
(23.65)
12.19
1.00
(10.46)
15.21
4.75

ล้านบาท
(5.40)
27.09
(3.49)
18.20
4.75
22.95

ล้านบาท
(8.68)
(1.04)
(11.83)
(21.56)
22.95
1.39

ไตรมาส 2 ปี
2564
ล้านบาท
(72.33)
(146.53)
227.97
9.11
1.39
10.50

ที่มำ: SET

4.4.

อัตราส่วนทางการเงินทีส่ าคัญ
รายการ

2561

2562

2563

ไตรมาส 2
ปี 2564

0.78
0.37
(0.06)
199.32
1.81
2.33
154.19
1.64
220.11
(64.11)

0.41
0.13
(0.11)
104.01
3.46
3.01
119.65
1.27
283.05
(159.93)

1.55
1.51
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

19.45
(42.79)
7.00
8.57
(29.15)
(179.78)

23.76
(29.07)
0.17
28.87
(25.99)
293.72

74.00
N/A
N/A
N/A
(43.37)
(30.82)

37.21
(58.76)
1.28

32.33
(59.71)
1.24

(10.81)
N/A
0.25

อัตรำส่วนสภำพคล่อง
อัตรำส่วนสภำพคล่อง (เท่ำ)
0.88
อัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเวียนเร็ว (เท่ำ)
0.09
อัตรำส่วนสภำพคล่องกระแสเงินสด (เท่ำ)
(0.27)
อัตรำส่วนหมุนเวียนลูกหนีก้ ำรค้ำ (เท่ำ)
324.52
ระยะเวลำเก็บหนีเ้ ฉลี่ย (วัน)
1.11
อัตรำส่วนหมุนเวียนสินค้ำคงเหลือ (เท่ำ)
2.12
ระยะเวลำขำยสินค้ำเฉลี่ย (วัน)
169.59
อัตรำส่วนหมุนเวียนเจ้ำหนี ้ (เท่ำ)
2.17
ระยะเวลำชำระหนี ้ (วัน)
165.89
Cash Cycle (วัน)
4.80
อัตรำส่วนแสดงควำมสำมำรถในกำรหำกำไร
อัตรำกำไรขัน้ ต้น (%)
24.58
อัตรำกำไรจำกกำรดำเนินงำน (%)
(30.59)
อัตรำกำไรอื่น (%)
0.34
อัตรำเงินสดต่อกำรทำกำไร (%)
35.40
อัตรำกำไรสุทธิ (%)
(29.62)
อัตรำตอบแทนผูถ้ ือหุน้ (%)
(81.69)
อัตรำส่วนแสดงประสิทธิภำพในกำรดำเนินงำน
อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ (%)
35.64
อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ถำวร (%)
(65.60)
อัตรำกำรหมุนสินทรัพย์ (เท่ำ)
1.20
อัตรำส่วนวิเครำะห์นโยบำยทำงกำรเงิน

บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

(MORE)
185

เอกสำรแนบ 2 หน้ำ 11/28

รายการ

2561

อัตรำส่วนหนีส้ ินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ (เท่ำ)
2.08
อัตรำส่วนควำมสำมำรถชำระดอกเบีย้ (เท่ำ)
(58.33)
อัตรำส่วนควำมสำมำรถชำระภำระผูกพัน (เท่ำ)
(9.36)
ที่มำ: รำยงำนประจำปี 2563 บริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)

2562

2563

36.99
(10.13)
(0.51)

(4.68)
(11.19)
(0.57)

ไตรมาส 2
ปี 2564
1.02
N/A
N/A

5.
5.1.

คาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
ภาพรวมผลการดาเนินงาน
ปี 2561
ณ สิน้ ปี 2561 บริษัทมีสำขำและจุดจำหน่ำยจำนวน 17 สำขำทั่วประเทศลดลงจำกปี 2560 ซึ่งมีสำขำและจุดจำหน่ำย
รวม 1 สำขำโดยในระหว่ำงปี มีกำรเปิ ดสำขำใหม่ 1 สำขำคือ STARDUST สำขำเซ็นทรัลพระรำม 3 และปิ ดสำขำที่ไม่ทำกำไรซึง่
สินสุดสัญญำรวม 5 สำขำแบ่งเป็ นสำขำ GIZMAN 3 สำขำและสำขำ STARDUST 2 สำขำบริษัทมีนโยบำยในกำรขยำยสำขำ
ใหม่ๆ ด้วยควำมระมัดระวงและจะเน้นไปทำงเปิ ด KIOSKสำหรับ House Brand เป็ นหลัก
ตลอดปี 2561 บริ ษั ท ได้มุ่ ง เน้น กำรเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ ำพในกำรบริ ห ำรร้ำ นสำขำที่ เ หลื อ อยู่ ทั้ง ในส่ ว นของร้ำ น
“STARDUST” ที่จำหน่ำยสินค้ำกลุ่มเครื่องสำอำงโดยพยำยำมคัดสรรสินค้ำที่เหมำะสมกับกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยของร้ำนให้มำก
ที่สดุ ซึ่งช่วยให้บริษัทสำมำรถบริหำรสินค้ำคงคลังของบริษัทให้อยู่ในระดับที่สอดคล้องกับระดับยอดขำยได้มำกขึน้ ในส่วนของ
ร้ำน “GIZMAN” ก็ม่งุ มันที่จะสรรหำสินค้ำใหม่ ๆ เข้ำมำอย่ำงต่อเนื่องรวมถึงกำรออกโปรโมชั่นที่เร้ำใจเพื่อกระตุน้ กำรตัดสินใจ
ของลูกค้ำให้ทำได้สะดวกและรวดเร็วขึน้ ขณะเดี๋ยวกันบริษัทได้ดำเนินควบคุมค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรให้ลดลงต่อเนื่อง
ทัง้ นีบ้ ริษัทมุ่งเน้นที่จะรักษำจุดแข็ง (Strength) ของบริษัท ในกำรดำเนินธุรกิจบริหำรร้ำนค้ำปลีกมำตัง้ แต่เริ่มต้นธุรกิจซึ่งก็คือ
กำรบริหำรยอดขำยต่อพนทีและต่อหัวพนักงำนและที่สำคัญในปี นี ้ บริษัทได้พฒ
ั นำสินค้ำใหม่ เพื่อเพิ่มควำมหลำกหลำยของ
ผลิตภัณฑ์ให้มำกขึน้ รวมถึงบริหำรแบรนด์ CLOUDA ซึ่งเป็ นสินค้ำ House Brand ของบริษัทให้เป็ นที่รูจ้ กั มำกยิงขึน้ โดยเน้น
จำหน่ำยสินค้ำที่อยู่ในควำมต้องกำรของตลำดเป็ นหลัก
ปี 2562
ณ สิน้ ปี 2562 บริษัท มีสำขำจำนวน 8 สำขำ ไม่รวมช่องทำงจัดจำหน่ำยทำงออนไลน์ลดลง 9 สำขำ จำก สิน้ ปี 2561
ซึ่งมีจำนวน 17 สำขำ โดยในระหว่ำงปี มีกำรปิ ด GIZMAN&MANGPONG รวม 5 สำขำ และ STARDUST รวม 4 สำขำ โดยมี
เหตุผลในกำรปิ ดสำขำดังนี ้
1) ส่ ง ม อ บคื นพื ้ น ที่ สิ ทธิ ก ำ รเ ช่ ำ ที่ ยั ง ไม่ ค รบก ำ หนด สั ญ ญำ คื นใ ห้ กั บ ศู น ย์ ก ำ รค้ ำ 2 สำ ข ำ ได้ แ ก่
GIZMAN&MANGPONG สำขำเมเจอร์สขุ มุ วิท และสำขำสยำมพำรำกอน โดยได้รบั ผลตอบแทนสูงกว่ำรำคำตำมบัญชี
2) ผลประกอบกำรไม่เป็ นไปตำมที่คำดกำรณ์ รวม 2 สำขำ ได้แก่ GIZMAN&MANGPONG สำขำเดอะไนน์ เซ็นเตอร์
พระรำม 9 และ STARDUST สำขำมำบุญครอง เซ็นเตอร์
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3) กำรปล่อยเช่ำช่วงพืน้ ที่สัญญำเช่ำระยะยำว รวม 5 สำขำ ได้แก่ GIZMAN&MANGPONG สำขำเดอะมอลล์บำง
กะปิ และสำขำบลูพอร์ต หัวหิน และ STARDUST สำขำฟิ วเจอร์พำร์ครังสิต สำขำเดอะมอลล์บำงกะปิ และสำขำบลูพอร์ต หัว
หิน ทัง้ นี ้
ตลอดปี 2562 บริ ษั ท ได้มุ่ง เน้น กำรเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ ำพในกำรบริ ห ำรร้ำ นสำขำที่ เ หลื อ อยู่ ทั้ง ในส่ ว นของร้ำ น
“GIZMAN&MANGPONG” ร้ำ น “STARDUST” โดยสรรหำสิ น ค้ำ ใหม่ ๆ ที่ อ ยู่ ใ นกระแสควำมนิ ย ม เหมำะสมกับ ควำม
ต้องกำรของกลุ่มลูกค้ำ ออกโปรโมชั่นที่เร้ำใจเพื่อกระตุน้ กำรตัดสินใจซือ้ ของลูกค้ำ และเจรจำเงื่อนไขทำงกำรค้ำให้เกิด
ประโยชน์สงู สุด ทัง้ อัตรำกำไรขัน้ ต้นและเงื่อนไขกำรชำระเงินรวมถึงกำร บริหำรสินค้ำคงคลังให้อยู่ในระดับที่สอดคล้องกับกำร
ขำย ขณะเดียวกัน บริษัท ได้ดำเนินกำรควบคุมค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรให้ลดลงอย่ำงต่อเนื่อง ทัง้ นี ้ บริษัท มุ่งเน้นที่
จะรักษำจุดแข็ง (Strength) ของบริษัทในกำรดำเนินธุรกิจบริหำรร้ำนค้ำปลีกมำตัง้ แต่เริ่มต้นธุรกิจ ซึ่งก็ คือกำรบริหำรยอดขำย
และเป้ำยอดขำยในแต่ละพืน้ ที่ ซึ่งรวมไปถึงพนักงำนขำยในแต่ละสำขำด้วย
ปี 2563
ณ ปี 2563 บริษัท มีผลขำดทุนสุทธิในงบกำรเงินรวม 28.37 ล้ำนบำท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 บริษัท มีผลขำดทุน
สุทธิ ในงบกำรเงินรวม 44.78 ล้ำนบำท อันเป็ นผลมำจำกกำรที่ บริษัท ได้มุ่งเน้นกำรเติบโตของธุรกิจสินค้ำกลุ่มไลฟ์ สไตล์
เทคโนโลยี และสร้ำงยอดขำยผ่ำนช่องทำงออนไลน์ให้เติบโต โดยบริษัท สำมำรถสร้ำงยอดขำยผ่ำนช่องทำงออนไลน์ได้ถึงร้อย
ละ 29 ของยอดขำยรวม เติบโตจำกปี 2562 ถึงร้อยละ 121 อีกทัง้ ได้รบั กำรสนับสนุนกำรส่งเสริมกำรขำยจำกคู่คำ้
ถึงแม้ว่ำในระหว่ำงปี 2563 ได้มีวิกฤตกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชือ้ ไวรัสโควิด -19 ซึ่งบริษัท ต้องปิ ดสำขำลงชั่วครำว
ตำมคำสั่งของภำครัฐ บริษัท จึงได้เพิ่มช่องทำงกำรขำยผ่ำนระบบเทเลโฟน รวมถึงบริหำรจัดกำรค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ให้เหมำะสม
กับสถำนกำรณ์ดังกล่ำว แม้ว่ำภำยหลังนัน้ บริษัท ได้กลับมำเปิ ดดำเนินกิจกำรรำนค้ำภำยในศูนย์กำรค้ำตำมปกติก็ตำม แต่
ผูบ้ ริโภคมีควำมระมัดระวังในกำรใช้จ่ำย อันเป็ นผลกระทบมำจำกวิกฤตกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชือ้ ไวรัสโควิด -19 และ
สภำวะเศรษฐกิจที่ถดถอยลง อีกทัง้ ในไตรมำสสำม ของปี 2563 บริษัท ได้ยกเลิกกำรจำหน่ำยสินค้ำกลุ่มผูล้ ิตภัณฑ์ควำมงำม
โดยได้ทยอยปิ ดสำขำ ภำยใต้แบรนด์รำ้ น STARDUST จำนวน 3 สำขำ เพื่อขยำยพืน้ ที่กำรจัดจำหน่ำยสินค้ำกลุ่มไลฟ์ สไตล์
เทคโนโลยีภำยใต้แบรนด์รำ้ น GIZMAN by mangpong จำนวน 2 สำขำ และเพื่อเตรียมพืน้ ที่ท่ีเป็ นสิทธิกำรเช่ำออกให้เช่ำช่วง
จำนวน 1 สำขำ รวมถึงได้ปิดสำขำภำยใต้แบรนด์รำ้ น GIZMAN by mangpong จำนวน 1 สำขำ เพื่อนำพืน้ ที่ท่ีเป็ นสิทธิกำรเช่ำ
ออกให้เช่ำช่วง ทำให้บริษัท มีจำนวนสำขำ ณ สิน้ ปี 2563 จำนวน 5 สำขำ โดย ณ สิน้ ปี 2562 มีจำนวนสำขำที่ 8 สำขำ
ไตรมำส 2 ปี 2564
บริษัท มีผลขำดทุนสุทธิในงบกำรเงินรวม 23.00 ล้ำนบำทเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมำสที่ 2/2563 บริษัท มีผลขำดทุน
สุท ธิ ใ นงบกำรเงิ น รวม 15.31 ล้ำ นบำทซึ่ง มี ผลขำดทุน เพิ่ ม ขึ น้ ถึ ง ร้อ ยละ 50.30 ซึ่ง แตกต่ ำ งเกิน ร้อ ยละ 20 ตำมประกำศ
คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่ทจ. 44/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรรำยงำนกำรเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐำนะ
กำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ขอ้ 22 เมื่อปรำกฏว่ำรำยได้หรือกำไรสุทธิตำมงบกำรเงินงวดใดของ
บริษั ท ที่ อ อกหลักทรัพ ย์มีค วำมแตกต่ำงจำกงบกำรเงิน ในงวดเดีย วกัน ของปี ก่ อนเกิด ขึน้ กว่ำร้อยละยี่สิบ ให้บ ริษัทที่ออก
หลักทรัพย์จดั ทำกำรวิเครำะห์และคำอธิบำยระหว่ำงกำลของฝ่ ำยจัดกำร (Interim Management Discussion and Analysis)
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โดยอย่ำงน้อยให้แสดงถึงสำเหตุและปั จจัยสำคัญที่ทำให้เกิดควำมแตกต่ำง รวมทัง้ ผลกระทบที่เกิดจำกปั จจัยดังกล่ำว และส่ง
ต่อสำนักงำนพร้อมกับกำรจัดส่งงบกำรเงิน
สำหรับสำเหตุและปั จจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อกำรดำเนินงำนในไตรมำสที่ 2/2564 ที่ผ่ำนมำ เนื่องจำกสถำนกำรณ์
โควิด ซึ่งบริษัท ยังคงได้รบั ผลกระทบอย่ำงต่อเนื่อง โดยเฉพำะธุรกิจกำรให้บริกำรคลินิกเสริมควำมงำมที่ดำเนินกำรโดยบริษัท
สลิม เวลเนส เอเชีย จำกัด (SWA) บริษัทย่อยของบริษัท เนื่องจำกต้องปิ ดสำขำไปทั้งหมด รำยได้ส่วนใหญ่จึงมำจำกกำร
จำหน่ำยสินค้ำและบริกำรทำงออนไลน์เท่ำนั้น ส่วนค่ำใช้จ่ำยหลักจะเป็ นค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร และค่ำใช้จ่ำยในกำรทำ
กำรตลำดทำงออนไลน์อย่ำงต่อเนื่องเพื่อกระตุน้ ยอดขำย
นอกจำกนีบ้ ริษัทได้เข้ำลงทุนเพิ่มในบริษทั ย่อยที่จดั ตัง้ ใหม่ เพื่อดำเนินกำรตำมแผนในระยะยำว โดยในไตรมำสที่ผ่ำน
มำบริษัทได้มีกำรศึกษำและหำรือกับผูเ้ ชี่ยวชำญ เพื่อจัดตัง้ บริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท เมดิคลั เอ็มไพร์ จำกัด ซึ่งจัดตัง้ ในไตรมำส
ที่สำม เป็ นเหตุกำรณ์ท่ีเกิดหลังกำรออกงบกำรเงินไตรมำสที่ 2/2564 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อประกอบกิจกำรคลินิกแพทย์แผน
ไทย แพทย์ทำงเลือก Wellness & Spa ซึ่งบริษัทคำดว่ำจะเริ่มดำเนินกำรเมื่อสถำนกำรณ์โควิดบรรเทำลงและควบคุมได้ ซึ่ง
บริษัทจะปรับไปตำมสถำนกำรณ์ และหำกมีควำมคืบหน้ำประกำรใดบริษัทจะรำยงำนผ่ำนหน้ำเว็บไซต์ของตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยต่อไป
5.2.

รายได้
ปี 2561
บริษัทมีรำยได้รวมในปี 2561 เท่ำกับ 220.49 ล้ำนบำทลดลง 43.72 ล้ำนบำทคิดเป็ นอัตรำกำรลดลงร้อยละ 16.55
จำกกำรที่บริษัท ได้มีกำรปิ ดสำขำที่ไม่ทำกำไรและสิน้ สุดสัญญำไป 5 สำขำรวมถึงยอดขำยสินค้ำในกลุ่มโฮมเอ็นเตอร์เทนเมนท์
ในรู ปแบบแผ่นบลูเรย์ดีวีดีภำพยนตร์ ซีดีเพลง และแผ่นเสียงที่ยังหดตัวต่อเนื่องจึงส่งผลให้บริษัทได้มีนโยบำยสิน้ สุดกำร
จำหน่ำยในไตรมำสสุดท้ำยของปี 2561 และคำดว่ำจะเลิกจำหน่ำยสินค้ำกลุ่มหนังและเพลงรำวไตรมำสแรกของปี 2562 โดย
ในปี นีผ้ ลิตภัณฑ์ในกลุ่ม GIZMAN หรือกี่ล่มุ ไลฟ์ สไตล์ -แก็ดเจ็ท สำมำรถสร้ำงรำยได้โดดเด่นส่งผลให้บริษัทมีสดั ส่วนรำยได้
จำกกลุ่มอยู่ท่รี อ้ ยละ 41.5 ของรำยได้รวมปี 2561 ซึ่งเพิ่มขึน้ จำกร้อยละ 35.8 ในปี 2560 ด้ำนรำยได้จำกร้ำนค้ำปลีกในแบรนด์
STARDUST มีสัดส่วนเพิ่มสูงขึน้ คิดเป็ นร้อยละ 46.9 ของรำยได้รวมปี 2561 จำกร้อยละ 45.2 ในปี 2560 ส่วนรำยได้จำก
ร้ำนค้ำปลีกแบรนด์ MANGPONG มีสดั ส่วนต่อร่ำยได้รวมที่ลดลงมำอยู่ท่รี อ้ ยละ 0.72 ในปี 2561 จำกระดับร้อยละ 14.77 ใน
ปี 2560
จำกควำมต้องกำรของสินค้ำในกลุ่มโฮมเอ็นเตอร์เทนเมนต์ท่ียังหดตัวจำกปี 2560 ต่อเนื่องมำถึงปี 2561 ส่งผลให้
ควำมต้องกำรซือ้ ของลูกค้ำในรูปแบบแผ่นบลูเรย์ดีวีดีภำพยนตร์ ซีดีเพลง และแผ่นเสียงลดน้อยลงสืบเนื่องมำจำกเทคโนโลยีท่ี
เปลี่ยนไปและคำดว่ำผลกระทบของกำรหดตัวในสินค้ำกลุ่มโฮมเอนเตอร์เทนเมนต์จะมีผลต่อกำรหดตัวของรำยได้ในอนำคตลง
อย่ำงต่อเนื่องในอนำคต ดังนัน้ บริษัท จึงมีนโยบำยสิน้ สุดกำรจำหน่ำยสินค้ำประเภทกลุ่มโฮมเอ็นเตอร์เทนเมนท์นีภ้ ำยในไตร
มำสแรกของปี 2562 และจะนำพืน้ ที่ของกลุ่มนีไ้ ปบริหำรจัดกำรพนที่ในส่วนของสินค้ำ GIZMAN หรือกี่ล่มุ ไลฟ์ สไตล์ -แก็ดเจท
เพื่อจัดวำงสินค้ำใหม่ ได้เพิ่มขึน้ รวมถึงมีภำพลักษณ์ของร้ำน GIZMAN ที่ชดั เจนยิ่งขึน้
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รำยได้จำกกำรจำหน่ำยสินค้ำเครื่องสำอำงในปี 2561 เท่ำกับ 103.22 ล้ำนบำทลดลงจำกปี 2560 เท่ำกับ 18.32 ล้ำน
บำทโดยรำยได้จำกกลุ่มผูล้ ิตภัณฑ์ควำมงำมคิดเป็ นร้อยละ 46.81 ของรำยได้รวมในปี 2561 เพิ่มขึน้ จำกร้อยละ 46.00 ในปี
2560
รำยได้จำกกำรจำหน่ำยสินค้ำไลฟ์ สไตล์ - แก็ดเจ็ทในปี 2561 เท่ำกับ 90.74 ล้ำนบำทลดลงจำกปี 2560 เท่ำกับ 2.21
ล้ำนบำทโดยรำยได้จำกกำรกลุ่มไลฟ สไตล์ - แก็ดเจ็ทคิดเป็ นร้อยละ 41.15 ของรำยได้รวมในปี 2561 เพิ่มขึน้ จำกร้อยละ
35.18 ในปี 2560
รำยได้จ ำกกำรจ ำหน่ ำยสิ น ค้ำกลุ่ม โฮมเอ็ น เตอร์เ ทนเมนท์ในรู ป แบบแผ่ น บลูเรย์ดีวีดี ภำพยนตร์ ซี ดี เ พลง และ
แผ่ น เสี ย งในปี 2561 เท่ ำ กั บ 14.9 ล้ำ นบำทลดลงจำกปี 2560 เป็ น จ ำนวน 24.3 ล้ำ นบำทโดยรำยได้จ ำกกำรกลุ่ม โฮม
เอ็นเตอร์เทนเมนท์คิดเป็ นร้อยละ 7.8 ของรำยได้รวมในปี 2561 ลดลงจำกร้อยละ 15.4 ในปี 2560
บริษัท มีโปรแกรมสิทธิสะสมคะแนนแก่ลกู ค้ำที่มีบตั รสมำชิกโดยทุก ๆ 20 บำทได้ 1 คะแนนและได้คะแนนสองเท่ำทุก
วันพุธและวันเกิดบริษัทเริ่มโปรแกรมสิทธิสะสมคะแนนตัง้ แต่ เดือนกุมภำพันธ์ 2554 เป็ นต้นมำโดยทุก ๆ 500 คะแนนสำมำรถ
แลกเป็ นส่วนลดได้ 50 บำทและหำกแลกส่วนลดสินค้ำภำพยนตร์และเพลงภำยใต้ลิขสิทธิ์ของบริษัทนัน้ ทุก 1,000 คะแนนแลก
เป็ นส่วนลด 300 บำท, ทุก 3,000 คะแนนแลกเป็ นส่วนลด 1,200 บำทและทุก 5,000 คะแนนแลกเป็ นส่วนลด 2,500 บำทจำก
รูปแบบกำรสะสมคะแนนและกำรแลกคะแนนสะสมข้ำงต้นส่งผลให้ประมำณกำรส่วนลดสิทธิสะสมคะแนนในปี 2561 เท่ำกับ
0.18 ล้ำนบำทเพิ่มขึน้ จำก 0.15 ล้ำนบำทในปี 2560 โดยประมำณกำรสิทธิสะสมคะแนนคิดเป็ นร้อยละ 0.08 ของรำยได้รวมใน
ปี 2561 จำกร้อยละ 0.06 ในปี 2560
เดิมสินค้ำกลุ่มกลุ่มโฮมเอ็นเตอร์เทนเมนต์ในต้องใช้พืน้ ที่ในกำรเก็บวิดีโอสำหรับกำรจำหน่ำยและกำรให้เช่ำสินค้ำ
เป็ นจำนวนมำกแต่จำกกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีได้ส่งผลให้ควำมต้องกำรของสินค้ำในกลุ่มโฮมเอ็นเตอร์เทนเมนต์ลง
และทำให้รำ้ นสำขำของบริษัทใช้เนือ้ ที่เล็กลงแต่เนื่องจำกบริษัทมีสิทธิกำรเช่ำอยู่เพื่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดบริษัทจึงดำเนินกำร
จัดหำบริษัทอื่นเข้ำมำเช่ำพืน้ ที่สิทธิกำรเช่ำของบริษัทต่อจำกบริษัทโดยรำยได้ค่ำเช่ำในปี 2561 เท่ำกับ 6.27 ล้ำนบำทลดลง
เล็กน้อยจำก 6.79 ล้ำนบำทในปี 2560เนื่องจำกในกำรต่อสัญญำให้เช่ำช่วงซึ่งครบกำหนดตำมสัญญำได้มีกำรปรับลดรำคำ
ตำมสภำวะเศรษฐกิจ
รำยได้อื่นอยู่ท่ี 4.32 ล้ำนบำทในปี 2561 เพิ่มขึน้ จำก 3.67 ล้ำนบำทในปี 2560 คิดเป็ นอัตรำกำรเพิ่มขึน้ ร้อยละ 17.66
เนื่องจำกในปี 2561 มีรำยได้ค่ำ Compensate จำก Supplier เพิ่มมำกขึน้
ปี 2562
บริษัท มีรำยได้รวมในปี 2562 เท่ำกับ 153.63 ล้ำนบำทลดลง 66.87 ล้ำนบำท จำกปี 2561 ที่ 220.49 ล้ำนบำท คิด
เป็ นอัตรำกำรลดลงร้อยละ 30.33
รำยได้จำกกำรขำยลดลงจำก 209.13 ล้ำนบำทในปี 2561 เป็ น 128.32 ล้ำนบำทปี 2562 ลดลง 80.81 ล้ำนบำท หรือ
คิดเป็ นอัตรำกำรลดลงร้อยละ 38.64 โดยรำยได้จำกกำรขำยลดลงเป็ นผลมำจำกจำนวนสำขำที่ลดลงจำก 22 สำขำในปี 2561
มำอยู่ท่ี 8 สำขำใน สิน้ ปี 2562 รวมถึงบริษัท ได้ยกเลิกกำรจำหน่ำยสินค้ำในกลุ่มโฮมเอ็นเตอร์เทนเมนท์ในรูปแบบแผ่นบลูเรย์
ดีวีดีภำพยนตร์ ซีดีเพลง และแผ่นเสียงในไตรมำสแรกของปี 2562 ทัง้ นีใ้ นปี 2562 บริษัทมีสดั ส่วนรำยได้จำกกำรขำยดังนี ้
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รำยได้จำกกำรจำหน่ำยสินค้ำไลฟ์ สไตล์ - แก็ดเจ็ทในปี 2562 เท่ำกับ 81.53 ล้ำนบำท คิดเป็ นร้อยละ 51.47 ของ
รำยได้รวมลดลงจำกปี 2561 เป็ นจำนวน 9.21 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 10.15 สินค้ำกลุ่มผูล้ ิตภัณฑ์ควำมงำมรำยได้จำก
กำรจำหน่ำยสินค้ำเครื่องสำอำงในปี 2562 อยู่ท่ี 44.97 ล้ำนบำท คิดเป็ นร้อยละ 28.38 ของรำยได้รวมลดลงจำกปี 2561 เป็ น
จำนวน 58.25 ล้ำนบำท คิดเป็ นลดลงร้อยละ
บริษัท มีโปรแกรมสิทธิสะสมคะแนนแก่ลกู ค้ำที่มีบตั รสมำชิก โดยทุก ๆ 20 บำทได้ 1 คะแนน และได้คะแนนสองเท่ำ
ทุกวันพุธและวันเกิด บริษัทเริ่มโปรแกรมสิทธิสะสมคะแนนตัง้ แต่เดือนกุมภำพันธ์ 2554 เป็ นต้นมำ โดยคะแนนดังกล่ำวจะมี
อำยุ 2 ปี ส่งผลให้ประมำณกำรส่วนลดสิทธิสะสมคะแนน ในปี 2562 เท่ำกับ 0.87 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ จำกปี 2561 เป็ นจำนวน
0.69 ล้ำนบำท
ในปี 2562 บริษัท ได้กำรปล่อยเช่ำช่วงพืน้ ที่สญ
ั ญำเช่ำระยะยำวในศูนย์กำรค้ำ รวม 3ศูนย์กำรค้ำ ได้แก่ เดอะมอลล์
บำงกะปิ , บลูพอร์ต หัวหิน และฟิ วเจอร์พำร์ครังสิต ทำให้บริษัท มีรำยได้จำกกำรปล่อยพืน้ ที่เช่ำ อยู่ท่ี 13.13 ล้ำนบำท คิดเป็ น
ร้อยละ 8.29 ของรำยได้รวมปี 2562 เพิ่มขึน้ จำกปี 2561 ที่ 6.86 ล้ำนบำท คิดเป็ นอัตรำกำรเพิ่มขึน้ ร้อยละ 109.51
รำยได้อื่นๆ 16.97 ล้ำนบำท ซึ่งเพิ่มขึน้ จำกปี 2561 ที่ 11.90 ล้ำนบำท คิดเป็ นอัตรำกำรเพิ่มขึน้ ร้อยละ 235 อันเป็ นผล
มำจำกกำรส่งมอบคืนพืน้ ที่สิทธิกำรเช่ำที่ยงั ไม่ครบกำหนดสัญญำคืนให้กับศูนย์กำรค้ำ ส่งผลให้มีผลกำไรจำกกำรคืนพืน้ ที่หลัง
หักค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรนีเ้ ป็ นจำนวน 10.60 ล้ำนบำท อีกทัง้ ได้รบั กำรสนับสนุนกำรส่งเสริมกำรขำยจำกคู่คำ้
ปี 2563
บริษัท มีรำยได้รวมในปี 2563 เท่ำกับ 109.13 ล้ำนบำทลดลง 44.50 ล้ำนบำท จำกปี 2562 ที่ 153.63 ล้ำนบำท คิด
เป็ นอัตรำกำรลดลงร้อยละ 28.96
รำยได้จำกกำรขำยลดลงจำก 128.32 ล้ำนบำทในปี 2562 เป็ น 93.30 ล้ำนบำทปี 2563 ลดลง 35.02 ล้ำนบำท หรือ
คิดเป็ นอัตรำกำรลดลงร้อยละ 27.29 โดยรำยได้จำกกำรขำยลดลงเป็ นผลมำจำกจำนวนสำขำที่ลดลงจำก 8 สำขำในปี 2562
มำอยู่ท่ี 5 สำขำใน สิน้ ปี 2563 รวมถึงบริษัท ได้ ยกเลิกกำรจำหน่ำยสินค้ำกลุ่มผูล้ ิตภัณฑ์ควำมงำม ทัง้ นี ้ ในปี 2563 บริษัท มี
สัดส่วนรำยได้จำกกำรขำยดังนี ้
รำยได้จำกกำรจำหน่ำยสินค้ำไลฟ์ สไตล์ - แก็ดเจ็ท ในปี 2563 เท่ำกับ 76.13 ล้ำนบำท คิดเป็ นร้อยละ 69.76 ของ
รำยได้รวมลดลงจำกปี 2562 เป็ นจำนวน 5.40 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 6.62
รำยได้จำกกำรจำหน่ำยสินค้ำกลุ่มผูล้ ิตภัณฑ์ควำมงำม ในปี 2563 อยู่ท่ี 16.67 ล้ำนบำท คิดเป็ นร้อยละ 15.28 ของ
รำยได้รวมลดลงจำกปี 2562 เป็ นจำนวน 28.30 ล้ำนบำท คิดเป็ นลดลงร้อยละ 62.93
บริษัท มีโปรแกรมสิทธิสะสมคะแนนแก่ลกู ค้ำที่มีบตั รสมำชิกโดยทุกๆ 20 บำทได้ 1 คะแนนและได้คะแนนสองเท่ำทุก
วันพุธและวันเกิด บริษัทเริ่มโปรแกรมสิทธิสะสมคะแนนตัง้ แต่เดือนกุมภำพันธ์ 2554 เป็ นต้นมำโดยคะแนนดังกล่ำวจะมีอำยุ 2
ปี ส่งผลให้ประมำณกำรส่วนลดสิทธิสะสมคะแนน ในปี 256 3 เท่ำกับ 0. 50 ล้ำนบำท ลดลง จำกปี 256 2 เป็ นจำนวน 0.37
ล้ำนบำท
รำยได้ค่ำเช่ำในปี 2563 บริษัท มีรำยได้ค่ำเช่ำจำกกำรปล่อยเช่ำช่วงพืน้ ที่สญ
ั ญำเช่ำระยะยำวในศูนย์กำรค้ำ รวม 4
ศูนย์กำรค้ำ ได้แก่ ฟิ วเจอร์พำร์ครังสิต, เมเจอร์ปิ่นเกล้ำ, เดอะมอลล์บำงกะปิ และทำให้บริษัท มีรำยได้จำกกำรปล่อยพืน้ ที่เช่ำ
อยู่ท่ี 12.28 ล้ำนบำท คิดเป็ นร้อยละ 11.25 ของรำยได้รวมปี 2563 ลดลง จำกปี 256 2 ที่ 0.85 ล้ำนบำท คิดเป็ นอัตรำกำร
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เพิ่มขึน้ ร้อยละ 6.48 อันเป็ นผลกระทบมำจำกวิกฤตกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชือ้ ไวรัสโควิด -19 ผูเ้ ช่ำช่วง ต้องปิ ดร้ำนค้ำลง
ชั่วครำวตำมคำสั่งของภำครัฐ โดยบริษัท ได้งดเว้นกำรเก็บค่ำเช่ำช่วง กับผูเ้ ช่ำช่วงและสัญญำเช่ำช่วงที่สิน้ สุดสัญญำเช่ำระยะ
ยำวกับศูนย์กำรค้ำ 1 แห่ง อันได้แก่ เดอะมอลล์ท่ำพระ
รำยได้อื่น ๆ 3.55 ล้ำนบำท ซึ่งลดลงจำกปี 2562 ที่ 8.62 ล้ำนบำท คิดเป็ นอัตรำกำรลดลง ร้อยละ 70.82 อันเป็ นผล
มำจำกกำรปี 2562 บริษัท ได้ส่งมอบคืนพืน้ ที่สิทธิกำรเช่ำที่ยงั ไม่ครบกำหนดสัญญำคืนให้กับศูนย์กำรค้ำ ส่งผลให้มีผลกำไร
จำกกำรคืนพืน้ ที่หลังหักค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรนีเ้ ป็ นจำนวน 10.60 ล้ำนบำท
ไตรมำส 2 ปี 2564
บริษัท มีรำยได้รวมใน 6 เดือนแรกของปี 2564 เท่ำกับ 53.05 ล้ำนบำทลดลง 5.84 ล้ำนบำท จำก 6 เดือนแรกของปี
2563 ที่ 58.89 ล้ำนบำท คิดเป็ นอัตรำกำรลดลงร้อยละ 9.91 โดยรำยได้รวมของบริษัทใน 6 เดือนแรกของปี 2564 แบ่งเป็ น
รำยได้จำกกำรขำยจำนวน 25.32 ล้ำนบำท รำยได้จำกกำรบริกำรจำนวน 15.08 ล้ำนบำท และรำยได้อื่น 12.64 ล้ำนบำท โดย
สำเหตุหลักในกำรลดลงของรำยได้รวมบริษัทเกิดจำกกำรที่รำยได้จำกกำรขำยของบริษัทลดลงร้อยละ 47.04 เมื่อเทียบกับงวด
เดียวกันของปี ก่อนหน้ำ อย่ำงไรก็ดี บริษัทมีรำยได้ประเภทใหม่ซ่งึ ได้แก่รำยได้จำกกำรบริกำร ซึ่งมียอดรวมที่ 15.08 ล้ำนบำท
และรำยได้อื่นของบริษัทเพิ่มขึน้ ร้อยละ 14.20 เมื่อเทียบกับงวดเดี่ยวกันของปี ก่อนหน้ำ จึงทำให้ยอดรำยได้รวมของบริษัทไม่ได้
ลดลงอย่ำงมีนยั สำคัญ
ต้นทุนขายและกาไรขัน้ ต้น
ปี 2561
ต้นทุนขำยในปี 2561 เท่ำกับ 157.73 ล้ำนบำทหรือคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 75.42 ของรำยได้จำกกำรขำยเปรียบเทียบ
กับปี 2560 มีสัดส่วนเท่ำกับร้อยละ 75.74 ต้นทุนขำยดีขึน้ เล็กน้อยแม้ว่ำสัดส่วนกำรบริโภคสินค้ำในกลุ่ม โฮมเอนเตอร์เทน
เม้นต์ซอฟแวร์ ภำยใต้ลิขสิทธิ์ของบริษัทจะมีจำนวนลดลงต่อเนื่องแต่สดั ส่วนสินค้ำกลุ่มผูล้ ิตภัณฑ์ควำมงำมที่เป็ นผลิตภัณฑ์
ของบริษัทมีสดั ส่วนมำกขึน้ ก็ช่วยชดเชยกำรลดลงของสินค้ำลิขสิทธิ์ของบริษัทในกลุ่มโฮมเอนเตอร์เทนเม้นต์ซอฟแวร์ดว้ ยเหตุนี ้
เองอัตรำกำไรขัน้ ต้นของบริษัทจึงดีขึน้ เล็กน้อยจำกร้อยละ 24.26 ในปี 2560 มำอยู่ท่รี อ้ ยละ 24.58 ในปี 2561
5.3.

ปี 2562
ต้นทุนขำยในปี 2562 เท่ำกับ 103.36 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นร้อยละ 80.55 ของรำยได้จำกกำรขำย ซึ่งเปรียบเทียบกับ
ปี 2561 มีอตั รำ ส่วนร้อยละ 75.42 คิดเป็ นอัตรำส่วนที่เพิ่มขึน้ ร้อยละ 5.12 ส่งผลให้อตั รำกำไรขัน้ ต้นลดลง อันเป็ นผลมำจำก
กำรแข่งขันด้ำนรำคำ อีกทัง้ ได้จำหน่ำยสินค้ำที่หมดควำมนิยมในรำคำที่ต่ำกว่ำทุน
ปี 2563
ต้นทุนขำยในปี 2563 เท่ำกับ 71.13 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นร้อยละ 76.24 ของรำยได้จำกกำรขำย ซึ่ง เปรียบเทียบกับปี
2562 มีอตั รำส่วนร้อยละ 80.55 อันเป็ นผลมำจำกกำรเจรจำขอกำรสนับสนุนกำรส่งเสริมกำรขำยจำกคู่คำ้ เพื่อเพิ่มอัตรำกำไร
ขัน้ ต้นในสินค้ำที่มีกำรแข่งขันด้ำนรำคำ
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ไตรมำส 2 ปี 2564
ต้นทุนขำยใน 6 เดือนแรกของปี 2564 เท่ำกับ 21.67 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นร้อยละ 85.56 ของรำยได้จำกกำรขำย ซึ่ง
เมื่อเปรียบเทียบกับ 6 เดือนแรกของปี 2564 ที่มีอตั รำส่วนต่อรำยได้จำกกำรขำยที่รอ้ ยละ 88.63 อัตรำส่วนกำไรขัน้ ต้นบริษัท
มิ ได้มี ก ำรเปลี่ย นที่ มีนัยสำคัญ แต่ อย่ำ งใด อย่ ำ งไรก็ ดี ยอดรวมของต้น ทุนขำยใน 6 เดื อ นแรกของปี 2564 ลดลงอย่ำงมี
นัยสำคัญเนื่องจำกรำยได้จำกกำรขำยของบริษัทมีกำรลดลงเช่นเดียวกัน
5.4.

ต้นทุนในการจัดจาหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ปี 2561
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรในปี 2561 เท่ำกับ 125.98 ล้ำนบำทหรือคิดเป็ นร้อยละ 57.14 ของรำยได้รวมทัง้ นี ้
ค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวลดลง 12.06 ล้ำนบำทจำกปี 2560 หรือคิดเป็ นอัตรำกำรลดลงร้อยละ 8.74 ทัง้ นีค้ ่ำใช้จ่ำยที่ลดลงหลักๆ มำ
จำกค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับพนักงำนลดลง 3.24 ล้ำนบำทค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวกับกำรปิ ดสำขำลดลง 1.82 ล้ำนบำทค่ำใช้จ่ำยที่
เกี่ยวข้องกับกำรเช่ำบริกำรและสำธำรณูปโภคลดลง 7.36 ล้ำนบำทและค่ำเสื่อมรำคำลดลง 1.35 ล้ำนบำท
ปี 2562
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย และบริหำร ในปี 2562 เท่ำกับ 94.43 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นร้อย
ละ 61.46 ของรำยได้รวม ทัง้ นีค้ ่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวลดลง 31.56 ล้ำนบำทจำกปี 2561 หรือคิดเป็ นอัตรำกำรลดลงร้อยละ 25.05
ทัง้ นี ้ ลดลงเนื่องจำกกำรปิ ดสำขำ อันได้แก่ท่เี กี่ยวข้องกับพืน้ ที่ในศูนย์กำรค้ำ และค่ำใช้จ่ำยพนักงำน
ต้นทุนทำงกำรเงินปี 2562 อยู่ท่ี 0.62 ล้ำนบำท คิดเป็ นอัตรำกำรเพิ่มขึน้ ร้อยละ 40.20 เนื่องจำก ในปี 2562 บริษัท
ได้กเู้ งินจำกกรรมกำรโดยได้ออกตั๋วสัญญำใช้เงินนีเ้ ป็ นหลักฐำน กำหนดกำรชำระคืนเมือทวงถำม อัตรำดอกเบีย้ ร้อยละ 7 ต่อปี
โดยชำระเสร็จสิน้ แล้ว
ปี 2563
ต้นทุนในกำรจัดจำหน่ำยลดลงจำก 45.72 ล้ำนบำท ในปี 2562 เป็ น 27.32 ล้ำนบำท ในปี 2563 ลดลง 18.40 ล้ำน
บำท หรือคิดเป็ นอัตรำกำรลดลงร้อยละ 40.25
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร ลดลงจำก 48.70 ล้ำนบำท ในปี 2562 เป็ น 37.62 ล้ำนบำท ในปี 2563 ลดลง 11.08 ล้ำน
บำท หรือคิดเป็ นอัตรำกำรลดลง ร้อยละ 22.76
ทัง้ นีค้ ่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวลดลงเนื่อง จำกกำรปิ ดสำขำชั่วครำวอันเนื่องจำกวิกฤตกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชือ้ ไวรัสโค
วิด -19 รวมถึงกำรปิ ดสำขำอย่ำงถำวร ตำมที่กล่ำวมำข้ำงต้น โดย ค่ำใช้จ่ำย เป็ นหลัก คือค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับพืน้ ที่ใน
ศูนย์กำรค้ำ และค่ำใช้จ่ำยพนักงำน ซึ่งในช่วงเวลำดังกล่ำว บริษัท ได้มีกำรบริหำรจัดกำรค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวกับพนักงำนและ
กรรมกำรให้เหมำะสมกับสถำนะกำรณ์ท่เี กิดขึน้
ต้นทุนทำงกำรเงินปี 2563 อยู่ท่ี 1.43 ล้ำนบำท คิดเป็ นอัตรำกำรเพิ่มขึน้ ร้อยละ 130.22 เนื่อง จำกในปี 2563 บริษัท
ได้นำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 16 มำถือปฏิบตั ิครัง้ แรก รับรูห้ นีส้ ินตำมสัญญำเช่ำสำหรับสัญญำเช่ำที่เคยจัด
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ประเภทเป็ นสัญญำเช่ำดำเนินงำนด้วยมูลค่ำปั จจุบนั ของเงินจ่ำยชำระตำมสัญญำเช่ำที่เหลืออยู่ โดยคิดลดด้วยอัตรำดอกเบีย้
เงินกูย้ ืม
ไตรมำส 2 ปี 2564
ต้นทุนในกำรจัดจำหน่ำยเพิ่มขึน้ จำก 13.64 ล้ำนบำท ใน 6 เดือนแรกของปี 2563 เป็ น 20.00 ล้ำนบำท ใน 6 เดือน
แรกของปี 2564 เพิ่มขึน้ 6.37 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นอัตรำกำรเพิ่มขึน้ ที่รอ้ ยละ 46.69
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรเพิ่มขึน้ จำก 17.54 ล้ำนบำท ใน 6 เดือนแรกของปี 2563 เป็ น 30.73 ล้ำนบำท ใน 6 เดือนแรก
ของปี 2564 เพิ่มขึน้ 13.19 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นอัตรำกำรเพิ่มขึน้ ที่รอ้ ยละ 75.17
โดยต้นทุนในกำรจัดจำหน่ำยและค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร โดยรวมแล้วเพิ่มขึน้ ร้อยละ 62.17 จำก 6 เดือนแรกของปี
2563 ซึ่งบำงส่วนที่เพิ่มขึน้ สอดคล้องกับกำรเพิ่มขึน้ ของรำยได้จำกกำรบริกำรของบริษัท ที่บริษัทไม่ได้มีรำยได้ในส่วนนีม้ ำก่อน
หน้ำนี ้ อย่ำงไรก็ดี ยอดรวมค่ำใช้จ่ำยที่มีนยั สำคัญในส่วนนีอ้ ำจเป็ นสำเหตุสำคัญที่ทำให้บริษัทมีผลประกอบกำรเป็ นขำดทุน
สุทธิ
5.5.

กาไร (ขาดทุน) สุทธิ
ปี 2561
ขำดทุนก่อนดอกเบีย้ ภำษี ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ่ำยลิขสิทธิ์ (EBITDA) ในปี 2561 เท่ำกับ (44.95) ล้ำนบำทหรือ
คิดเป็ น EBITDA Margin (อัตรำ EBITDA ต่อร่ำยได้รวม) ร้อยละ -20.39
ต้นทุนทำงกำรเงินปี 2561 อยู่ท่ี 0.44 ล้ำนบำท คิดเป็ นอัตรำกำรลดลงร้อยละ 0.87 เนื่องจำกปี 2561 ได้ชำระเงิน
กูย้ ืมเงินระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินที่มีหลักประกันเป็ นสิทธิกำรเช่ำระยะ
บริษัทมีกำรบันทึกภำษีเงินได้ในปี 2561 ที่ 1.64 ล้ำนบำทลดลงจำกปี 60 ที่บนั ทึกไว้ 3.03 ล้ำนบำทซึ่งเป็ นผลมำจำก
กำรยกเลิกกำรขำยสินค้ำผ่ำนศูนย์กำรค้ำ และต้องบันทึกภำษีท่ไี ม่สำมำรถขอคืนได้ลงในงบกำไรขำดทุนในปี 256
กำไร (ขำดทุน) สุทธิจำกผลกำรดำเนินงำนในปี 2561 มีผลขำดทุนสุทธิหลังหักภำษี เงินได้ในงบกำรเงินรวมเท่ำกับ
65.31 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 5.95 จำกปี ก่อนและมีผลขำดทุนในงบกำรเงินเฉพำะปี 2561 เท่ำกับ 72.54 ล้ำนบำทเพิ่มขึน้ ร้อย
ละ 9.51 เนื่องจำก หรือคิดเป็ นอัตรำขำดทุนสุทธิรอ้ ยละ 29.62 และ32.55 ของรำยได้รวมอันเป็ นผลมำจำกกำรลดลงของรำยได้
ปี 2562
ขำดทุนก่อนดอกเบีย้ ภำษี ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ำย (EBITDA) ในปี 2562 เท่ำกับ (34.42) ล้ำนบำท หรือคิด
เป็ น EBITDA Margin (อัตรำ EBITDA ต่อร่ำยได้รวม) ร้อยละ -21.73
บริษัท มีกำรบันทึกภำษี เงินได้ในปี 2562 ไม่มีเนื่องจำกผลประกอบกำรขำดทุน ในขณะที่ปี 2561 อยู่ ที่ 1.64 ล้ำน
บำท
จำกผลกำรดำเนินงำนในปี 2562 มีผลขำดทุนสุทธิหลังหักภำษีเงินได้ในงบกำรเงินรวมเท่ำกับ 44.78 ล้ำนบำท ลดลง
ร้อยละ 31.44 จำกปี ก่อน
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ปี 2563
บริษัท ไม่มีภำษีเงินได้ในปี เนื่องจำกผลประกอบกำรขำดทุน
จำกผลกำรดำเนินงำนในปี 2563 มีผลขำดทุนสุทธิ ในงบกำรเงินรวมเท่ำกับ 28.37 ล้ำนบำท ลดลง 16.41 ล้ำนบำท
คิดเป็ นร้อยละ 36.65 จำกปี ก่อน
ไตรมำส 2 ปี 2564
ใน 6 เดือนแรกของปี 2564 บริษัท มีขำดทุนสุทธิจำกกำรดำเนินงำนจำนวน 23.00 ล้ำนบำท คิดเป็ นอัตรำขำดทุน
สุทธิท่รี อ้ ยละ 43.37 ขำดทุนเพิ่มขึน้ จำก 6 เดือนแรกของปี 2563 จำนวน 15.31 ล้ำนบำท ที่มีอตั รำขำดทุนสุทธิท่รี อ้ ยละ 25.99
หรือขำดทุนเพิ่มขึน้ ร้อยละ 50.30 เมื่อเทียบกับช่วง 6 เดือนแรกของปี 2563 โดยสำเหตุหลักที่ทำให้บริษัทมีผลประกอบกำรเป็ น
ขำดทุนเกิดจำกกำรที่บริษัทมียอดต้นทุนในกำรจัดจำหน่ำยและค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรที่สูง และบริษัทมิได้มี กำไรจำกกำร
ดำเนินงำนมำกเพียงพอที่จะชดเชยค่ำใช้จ่ำยในส่วนนีไ้ ด้

5.6.

สินทรัพย์
ปี 2561
สินทรัพย์รวมของบริษัท ลดลงโดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 สินทรัพย์รวมของบริษัทเท่ำกับ 145.53 ล้ำนบำทลดลง
จำก ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 ซึ่งมีสินทรัพย์เท่ำกับ 220.90 ล้ำนบำทลดลง 75.37 ล้ำนบำทหรือร้อยละ 34.12 อันเป็ นผลมำ
จำกกำรลดลงของ เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด เงินลงทุนชั่วครำว สินค้ำคงเหลือ ส่วนปรับปรุงอำคำรและอุปกรณ์ สิทธิ
กำรเช่ำ เงินประกันและมัดจำ เป็ นหลัก
บริษัท มีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 เท่ำกับ 4.75 ล้ำนบำท ลดลง 10.46 ล้ำนบำท
จำก ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 ที่มีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดที่ 15.21 ล้ำนบำทเนื่องจำกบริษัทได้ใช้รำยกำรดังกล่ำว
เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในปี 2561
บริษัท มีเงินลงทุนชั่วครำว ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 เท่ำกับ 0.13 ล้ำนบำทลดลง 14.15 ล้ำนบำทจำก ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2560 ที่มีเงินลงทุนชั่วครำวที่ 14.28 ล้ำนบำท เนื่องจำกบริษัทได้ใช้เงินลงทุนชั่วครำวดังกล่ำวเป็ นเงินทุนหมุนเวียนใน
ปี 2561 โดยในระหว่ำงปี เงินลงทุนส่วนที่ยังไม่ได้ใช้บริษัทได้นำเงินดังกล่ำวไปฝำกไว้ในกองทุนเปิ ดทหำรไทยธนพลัส /TB8
เนื่องจำกเป็ นกองทุนที่มีสภำพคล่องสูงใกล้เคียงเงินฝำกออมทรัพย์แต่ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่ำเงินฝำกออมทรัพย์
บริษัทมีระบบกำรบริหำรจัดกำรสินค้ำที่ทนั สมัยโดยเชื่อมโยงระบบ ERP ระบบบริหำรกำรขำย่อหน้ำร้ำนและระบบ
รำยงำนกำรขำยเข้ำด้วยกันทำให้สำมำรถกำหนดปริมำณกำรสั่งซือ้ ที่เหมำะสมกับปริมำณกำรขำยและปริมำณสต็อกสินค้ำได้
อีกทั้งบริษัท ยังได้กำหนดนโยบำยในกำรสั่งซือ้ สินค้ำว่ำควรมีเงื่อนไขทำงกำรค้ำที่สำมำรถคืนสินค้ำที่จำหน่ำยไม่หมดได้ทงั้
จำนวน หรือบำงส่วนตำมระยะเวลำที่กำหนดทัง้ นีข้ ึน้ อยู่กับประเภทของสินค้ำนอกจำกนีบ้ ริษัทยังเน้นตรวจดูสินค้ำที่ไม่มีกำร
เคลื่อนไหวเกิน 60 วันเพื่อเตรียมจัดโปรโมชั่นระบำยซึ่งทำให้ควำมเสี่ยงของกลุ่มบริษัทในเรื่องกำรบริหำรจัดกำรสินค้ำคงคลัง
ว่ำจะเสื่อมสภำพและล้ำสมัยนัน้ ลดลงนอกจำกนีบ้ ริษัทยังมีหน่วยงำนตรวจสอบจำกสำนักงำนใหญ่เพื่อตรวจนับสินค้ำคงเหลือ
ทุกสำขำอย่ำงต่อเนื่องอย่ำงไรก็ตำมจำกควำมต้องกำรสินค้ำในกลุ่มโฮมเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ลดลงอย่ำงต่อเนื่องทำให้บริษัท
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ตัดสินใจตัง้ ค่ำเผื่อสินค้ำล้ำสมัยสินค้ำไม่เคลื่อนไหวในกลุ่มดังกล่ำวเพิ่มขึน้ รวมถึงสินค้ำประเภทเครื่องสำอำงบำงส่วนที่ติด
Aging ส่งผลให้กำรตัง้ ค่ำเผื่อสินค้ำล้ำสมัยเพิ่มขึ น้ เป็ น 2.96 ล้ำนบำทจำก 1.33 ล้ำนบำทในปี 2560 โดยสินค้ำคงเหลือของ
บริษัท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 ที่ระดับ 60.15 ล้ำนบำทลดลง 28.30 ล้ำนบำทจำก ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 ที่ 88.46 ล้ำน
บำท
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริษัทมีมลู ค่ำเงินลงทุนในอำคำรและอุปกรณ์สทุ ธิ 19.71 ล้ำนบำทลดลง 5.48 ล้ำนบำท
จำก ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 สำเหตุของกำรลดลงหลัก ๆ มำจำกกำรตัดค่ำเสื่อมและกำรปิ ดสำขำที่ไม่ทำกำไรและสิน้ สุด
สัญญำเช่ำ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริษัทมูลค่ำสิทธิกำรเช่ำ 49.80 ล้ำนบำทลดลง 7.65 ล้ำนบำทจำก ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2560 เนื่องจำกค่ำตัดจำหน่ำยตำมระยะเวลำ ทัง้ นี ้ ในเดือนเมษำยน 2561 สัญญำเช่ำระยะยำวได้ครบกำหนดอำยุสญ
ั ญำ 1
แห่งโดยได้ปรับปรุงบัญชีรำคำทุนของสิทธิกำรเช่ำกับค่ำตัดจำหน่ำยสะสมจำนวนเงิน 11.91 ล้ำนบำท
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 อยู่ท่ี 3.58 ล้ำนบำท ลดลงจำก 7.50 ล้ำนบำท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 ลดลงเนื่องจำก
ได้รบั เงินประกันจำกกำรยกเลิกสัญญำเช่ำระยะส้นและส่งคืนพืน้ ที่เช่ำในศูนย์กำรค้ำรวม 3 แห่ง
ปี 2562
สินทรัพย์รวมของบริษัท ลดลง โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 สินทรัพย์รวมของบริษัท เท่ำกับ 95.14 ล้ำนบำท
ลดลงจำก ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 ซึ่งมีสินทรัพย์เท่ำกับ 145.53 ล้ำนบำท ลดลง 50.40 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 34.63 อันเป็ น
ผลมำจำกกำรเพิ่มขึน้ ของเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด และกำรลดลงของสินค้ำคงเหลือส่วนปรับปรุงอำคำรและอุปกรณ์
สิทธิกำรเช่ำเป็ นหลัก
บริษัท มีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 เท่ำกับ 22.95 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 18.20 ล้ำน
บำท จำก ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 ที่มีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดที่ 4.75 ล้ำนบำทเนื่องจำกบริษัท ได้รบั เงินจำกกำร
ขำยคืนสิทธิกำรเช่ำสำขำสยำมพำรำกอน
เนื่องจำกกำรจำนวนสำขำที่ลดลง และกำรบริหำรจัดกำรสินค้ำให้เหมำะสมต่อกำรขำย โดยบริษัทมีระบบกำรบริหำร
จัดกำรสินค้ำที่ทนั สมัย โดยเชื่อมโยงระบบ ERP ระบบบริหำรกำรขำย่อหน้ำร้ำนและระบบรำยงำนกำรขำยเข้ำด้วยกัน ทำให้
สำมำรถกำหนดปริมำณกำรสั่งซือ้ ที่เหมำะสมกับปริมำณกำรขำยและปริมำณสต็อกสินค้ำได้อีกทัง้ บริษัทยังได้กำหนดนโยบำย
ในกำรสั่งซือ้ สินค้ำว่ำควรมีเงื่อนไขทำงกำรค้ำที่สำมำรถคืนสินค้ำที่จำหน่ำยไม่หมดได้ทงั้ จำนวน หรือบำงส่วนตำมระยะเวลำที่
กำหนด ทัง้ นีข้ ึน้ อยู่กับประเภทของสินค้ำ นอกจำกนีบ้ ริษัทยังเน้นตรวจดูสินค้ำที่ไม่มีกำรเคลื่อนไหวเกิน 60 วัน เพื่อเตรียมจัด
โปรโมชั่นระบำย ซึ่งทำให้ควำมเสี่ยงของกลุ่มบริษัทในเรื่องกำรบริหำรจัดกำรสินค้ำคงคลังว่ำจะเสื่อมสภำพและล้ำสมัยนัน้
ลดลงนอกจำกนีบ้ ริษัทยังมีหน่วยงำนตรวจสอบจำกสำนักงำนใหญ่เพื่อตรวจนับ สินค้ำคงเหลือทุกสำขำอย่ำงต่อเนื่อง อย่ำงไร
ก็ตำม ก็มีสินค้ำในกลุ่ม เครื่องสำอำงบำงส่วนที่ติด Aging จึงตัง้ ค่ำเผื่อสินค้ำล้ำสมัย ทำให้ ณ สิน้ ปี 2562 มีค่ำเผื่อสินค้ำ
ล้ำสมัยเป็ นจำนวน 4.73 ล้ำนบำท จำกสิน้ ปี 2561 ที่มีจำนวน 2.96 ล้ำนบำทโดยสินค้ำคงเหลือของบริษัท ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2562 ที่ระดับ 28.38 ล้ำนบำทลดลง 31.77 ล้ำนบำท จำก ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 ที่ระดับ 60.15 ล้ำนบำท
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริษัท มีมูลค่ำเงินลงทุนในอำคำรและอุปกรณ์สุทธิ 6.81 ล้ำนบำท ลดลง 12.90 ล้ำน
บำท จำก ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 ที่ 19.71 ล้ำนบำท สำเหตุของกำรลดลงมำจำกกำรปิ ดสำขำ และกำรตัดค่ำเสื่อม
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริษัทมี มูลค่ำสิทธิกำรเช่ำ 28.20 ล้ำนบำท ลดลง 21.59 ล้ำนบำท จำก ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2561 ที่ 49.79 ล้ำนบำท เนื่องจำกค่ำตัดจำหน่ำยตำมระยะเวลำ ทัง้ นี ้ ในเดือนตุลำคม และธันวำคม 2562 บริษัท ได้
ยกเลิกและส่งคืนพืน้ ที่สิทธิกำรเช่ำที่ยังไม่ครบกำหนดรวม 2 แห่ง และ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 คงเหลือสิทธิกำรเช่ำใน
ศูนย์กำรค้ำ 8 แห่งซึ่งคงเปิ ดเป็ นร้ำนขำยสินค้ำของบริษัท 4 ศูนย์กำรค้ำ (8 สำขำ) และได้ให้บริษัทอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 6 รำย
เช่ำช่วงในพืน้ ที่ 5 ศูนย์กำรค้ำ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 อยู่ ที่ 2.27 ล้ำนบำท ลดลง 1.32 ล้ำนบำท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 ที่ 3.58 ล้ำนบำท
ลดลงเนื่องจำกได้รบั เงินประกันจำกกำรยกเลิกสัญญำเช่ำระยะส้นในศูนย์กำรค้ำ รวม 2 แห่ง
ปี 2563
สินทรัพย์รวมของบริษัท ลดลงโดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 สินทรัพย์รวมของบริษัท เท่ำกับ 80.34 ล้ำนบำทลดลง
จำก ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ซึ่งมีสินทรัพย์เท่ำกับ 95.13 ล้ำนบำทลดลง 14.79 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 15.55 อันเป็ นผลมำ
จำกกำร เพิ่มขึน้ ของลูกหนีแ้ ละสินทรัพย์สิทธิกำรใช้ และกำรลดลงของเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด สินค้ำคงเหลือส่วน
ปรับปรุงอำคำรและอุปกรณ์ สิทธิกำรเช่ำ และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น เป็ นหลัก
บริษัท มีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 เท่ำกับ 1.39 ล้ำนบำท ลดลง 21.56 ล้ำนบำท
จำก ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ที่มีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดที่ 22.95 ล้ำนบำทเนื่องจำกในเดือนธันวำคม 2562
บริษัท ได้รบั เงินจำกกำรขำยคืนสิทธิกำรเช่ำสำขำสยำมพำรำกอน โดยบริษัทได้นำมำใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียน ชำระเจ้ำหนี ้
กำรค้ำเป็ นหลักในปี 2563
บริษัท มีลกู หนีก้ ำรค้ำและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 เท่ำกับ 7.19 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 4.81 ล้ำน
บำทจำก ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ที่มีจำนวน 2.38 ล้ำนบำท เนื่องจำกกำรเพิ่มขึน้ ของกำรขำยผ่ำนช่องทำงกำรขำยออนไลน์
รวมถึงได้รบั กำรสนับสนุนกำรส่งเสริมกำรขำยจำกคู่คำ้ และกำรจัดประเภทงบกำรเงินในส่วนของเงินประกันกำรเช่ำพืน้ ที่ท่ถี ึง
กำหนดสัญญำในหนึ่งปี ซึ่งปกติจะอยู่ในกลุ่มสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เนื่องจำกกำรจำนวนสำขำที่ลดลง และกำรยกเลิกกำรจำหน่ำยสินค้ำกลุ่มผูล้ ิตภัณฑ์ควำมงำมรวมถึง กำรบริหำร
จัดกำรสินค้ำให้เหมำะสมต่อกำรขำย ซึ่งบริษัทมีระบบกำรบริหำรจัดกำรสินค้ำที่ทนั สมัย โดยเชื่อมโยงระบบ ERP ระบบบริหำร
กำรขำยหน้ำร้ำนและระบบรำยงำนกำรขำยเข้ำด้วยกัน ทำให้สำมำรถกำหนดปริมำณกำรสั่งซือ้ ที่เหมำะสมกับปริมำณกำรขำย
และปริมำณสต็อกสินค้ำได้อีกทัง้ บริษัท ยังได้กำหนดนโยบำยในกำรสั่งซือ้ สินค้ำว่ำควรมีเงื่อนไขทำงกำรค้ำที่สำมำรถคืนสินค้ำ
ที่จำหน่ำยไม่หมดได้ทงั้ จำนวน หรือบำงส่วนตำมระยะเวลำที่กำหนด ทัง้ นีข้ นึ ้ อยู่กบั ประเภทของสินค้ำ นอกจำกนีบ้ ริษัทยังเน้น
ตรวจดูสินค้ำที่ไม่มีกำรเคลื่อนไหวเกิน 60 วัน เพื่อเตรียมจัดโปรโมชั่นระบำย ซึ่งทำให้ควำมเสี่ยงของกลุ่มบริษัทในเรื่องกำร
บริหำรจัดกำรสินค้ำคงคลังว่ำจะเสื่อมสภำพและล้ำสมัยนัน้ ลดลง นอกจำกนีบ้ ริษัท ยังมีหน่วยงำนตรวจสอบจำกสำนักงำน
ใหญ่เพื่อตรวจนับสินค้ำคงเหลือทุกสำขำอย่ำงต่อเนื่องทำให้ ณ สิน้ ปี 2563 มีค่ำเผื่อสินค้ำล้ำสมัยเป็ นจำนวน 0.76 ล้ำนบำท
จำกสิน้ ปี 2562 ที่มีจำนวน 4.73 ล้ำนบำทโดยสินค้ำคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 มีจำนวน 18.90 ล้ำนบำท ลดลง 9.48
ล้ำนบำท จำก ณ วันที่ 31 ธันวำคม 256 2 มีจำนวน 28.38 ล้ำนบำท
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษัท มีมลู ค่ำเงินลงทุนในอำคำรและอุปกรณ์สทุ ธิ 4.03 ล้ำนบำท ลดลง 2.78 ล้ำนบำท
จำก ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ที่ 6.81 ล้ำนบำท สำเหตุของกำรลดลงมำจำกกำรปิ ดสำขำ และกำรตัดค่ำเสื่อม
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บริษัท ได้นำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 16 มำถือปฏิบตั ิในปี 2563 ทำให้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 มี
กำรสิทธิกำรเช่ำสุทธิ 0 บำทลดลง 28.20 ล้ำนบำท จำก ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 28.20 และสินทรัพย์สิทธิกำรใช้เพิ่มขึน้ ณ
วันที่ 31 ธันวำคม 2563 ที่ 44.04 ล้ำน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 อยู่ท่ี 0.29 ล้ำนบำท ลดลง 1.97 ล้ำนบำท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ที่มีอยู่ 2.27 ล้ำน
บำท ลดลงเนื่องจำกกำรจัดประเภทงบกำรเงินในส่วนของเงินประกันกำรเช่ำพืน้ ที่ท่ีถึงกำหนดสัญญำในหนึ่งปี ไปอยู่ท่ีลูกหนี ้
หมุนเวียนอื่น
ไตรมำส 2 ปี 2564
ณ วันที่ 30 มิถนุ ำยน 2564 บริษัท มีสินทรัพย์รวมจำนวน 345.45 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ จำนวน 265.11 บำท หรือเพิ่มขึน้
ร้อยละ 329.96 จำก ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 โดยมีสำเหตุจำกกำรเพิ่มขึน้ ของสินทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น จำนวน
112.35 ล้ำนบำท สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ จำนวน 45.74 ล้ำนบำท และสินทรัพย์ทำงกำรเงินไม่หมุนเวียนที่ไม่ใช่เงินสดที่เป็ น
หลักประกัน จำนวน 38.00 ล้ำนบำท
หนีส้ นิ
ปี 2561
หนีส้ ินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 เท่ำกับ 98.24 ล้ำนบำทลดลงจำก ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 ซึ่ง
เท่ำกับ 108.30 ล้ำนบำทลดลง 10.06 ล้ำนบำทอันเป็ นผลจำกกำรลดลงของเจ้ำหนีก้ ำรค้ำเป็ นหลักและ ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2561 บริษัทมีกำรกูย้ ืมเงินระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินจำนวน 7.55 ล้ำนบำท ซึ่งมีระดับ D/E Ratio ที่ 2.08 เท่ำ ซึ่งค่อนข้ำงสูง
มำก
5.7.

ปี 2562
หนีส้ ินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 เท่ำกับ 92.62 ล้ำนบำท ลดลง 5.62 ล้ำนบำท จำก ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2561 ที่ 98.24 ล้ำนบำท อันเป็ นผลจำกกำร
1) ลดลงของเจ้ำหนีก้ ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ ื่น เงินกูย้ ืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน และประมำณกำรสิทธิสะสมคะแนน
เป็ นหลัก
2) กำรเพิ่มขึน้ ของภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน และหนีส้ ินไม่หมุนเวียนอื่น ซึ่งเกิดจำกกำรรับเงินประกันภำร
ปล่อยเช่ำช่วงสิทธิกำรเช่ำ
ปี 2563
หนีส้ ินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 เท่ำกับ 102.18 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 9.56 ล้ำนบำท จำก ณ วันที่ 31
ธันวำคม 256 2 ที่ 92.62 ล้ำนบำท อันเป็ นผลจำกกำร
1) ลดลงของเจ้ำหนีก้ ำรค้ำและเจ้ำหนีห้ มุนเวียนอื่น และภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน เป็ นหลัก
2) กำรเพิ่มขึน้ ของหนีส้ ินตำมสัญญำเช่ำ โดยบริษัทได้นำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 มำถือปฏิบตั ิ
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ไตรมำส 2 ปี 2564
ณ วันที่ 30 มิถนุ ำยน 2564 บริษัท มีหนีส้ ินรวม 174.32 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ จำนวน 72.14 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ
70.60 จำก ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 โดยมีสำเหตุจำกกำรเพิ่มขึน้ ของกำรเพิ่มขึน้ ของเงินเบิกเกินบัญชีธนำคำร จำนวน 20.00
ล้ำนบำท ส่วนของหนีส้ ินตำมสัญญำเช่ำที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี จำนวน 19.28 ล้ำนบำท และหนีส้ ินตำมสัญญำเช่ำ จำนวน
33.32 ล้ำนบำท
5.8.

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ปี 2561
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท ณ 31 ธันวำคม 2561 ในงบกำรเงินรวมเท่ำกับ 47.29 ล้ำนบำทและงบกำรเงินเฉพำะ
บริษัทเท่ำกับ 52.28 ล้ำนบำทโดยมีขำดทุนสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรรจำนวน (1,402.78) ล้ำนบำทและ (1,397.78) ล้ำนบำท
ปี 2562
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท ณ 31 ธันวำคม 2562 ในงบกำรเงินรวมเท่ำกับ 2.52 ล้ำนบำท และงบกำรเงินเฉพำะ
บริษัทเท่ำกับ 3.71 ล้ำนบำท โดยมีขำดทุนสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรรจำนวน (1,447.55) ล้ำนบำท และ (1,446.35) ล้ำนบำท ใน
งบกำรเงินเฉพำะ
ปี 2563
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท ณ 31 ธันวำคม 2563 ในงบกำรเงินรวมเท่ำกับ (21.84) ล้ำนบำท และงบกำรเงินเฉพำะ
บริษัทเท่ำกับ (21.53) ล้ำนบำท โดยมีขำดทุนสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรรจำนวน (1,471.90) ล้ำนบำท และ (1,471.59) ล้ำนบำท
ในงบกำรเงินเฉพำะ
ไตรมำส 2 ปี 2564
ณ 30 มิถุนำยน 2564 บริษัท มีส่วนของผูถ้ ือหุน้ จำนวน 171.14 ล้ำนบำท โดยส่วนของผูถ้ ือหุน้ ประกอบด้วยทุนจด
ทะเบียนที่ชำระแล้ว กำไรสะสมและส่วนได้ส่วนเสียที่ไม่มีอำนำจควบคุม โดย บริษัท มีส่วนของผูถ้ ือหุน้ เพิ่มขึน้ 192.97 ล้ำน
บำท จำก ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 โดยบริษัทมีกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำก 977.75 ล้ำนบำทเป็ น 2,933.26 ล้ำน
บำท ณ วันที่ 30 มิถนุ ำยน 2564 อย่ำงไรก็ดี ส่วนเกินมูลค่ำหุน้ สำมัญของบริษัทลดลงจำนวน 1,759.96 ล้ำนบำท

5.9.

สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน
ปี 2561
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริษัทมีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเงินลงทุนชั่วครำวเท่ำกับ 4.88 ล้ำนบำทลดลง
จำกปี ก่อน 24.61 ล้ำนบำทโดยบริษัทใช้กระแสเงินสดไปในกำรดำเนินงำนทัง้ สิน้ 23.65 ล้ำนบำทลดลงร้อยละ 25.06 จำกปี
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ก่อนที่ใช้กระแสเงินสดในกำรดำเนินงำนไปทัง้ สิน้ 31.56 ล้ำนบำทและมีเงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมกำรลงทุนเท่ำกับ 12.19
ล้ำนบำทโดยเป็ นกำรไถ่ถอนหน่วยลงทุนระยะส้นเพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนบริษัทมีอตั รำส่วนสภำพคล่อง ณ สิน้ ปี 2561 อยู่ท่ี
0.88 เท่ำและระดับหนีส้ ินต่อทุนที่ 2.08 เท่ำโดยหนีส้ ่วนใหญ่คือหนีก้ ำรค้ำและมีเงินกูย้ ืมระยะยำว 7.55 ล้ำนในภำพรวมแม้
บริษัทจะยังมีผลขำดทุนจำกกำรดำเนินงำนอยู่แต่กำรดำเนินงำนเริ่มมีสญ
ั ญำณเชิงบวก เนื่องจำกมีกำรใช้กระแสเงินสดไปใน
กำรดำเนินงำนที่ลดลงและคำดว่ำจะใช้ลดลงอย่ำงต่อเนื่องเพิ่มเรื่องแนวทำงกำรแก้ไข
ปี 2562
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริษัท มีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด เงินลงทุนชั่วครำว เท่ำกับ 23.08 ล้ำนบำท
เพิ่มขึน้ จำกปี 2561 ที่ 18.20 ล้ำนบำท โดยบริษัท ใช้กระแสเงินสดไปในกำรดำเนินงำนทั้งสิน้ 5.99 ล้ำนบำทลดลงร้อยละ
74.65 จำกปี ก่อนที่ใช้กระแสเงินสดในกำรดำเนินงำนไปทัง้ สิน้ ที่ 23.65 ล้ำนบำท และมีเงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมกำรลงทุน
เท่ำกับ 27.09 ล้ำนบำท ซึ่งเกิดจำกกำรส่งมอบคืนพืน้ ที่สิทธิกำรเช่ำที่ยงั ไม่ครบกำหนดสัญญำคืนให้กบั ศูนย์กำรค้ำโดยได้รบั
ผลตอบแทนสูงกว่ำรำคำตำมบัญชี บริษัทมีอตั รำส่วนสภำพคล่อง ณ สิน้ ปี 2562 อยู่ท่ี 0.78 เท่ำและระดับหนีส้ ินต่อทุนที่ 36.98
เท่ำ โดยหนีส้ ่วนใหญ่คือหนีก้ ำรค้ำ 60.80 ล้ำนบำท เงินกูย้ ืมระยะยำว 6.60 ล้ำนบำทและหนีส้ ินไม่หมุนเวียนอื่น 8.87 ล้ำน
บำท
ปี 2563
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษัท มีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด เท่ำกับ 1.40 ล้ำนบำท ลดลงจำกปี 2562 ที่
21.56 ล้ำนบำท โดยบริษัท ใช้กระแสเงินสดไปในกำรดำเนินงำนทัง้ สิน้ 7.83 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ ร้อยละ 66.41 จำกปี ก่อนที่ใช้
กระแสเงินสดในกำรดำเนินงำนไปทัง้ สิน้ ที่ 4.70 ล้ำนบำท และมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมกำรลงทุนเท่ำกับ 1.04 ล้ำนบำท ซึ่ง
เกิดจำกกำรปรับปรุงพืน้ ที่สำขำและกำรลงทุนในกำรพัฒนำเว็ บไซต์ บริษัท มีอตั รำส่วนสภำพคล่อง ณ สิน้ ปี 2563 อยู่ท่ี 0.41
เท่ำ และระดับหนีส้ ินต่อทุนที่ (0.46) เท่ำ โดยหนีส้ ่วนใหญ่ คือหนีก้ ำรค้ำ 58.59 ล้ำนบำท เงินกูย้ ืมระยะยำว 6. 37 ล้ำนบำท
และหนีส้ ินไม่หมุนเวียนอื่น 9.63 ล้ำนบำท
ไตรมำส 2 ปี 2564
ณ วันที่ 30 มิถนุ ำยน 2564 บริษัท มีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด เท่ำกับ 10.50 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ จำก ณ วันที่
31 ธันวำคม 2563 ที่ 9.11 ล้ำนบำท โดยบริษัท ใช้กระแสเงินสดไปในกำรดำเนินงำนทั้งสิน้ 72.33 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ ร้อยละ
514.14 จำกปี ก่อนที่ใช้กระแสเงินสดในกำรดำเนินงำนไปทัง้ สิน้ ที่ 11.78 ล้ำนบำท และมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมกำรลงทุน
เท่ำกับ 146.53 ล้ำนบำท ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจำกกำรฝำกสินทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น และกำรซือ้ ส่วนปรับปรุงอำคำรและ
อุปกรณ์ บริษัท มีอตั รำส่วนสภำพคล่อง ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2564 อยู่ท่ี 1.55 เท่ำ และอัตรำส่วนหนีส้ ินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ ที่
1.02 เท่ำ โดยหนีส้ ่วนใหญ่ คือเจ้ำหน้ำที่กำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ ื่น 48.23 ล้ำนบำท เงินเบิกเกินบัญชีธนำคำร 20.00 ล้ำนบำท และ
หนีส้ ินตำมสัญญำเช่ำรวม 74.47 ล้ำนบำท
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6.
6.1.

สภาวการณ์ของตลาดและแนวโน้มอุตสาหกรรม
ภาพรวมธุรกิจผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร
จำกกระแสนิยมดูแลรักษำสุขภำพโดยวิถีธรรมชำติและหลีกเลี่ยงกำรใช้สำรเคมีของผู้บริโภค ส่งผลให้สมุนไพร
กลำยเป็ นหนึ่งในวัตถุดิบจำกธรรมชำติท่ีแวดวงธุรกิจทั่วโลกกำลังต้อง ศูนย์วิจยั กสิก รไทย กล่ำวว่ำ มีกำรประเมินว่ำ ปี 2563
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ Health and Wellness ที่นำสมุนไพรไปใช้เป็ นวัตถุดิบในกำรผลิต อำทิ เครื่องสำอำง ยำและอำหำรเสริมจะ
มีมลู ค่ำตลำดรวมกันรำว 91 พันล้ำนเหรียญสหรัฐฯ และคำดว่ำจะขยับไปสู่ระดับ 166 พันล้ำนเหรียญสหรัฐฯ ได้ภำยในปี 2573
(เติบโตเฉลี่ยร้อยละ 6.5 ต่อปี )
ปั จจุบนั ภำครัฐของไทยเล็งเห็นถึงโอกำสทำงกำรตลำดจำกเทรนด์บริโภคดังกล่ำว ซึ่งน่ำจะเอือ้ ต่อกำรสร้ำงรำยได้และ
ผลตอบแทนทำงธุรกิจให้กับผูป้ ระกอบกำรไทยที่อยู่ในห่วงโซ่กำรผลิตสมุนไพร จึงนำไปสู่นโยบำยสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับธุรกิ จ
สมุนไพรของไทย ผ่ำนแผนแม่บทว่ำด้วยกำรพัฒนำสมุนไพรแห่งชำติฉบับที่ 1 ปี 2560-2564 ซึ่งตัง้ เป้ำหมำยไว้ว่ำจะเพิ่มมูลค่ำ
กำรบริโภคผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้ได้ 3.6 แสนล้ำนบำทภำยในปี 2564 และผลักดันให้ไทยก้ำวขึน้ สู่กำรเป็ นผูน้ ำกำรส่งออกผลิ
ภัณฑ์สมุนไพรอันดับ 1 ของอำเซียน
เมื่อพิจำรณำถึงควำมเป็ นไปได้ท่ไี ทยจะไปสู่จดุ มุ่งหมำยดังกล่ำว พบว่ำ แม้ไทยมีควำมได้เปรียบด้ำนวัตถุดิบสมุนไพร
กว่ำ 1,800 ชนิดที่สำมำรถนำไปใช้ประโยชน์เชิงอุตสำหกรรมได้ ประกอบกับกำรส่งเสริมกำรลงทุนในอุตสำหกรรมเป้ำหมำย
ตำมแผนพัฒนำเศรษฐกิจชีวภำพ เช่น กำรแพทย์ครบวงจร เกษตรและเทคโนโลยีชีวภำพ ซึ่งอำจจะช่วยกระตุน้ ให้เกิดควำม
ต้องกำรสมุนไพรเพื่อใช้กำรผลิตมำกขึน้ นอกจำกนี ้ ควำมต้องกำรจำกตลำดส่งออก โดยเฉพำะในช่วง 9 เดือนแรก ของปี 2563
มีมูลค่ำรำว 12.05 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ หรือเติบโตร้อยละ 39.5 (YoY) แต่สิ่งที่อำจจะต้องเร่งพัฒนำหำกต้องกำรสร้ำงควำม
ยั่งยืนให้กับธุรกิจในระยะข้ำงหน้ำเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำย ก็คือ กำรกระจำยมูลค่ำเพิ่มไปสู่ผปู้ ระกอบกำรต้นนำ้ ให้มำกขึน้ และ
สร้ำงควำมแตกต่ำงให้กบั ผลิตภัณฑ์สมุนไพรของไทย

ที่มำ: ศูนย์วิจยั กสิกรไทย
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ที่มำ: ศูนย์วิจยั กสิกรไทย

ภาพรวมธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจัดจาหน่ายเครื่องสาอางและเวชสาอาง
ธุรกิจควำมงำมมีมูลค่ำเงินหมุนเวียนที่มีมูลค่ำไม่ต่ำกว่ำ 12,000 ล้ำนบำทต่อปี และคำดกันไว้ว่ำในปี 2017 จะมี
มูลค่ำทั่วโลกรำว ๆ 2.65 แสนล้ำนดอลลำร์สหรัฐ โดยประเทศไทยจะมีมลู ค่ำของปี 2017 ที่สงู กว่ำ 2 หมื่นล้ำนบำท นั่นคือจะมี
ควำมต้องกำรวัตถุดิบเพื่อควำมงำมจำกภูมิภำคเอเชียแปซิฟิกเพิ่มสูงขึน้ และมูลค่ำค้ำปลีกถี บตัวสูงไปถึง 2.1 หมื่นล้ำน
ดอลลำร์สหรัฐได้เลยทีเดียว
ในปี 2562 จำกกำรอ้ำงอิงข้อมูลของ Euromonitor พบว่ำ ตลำดควำมงำมในไทยมีกำรเติบโตจำกปี ก่อนหน้ำนี ้ 6.7%
คิดเป็ นมูลค่ำตลำดรวม 2.18 แสนล้ำนบำท โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลผิวยังครองส่วนแบ่งกำรตลำดเป็ นอันดับ 1 ด้วยสัดส่วน
42% รองลงมำ คือผลิตภัณฑ์ผม 15% , เครื่องสำอำง 12% , ผลิตภัณฑ์ท่ใี ช้ทำควำมสะอำดร่ำงกำย (hygiene) 14% , นำ้ หอม
5% และผลิตภัณฑ์ดแู ลช่องปำก 12%
หำกเจำะลึกในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ เริ่มจำกกลุ่มดูแลผิว ในปี 2562 เติบโต 7.4% มีมลู ค่ำรวม 9.19 หมื่นล้ำนบำท
แบ่งเป็ นผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้ำ 81% , ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวกำย 12% , ผลิตภัณฑ์กันแดด 6% และผลิตภัณฑ์สำหรับริมฝี ปำก
1%
กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอำง เติบโตขึน้ 7.6% มูลค่ำรวม 2.68 หมื่นล้ำนบำท แบ่งเป็ นเครื่องสำอำงสำหรับผิวหน้ำ
57% , เครื่องสำอำงสำหรับริมฝี ปำก 25% เครื่องสำอำงสำหรับดวงตำ 17% และเครื่องสำอำงสำหรับเล็บ 1%
กลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับเส้นผมเติบโต 5.9% มูลค่ำรวม 3.3 หมื่นล้ำนบำท แบ่งเป็ น ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม 82% ,
ผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผม 13% , ผลิตภัณฑ์จดั แต่งทรงผม 4% และผลิตภัณฑ์ยืด/ดัดผม 1%
กลุ่มผลิตภัณฑ์นำ้ หอมเติบโตขึน้ 6% มูลค่ำรวมอยู่ท่ี 9.55 พันล้ำนบำท , กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปำก เติบโต 8.7%
มีมลู ค่ำรวม 2.56 หมื่นล้ำนบำท , กลุ่มผลิตภัณฑ์ท่ใี ช้ทำควำมสะอำดร่ำงกำย เติบโต 3% มีมลู ค่ำรวม 3.1 หมื่นล้ำนบำท
6.2.
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ที่มำ: Euromonitor, 2019

ขณะเดียวกันปั จจัยดังกล่ำวส่งผลให้ช่วงหลำยปี ท่ผี ่ำนมำตลำดธุรกิจเพื่อสุขภำพและควำมงำมในประเทศไทยเติบโต
แบบก้ำวกระโดดอย่ำงต่อเนื่อง 15-20% ทุกปี จำกธุรกิจควำมงำมที่แบ่งเป็ นโรงพยำบำล และศัลยกรรมจำกคลินิกเสริมควำม
งำม ล่ำสุดปี 2019 พบภำพรวมตลำดเสริมควำมงำมเติบโตขึ น้ 20% พร้อมคำดปี 2020 แนวโน้มธุรกิจควำมงำมจะเพิ่มสูงขึน้
ต่อเนื่อง จำกพฤติกรรมผูบ้ ริโภคที่มีควำมต้องกำรรูปร่ำงหน้ำตำที่ดดู ี ด้วยค่ำนิยมจำกทั่วโลก และคนไทย

ที่มำ: KANTAR
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เอกสารแนบ 3
สรุ ปข้อมูลของ
บริษัท มอร์ รีเทิรน์ จากัด (มหาชน) (“MORE”)
1.
ข้อมูลเบือ้ งต้น
ชื่อบริษัท
:
ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ :

เว็บไซต์
ที่ตงั้ สำนักงำนใหญ่

:
:

โทรศัพท์
ทุนจดทะเบียน
ชำระแล้ว
ประเภทหุน้
หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้

:
:
:
:
:

2.
2.1.
•

บริษัท มอร์ รีเทิรน์ จำกัด (มหำชน) (ชื่อเดิม “บริษัท ดีเอ็นเอ 2002 จำกัด (มหำชน)”)
กำรประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท สำมำรถแบ่งออกเป็ น 3 กลุ่มหลักได้แก่ 1) ธุรกิจจัด
จำหน่ำยอุปกรณ์ประหยัดพลังงำน (Energy Saving) และธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับพลังงำน
ทดแทน (Renewable Energy) ซึ่งดำเนินกำรโดยบริษัท และบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท พี
เพำเวอร์ แพลนท์ จำกัด และบริษัท อีเอสพี รี-ไล้ฟ์ แบตเตอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด 2)
ธุรกิจวำงระบบนำ้ ประปำเพื่อบริหำรจัดกำรนำ้ ประปำบนเกำะเสม็ด ซึ่งดำเนินกำรและ
บริหำรจัดกำรโดยบริษัทย่อยคือ บริษัท เสม็ด ยูทิลิตีส้ ์ จำกัด 3) ธุรกิจด้ำนกำรพัฒนำ
อสังหำริมทรัพย์ ดำเนินกำรโดยบริษัทย่อยคือ บริษัท มอร์ พร็อพเพอร์ตี ้ ดีเวลลอปเม้นท์
จำกัด (ชื่อเดิม คือ บริษัท ดีเอ็นเอ เรฟโวลูช่นั จำกัด)
www.morereturn.co.th
เลขที่ 222/148-150 อำคำรชุดบ้ำนสวนจตุจกั ร ซอยวิภำวดีรงั สิต 17 ถนน วิภำวดีรงั สิต
แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหำนคร 10900
0-2120-6804
503,793,579.75 บำท
326,543,579.75 บำท
หุน้ สำมัญ จำนวน 6,530,871,595
หุน้ ละ 0.05 บำท

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ
ประวัติความเป็ นมา
ปี 2558
ที่ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 มกรำคม 2558 ได้มีมติอนุมตั ิกำรลดทุนจด ทะเบียน
ของบริษัท โดยกำรตัดหุน้ สำมัญที่ยงั ไม่ได้ออกจำหน่ำยจำนวน 7,645 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หนุ้ ละ 0.25 บำท ซึ่งเป็ นหุน้
สำมัญจดทะเบียนที่เหลือจำกกำรจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ส่งผลให้ทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 376,111,061.25
บำท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 376,109,150 บำทและอนุมตั ิกำรเปลี่ยนแปลง จำนวนและมูลค่ำหุน้ ที่ตรำไว้
(Par Value) ของบริษัท จำกเดิมมูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.25 บำท เป็ นมูลค่ำที่ตรำ ไว้หุ้นละ 0.05 บำท ส่งผลให้
จำนวนหุน้ สำมัญเพิ่มขึน้ จำกเดิม 1,504,436,600 หุน้ เป็ นจำนวน 7,522,183,000 หุน้ โดยแบ่งเป็ น
ก) หุน้ สำมัญที่ออกและเรียกชำระแล้วเพิ่มขึน้ จำกเดิม 753,333,184 หุน้ เป็ น จำนวน 3,766,665,920 หุน้
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ข) หุ้นสำมัญที่จะเสนอขำยต่อบุคคลในวงจำกัดเพิ่มขึน้ จำกเดิม 500,000,000 หุ้น เป็ น จำนวน 2,500,000,000
หุน้ โดยกำหนดรำคำเสนอขำยที่ 0.40 บำทต่อหุน้
ค) หุน้ สำมัญเพื่อรองรับกำรใช้สิทธิ DNA-W1 เพิ่มขึน้ จำกเดิม 251,103,416 หุน้ เป็ น จำนวน 1,255,517,080 หุน้
นอกจำกนี ้ แจ้ง ที่ ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น รับ ทรำบกำรปรับ สิ ท ธิ ข อง DNA-W1 กรณี ท่ี ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น ได้มี ม ติ อ นุมัติ ใ ห้
เปลี่ยนแปลงจำนวนและมูลค่ำหุน้ ที่ตรำไว้ดงั นี ้
DNA-W1
เดิม (มูลค่ำหุน้ ที่ตรำไว้หนุ้ ละ 0.25 บำท) ใหม่ (มูลค่ำหุน้ ที่ตรำไว้หนุ้ ละ 0.05 บำท)
อัตราการใช้สิทธิ 1:1 (ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ : หุน้ สำมัญ) 1:5 (ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ : หุน้ สำมัญ)
ราคาใช้สิทธิ
0.50 บำทต่อหุน้
0.10 บำทต่อหุน้
และอนุมตั ิกำรแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท อีกจำนวน 33 ข้อ เพื่อรองรับกำรขยำยธุรกิจของบริษัท จัดตัง้
บริษัท ดีเอ็นเอ รีเทล ลิง้ ค์ จำกัด เพื่อลงทุนในธุรกิจจำหน่ำยสื่อโฮมเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ ทัง้ ภำพยนตร์และเพลง โดยมี
ทุนจดทะเบียน 30,000,000 บำท โดยบริษัทย่อยคือ บริษัท ดีเอ็นเอ เรฟโวลูช่นั จำกัด เป็ นผูถ้ ือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ
99.97
•

•

•

•

•

จัดสรรหุน้ สำมัญเพิ่มทุนให้แก่ นำงวิไล กล่อมจิตเจริญ จำนวน 1,025,000,000 หุน้ ในรำคำจองซือ้ 0.40 บำท ต่อ
หุน้ (มูลค่ำที่ตรำไว้หนุ้ ละ 0.05 บำท) คิดเป็ นเงินจำนวนที่บริษัทได้รบั จำนวน 410,000,000 บำท โดยหุน้ เพิ่มทุน
ดังกล่ำวเริ่มซือ้ ขำยเมื่อวันที่ 3 มีนำคม 2558
จัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้แก่ Diamond Jubilant Corporation จำนวน 250,000,000 หุ้น ในรำคำจองซือ้ 0.40
บำท ต่อหุน้ (มูลค่ำที่ตรำไว้หนุ้ ละ 0.05 บำท) คิดเป็ นเงินจำนวนที่บริษัทได้รบั จำนวน 100,000,000 บำท โดยหุน้
เพิ่มทุนดังกล่ำวเริ่มซือ้ ขำยเมื่อวันที่ 25 มิถนุ ำยน 2558
ลงทุนในบริษัท ฮอลลีวูด้ รีพอร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยอนุมัติให้บริษัท ดีเอ็นเอ เรฟโวลูช่ นั จำกัด ซึ่ง เป็ น
บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุน้ ร้อยละ 100 เข้ำซือ้ หุน้ สำมัญของบริษัท ฮอลลีวูด้ รีพอร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จำก
กลุ่มผูถ้ ือหุน้ เดิมในบริษัท ฮอลลีวดู้ รีพอร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 1 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หนุ้ ละ 100 บำท
และซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุนของบริษัท ฮอลลีวดู้ รีพอร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 50,000 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้
หุน้ ละ 100 บำท รวมคิดเป็ นร้อยละ 83.34 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว คิดเป็ นมูลค่ำรวม 5,000,100 บำท
ลงทุนในบริษัท เวิรล์ สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด โดยอนุมตั ิให้บริษัท ดีเอ็นเอ เรฟโวลูช่ นั จำกัด ซึ่งเป็ นบริษัทย่อย ที่บริษัท
ถือหุน้ ร้อยละ 100 เข้ำซือ้ หุน้ สำมัญของบริษัท เวิรล์ สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด จำกกลุ่มผูถ้ ือหุน้ เดิมในบริษัท เวิรล์ สปอร์ต
กรุ๊ป จำกัด จำนวน 60,000 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หนุ้ ละ 100 บำท คิดเป็ นร้อยละ 60 ของทุน จดทะเบียนชำระแล้วของ
บริษัท เวิรล์ สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด ในรำคำหุน้ ละ 25 บำท รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 1,500,000 บำท
นอกจำกนี ้ บริษัท เวิรล์ สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำกเดิม 10,000,000 บำท เป็ น 20,000,000
บำท โดยบริษัทจองซือ้ หุน้ เพิ่มทุนจำนวน 600,000 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หนุ้ ละ 100 บำท จำกเดิมที่บริษัท ดีเอ็นเอ เรฟ
โวลูช่ นั จำกัด ถือหุน้ ในบริษัท เวิรล์ สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด จำนวน 600,000 หุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 60 ของ ทุนจด
ทะเบียนเดิม รวมถือหุน้ ทัง้ หมด 1,200,000 หุน้ หรือคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 60 ของจำนวนหุน้ ที่ออกและ จำหน่ำย
แล้วทัง้ หมดของกิจกำรภำยหลังกำรเพิ่มทุน
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ซือ้ หุน้ ในบริษัท ไทย แคปปิ ตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) (“TCC”) จำนวน 100,000,000 หุน้ มูลค่ำ ที่ตรำไว้หนุ้
ละ 0.50 บำท คิดเป็ นร้อยละ 8.32 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ TCC ในรำคำเฉลี่ยหุน้ ละ 1.80 บำท รวมเป็ น
เงินทัง้ สิน้ 180,000,000 บำท จำกผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริษัท
จัดสรรหุน้ สำมัญเพิ่มทุนให้แก่ Diamond Jubilant Corporation จำนวน 250,000,000 หุน้ ในรำคำจอง ซือ้ 0.40
บำท ต่อหุน้ (มูลค่ำที่ตรำไว้หนุ้ ละ 0.05 บำท) คิดเป็ นเงินจำนวนที่บริษัทได้รบั จำนวน 100,000,000 บำท โด หุน้
เพิ่มทุนดังกล่ำวเริ่มซือ้ ขำยเมื่อวันที่ 21 กันยำยน 2558
บริษัท ดีเอ็นเอ เน็ตเวิรค์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ลงทุ นในบริษัท เสม็ด ยูทิลิตีส้ ์ จำกัด โดยเข้ำซือ้ หุน้ สำมัญ จำกผู้
ถือหุน้ เดิม จำนวน 6,599,999 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หนุ้ ละ 5 บำท ในสัดส่วนร้อยละ 55 ของจำนวนหุน้ ที่ชำระ ในรำคำ
หุน้ ละ 6.50 บำท คิดเป็ นมูลค่ำเงินลงทุนทัง้ สิน้ 42,900,000 บำท
บริษัท ดีเอ็นเอ เรฟโวลูช่ นั จำกัด เพิ่มทุนจดทะเบียนจำกเดิม 70,000,000 บำท เป็ น 170,000,000 บำท
จัดตัง้ บริษัท ภูเก็ต ยูทิลิตีส้ ์ จำกัด เพื่อลงทุนในธุรกิจสำธำรณูปโภคพืน้ ฐำน ผลิตและจำหน่ำยนำ้ สะอำด โดย มีทุน
จดทะเบียน 1 ล้ำนบำท โดยบริษัทย่อยคือ บริษัท ดีเอ็นเอ เน็ตเวิรค์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็ นผูถ้ ือ หุน้ ในสัดส่วน
ร้อยละ 99.98
จัดตั้งบริษัท พี เพำเวอร์ แพลนท์ เอ็นเนอร์ย่ี จำกัด เพื่อลงทุนในธุรกิจหลักในกำรถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding
Company) โดยมีทนุ จดทะเบียน 3 ล้ำนบำท โดยบริษัทฯ เป็ นผูถ้ ือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 99.98
จัดตั้งบริษัท พี เพำเวอร์ แพลนท์ เอ็นเนอร์ย่ี 1 จำกัด เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ำยไฟฟ้ำ โดยมีทุน จด
ทะเบียน 1 ล้ำนบำท โดยบริษัทย่อยคือ บริษัท พี เพำเวอร์ แพลนท์ เอ็นเนอร์ย่ี จำกัด เป็ นผูถ้ ือหุน้ ในสัดส่วน ร้อยละ
99.98
จัดตั้งบริษัท พี เพำเวอร์ แพลนท์ เอ็นเนอร์ย่ี 2 จำกัด เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ำยไฟฟ้ำ โดยมีทุน จด
ทะเบียน 1 ล้ำนบำท โดยบริษัทย่อยคือ บริษัท พี เพำเวอร์ แพลนท์ เอ็นเนอร์ย่ี จำกัด เป็ นผูถ้ ือหุน้ ในสัดส่วน ร้อยละ
99.98
จัดตั้งบริษัท พี เพำเวอร์ แพลนท์ เอ็นเนอร์ย่ี 3 จำกัด เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ำยไฟฟ้ำ โดยมีทุน จด
ทะเบียน 1 ล้ำนบำท โดยบริษัทย่อยคือ บริษัท พี เพำเวอร์ แพลนท์ เอ็นเนอร์ย่ี จำกัด เป็ นผูถ้ ือหุน้ ในสัดส่วน ร้อยละ
99.98
บริษัท พี เพำเวอร์ แพลนท์ เอ็นเนอร์ย่ี จำกัด เพิ่มทุนจดทะเบียนจำกเดิม 3,000,000 บำท เป็ น 47,000,000 บำท
โดยบริษัทได้จองซือ้ หุน้ เพิ่มทุนจำนวน 225,002 หุน้ หรือคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 47.87 ของ จำนวนหุน้ ที่ออกและ
เสนอขำยในครัง้ นี ้ มูลค่ำที่ตรำไว้หนุ้ ละ 100 บำท หรือคิดเป็ นมูลค่ำ 22,500,200 บำท รวมบริษัทถือหุน้ ทัง้ หมดใน
PPPE จำนวน 254,999 หุน้ หรือคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 51
บริษัท เวิรล์ สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด เพิ่มทุนจดทะเบียนจำกเดิม 10,000,000 บำท เป็ น 20,000,000 บำท โดย บริษัท
จองซื อ้ หุ้นเพิ่มทุนจำนวน 800,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท จำกเดิมที่บริษัทถื อหุ้นใน WSG จำนวน
600,000 หุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 60 ของทุนจดทะเบียนเดิม รวมถือหุน้ ทัง้ หมด 1,400,000 หุน้ หรือ คิดเป็ นสัดส่วน
ร้อยละ 70 ของจำนวนหุน้ ที่ออกและจำหน่ำยแล้วทัง้ หมดของกิจกำรภำยหลังกำรเพิ่มทุน
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ลงทุนในบริษัท เป็ นต่อ โฮลดิง้ จำกัด (PH) โดยอนุมตั ิให้บริษัท ดีเอ็นเอ เรฟโวลูช่นั จำกัด ซึ่งเป็ นบริษัทย่อย ที่บริษัท
ถือหุน้ ร้อยละ 100 เข้ำซือ้ หุน้ สำมัญของบริษัท เป็ นต่อ โฮลดิง้ จำกัด จำกกลุ่มผูถ้ ือหุน้ เดิมในบริษัท เป็ นต่อ โฮลดิง้
จำกัด จำนวน 150,000 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หนุ้ ละ 100 บำท คิดเป็ นร้อยละ 15.0 ของทุน จดทะเบียนชำระแล้ว คิด
เป็ นมูลค่ำรวม 15,000,000 บำท
บริ ษั ท ดี เ อ็ น เอ เรฟโวลูช่ ัน จ ำกั ด ได้อ อกและเสนอขำยตั๋ว แลกเงิ น ต่ อ ผู้ล งทุ น แบบเฉพำะเจำะจง วงเงิ น ไม่
เกิน 100,000,000 บำท เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท
จัดตัง้ บริษัท มำยเน็ตเวิรค์ แอนด์ โซลูช่ นั จำกัด เพื่อลงทุนในธุรกิจให้บริกำร และธุรกิจด้ำนโครงข่ำย โทรคมนำคม
และอินเตอร์เน็ต โดยมีทนุ จดทะเบียน 10 ล้ำนบำท โดยบริษัท เป็ นผูถ้ ือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 51
ยกเลิกกำรจัดสรรหุน้ สำมัญเพิ่มทุนให้แก่บคุ คลในวงจำกัด จำนวน 975,000,000 หุน้ ในรำคำจองซือ้ 0.40 บำท ต่อ
หุน้ (มูลค่ำที่ตรำไว้หนุ้ ละ 0.05 บำท)
บริษัท เวิรล์ สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด เพิ่มทุนจดทะเบียนจำกเดิม 20,000,000 บำท เป็ น 40,000,000 บำท โดยบริษัท
จองซือ้ หุน้ เพิ่มทุนจำนวน 200,000 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หนุ้ ละ 100 บำท จำกเดิมที่บริษัทถือหุน้ ใน บริษัท เวิรล์ สปอร์ต
กรุ๊ป จำกัด จำนวน 700,000 หุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 70 ของทุนจดทะเบียนเดิม รวมถือ หุ้นทัง้ หมด 3,400,000 หุน้
หรือคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 85 ของจำนวนหุน้ ที่ออกและจำหน่ำยแล้วทัง้ หมดของ กิจกำรภำยหลังกำรเพิ่มทุน
บริษัท มำยเน็ตเวิรค์ แอนด์ โซลูช่ นั จำกัด เพิ่มทุนจดทะเบียนจำกเดิม 10,000,000 บำท เป็ น 60,000,000 บำท
โดยบริษัทจองซือ้ หุน้ เพิ่มทุนจำนวน 243,000 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หนุ้ ละ 100 บำท จำกเดิม ที่บริษัทถือหุน้ ในบริษัท
มำยเน็ตเวิรค์ แอนด์ โซลูช่ นั จำกัด จำนวน 50,999 หุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 50.99 ของ ทุนจดทะเบียนเดิม รวมถือ
หุน้ ทัง้ หมด 293,999 หุน้ หรือคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 49 ของจำนวนหุน้ ที่ออกและ จำหน่ำยแล้วทัง้ หมดของกิจกำร
ภำยหลังกำรเพิ่มทุน
ปี 2559
ลดทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท จ ำนวน 48,750,000 บำท โดยกำรตั ด หุ้ น สำมั ญ ที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ ออกจ ำหน่ ำ ย
จ ำนวน 975,000,000 หุ้น มูลค่ ำ ที่ ต รำไว้หุ้น ละ 0.05 บำท ส่ ง ผลให้ทุน จดทะเบี ย นเดิ ม จ ำนวน 376,109,150
บำท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 327,359,150 บำท
บริษัท ดีเอ็นเอ เรฟโวลูช่ นั จำกัด ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 100 จัดตัง้ บริษัท ย่อยแห่งใหม่
ได้แก่ บริษัท ดีเอ็นเอ สปอร์ต จำกัด โดยมีทนุ จดทะเบียน 7,000,000 บำท
บริษัท มำยเน็ตเวิรค์ แอนด์ โซลูช่ นั จำกัด (“MyNet”) ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 51 ของทุน
จดทะเบียนบริษัท เข้ำลงทุนซือ้ หุน้ ในบริษัท AEK Sole Co., Ltd. ในประเทศลำว (“AEK”) จำนวน 510 หุน้ มูลค่ำที่
ตรำไว้หุ้น ละ 2,000,000 กี บ ในรำคำหุ้น ละ 2,000,000 กี บ คิ ด เป็ น มูลค่ ำรวม 1,020,000,000 กี บ หรื อ เท่ ำ กับ
ประมำณ 4,396,600 บำท (อัตรำแลกเปลี่ยนสกุลเงิน 232 กีบ เท่ำกับ 1 บำท ทัง้ นี ้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 AEK
มีมลู ค่ำหุน้ ทำงบัญชีเท่ำกับ 4,881,140.42 กีบต่อหุน้ หรือเท่ำกับ ประมำณ 21,039.63 บำทต่อหุน้ คิดเป็ นมูลค่ำหุน้
ทำงบัญชีท่ี MyNet จะได้รบั รวม 10,730,210.99 บำท
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จำหน่ำยเงินลงทุนทัง้ หมดในบริษัท ไพร์มไทม์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยทำงอ้อมที่บริษัท ถือหุน้
ผ่ำนบริษัท ดีเอ็นเอ เรฟโวลูช่ นั จำกัด (“DRV”) ในสัดส่วนร้อยละ 75 ของทุนชำระแล้ว ในรำคำรวม 20,000,000
บำท ให้แก่ นำยวรินธร เทิดวันทนำกำรกิจ ซึ่งไม่ใช่บคุ คลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท
จำหน่ำยเงินลงทุนทัง้ หมดในบริษัท ภูเก็ต ยูทิลิตีส้ ์ จำกัด ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยทำงอ้อมที่บริษัทถือหุน้ ผ่ำนบริษัท ดีเอ็น
เอ เน็ทเวิรค์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (“DNE”) ในสัดส่วนร้อยละ 99.97 ของทุนชำระแล้ว ในรำคำรวม 997,000
บำท ให้แก่นำยธีรยุทธ เหรียญชัยยุทธ ซึ่งไม่ใช่บคุ คลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท
ลดทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท จ ำนวน 48,750,000 บำท โดยกำรตั ด หุ้ น สำมั ญ ที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ ออกจ ำหน่ ำ ย
จ ำนวน 975,000,000 หุ้น มูลค่ ำ ที่ ต รำไว้หุ้น ละ 0.05 บำท ส่ ง ผลให้ทุน จดทะเบี ย นเดิ ม จ ำนวน 376,109,150
บำท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 327,359,150 บำท
บริษัท ดีเอ็นเอ เรฟโวลูช่ นั จำกัด (“DRV”) ซึ่งเป็ นบริษัทย่อย โดยบริษัทฯ ถือหุน้ ร้อยละ 99.99 ของทุน จดทะเบียน
เพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 90,000,000 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิม 170,000,000 บำท เป็ น 260,000,000
บำท โดยกำรออกหุน้ สำมัญเพิ่มทุนเป็ นจำนวน 9,000,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ ที่ตรำไว้หนุ้ ละ 10 บำท ในรำคำหุน้ ละ 10
บำท เพื่อเสนอขำยให้แก่กลุ่มผูถ้ ือหุน้ เดิมตำมสัดส่วน ในกำรนี ้ บริษัทฯ ได้อนุมตั ิกำรจองซือ้ หุน้ เพิ่มทุนตำมสัดส่วน
และจะจองซือ้ เกินสิทธิในกรณีหำกมีผถู้ ือหุน้ เดิมรำยอื่นสละ สิทธิกำรจองซือ้ หุน้ เพิ่มทุน ทัง้ นี ้ กำรจองซือ้ หุน้ สำมัญ
เพิ่มทุนดังกล่ำวจะมีจำนวนไม่เกิน 9,000,000 หุน้ หรือมีมลู ค่ำรวมไม่เกิน 90,000,000 บำท
บริษัท ดีเอ็นเอ รีเทล ลิง้ ค์ จำกัด (“DRL”) ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยทำงอ้อมที่บริษทั ฯ ถือหุน้ ผ่ำน DRV ในสัดส่วนละ 99.99
ของทุนจดทะเบียน เพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 40,000,000 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิม 30,000,000 บำท เป็ น
70,000,000 บำท โดยกำรออกหุน้ สำมัญเพิ่มทุนเป็ นจำนวน 400,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ ที่ตรำไว้หุน้ ละ 100 บำท ใน
รำคำหุน้ ละ 100 บำท เพื่อเสนอขำยให้แก่กลุ่มผูถ้ ือหุน้ เดิมตำมสัดส่วน ในกำรนี ้ บริษัทฯ ได้อนุมตั ิให้ DRV จองซือ้
หุน้ เพิ่มทุนตำมสัดส่วน และจะจองซือ้ เกินสิทธิในกรณีหำกมีผู้ ถือหุน้ เดิมรำย อื่นสละสิทธิกำรจองซือ้ หุน้ เพิ่มทุน
ทั้งนี ้ กำรจองซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุนดังกล่ำวจะมีจำนวนไม่เกิน 400,000 หุน้ หรือมีมูลค่ำรวมไม่เกิน 40,000,000
บำท
ปี 2560
จำหน่ำยเงินลงทุนทัง้ หมดในบริษัท ดิจิตอล ซินเนอร์จี จำกัด ซึ่งเป็ นบริษัทร่วมที่ บริษัท ดีเอ็นเอ เรฟโวลูช่ นั จำกัด
ถือหุน้ ร้อยละ 40.36 ของทุนจดทะเบียน โดยบริษัท ดีเอ็นเอ เรฟโวลูช่นั เป็ นบริษัทย่อย ซึ่งบริษัทฯ ถือหุน้ ในสัดส่วน
ร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน ในรำคำรวม 21,500,000 บำท ให้แก่ นำยวรินทร เทิดวันทนำ
จำหน่ำยเงินลงทุนทัง้ หมดในบริษัท ดีเอ็นเอ สปอร์ต จำกัด ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยที่บริษัท ดีเอ็นเอ เรฟโวลูช่นั จำกัด ถือ
หุน้ ร้อยละ 70 ของทุนจดทะเบียน โดยบริษัท ดีเอ็นเอ เรฟโวลูช่นั เป็ นบริษัทย่อยซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วน ร้อยละ
99.99 ของทุนจดทะเบียน ในรำคำรวม 4,898,800 บำท ให้แก่ บริษัท เวิรล์ สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด ซึ่งไม่ใช่บุคคลที่
เกี่ยวโยงกันของบริษัท
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จำหน่ำยเงินลงทุน ร้อยละ 60 ในบริษัท พี พำวเวอร์ แพลนท์ เอ็นเนอยี่ 3 จำกัด ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยที่ บริษัท พี พำว
เวอร์ แพลนท์ เอ็นเนอยี่ จำกัด ถือหุน้ ร้อยละ 99.97 ของทุนจดทะเบียน โดยบริษัท พี พำวเวอร์ แพลนท์ เอ็นเนอยี่
จำกัด เป็ นบริษัทย่อยซึ่งบริษัทฯ ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 99.97 ของทุนจดทะเบียน ในรำคำรวม 600,000 บำท หรือ
คิดเป็ นร้อยละ 60 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ให้แก่ ผูร้ ว่ มทุนใหม่จำนวน 8 ท่ำน
บริษัท พี พำวเวอร์ แพลนท์ เอ็นเนอยี่ 3 จำกัด (“PPE3”) ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุน้ ผ่ำน บริษัทย่อย คือ
บริษัท พี พำวเวอร์ แพลนท์ เอ็นเนอยี่ จำกัด ในสัดส่วนละ 40.00 ของทุนจดทะเบียน (หลังจำกจำหน่ำย เงินลงทุน
รำยกำรที่ 1) เพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นอี ก จ ำนวน 2,000,000 บำท จำกทุ น จดทะเบี ย นเดิ ม 1,000,000 บำท เป็ น
3,000,000 บำท โดยกำรออกหุน้ สำมัญเพิ่มทุนเป็ นจำนวน 20,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ ที่ตรำไว้หนุ้ ละ 100 บำท ในรำคำ
หุน้ ละ 100 บำท เพื่อเสนอขำยให้แก่กลุ่มผูถ้ ือหุน้ เดิมตำมสัดส่วน
บริษัท บัน จำกัด ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของบริษัทซึ่งถือหุน้ ร้อยละ 70 ของทุนจดทะเบียน จัดตัง้ บริษัท ย่อยแห่งใหม่
ได้แก่ บริษัท เฮลธ์ตี ้ เบสท์ จำกัด ซึ่งมีทนุ จดทะเบียน 10,000,000 บำท โดยถือหุน้ ในสัดส่วน ร้อยละ 60 ของทุนจด
ทะเบียนบริษัท
เพิ่มทุนจดทะเบียน ในบริษัท ดีเอ็นเอ รีเทลลิง้ จำกัด (“DRL”) ซึ่งเป็ นบริษัทย่อย ที่บริษัท ดีเอ็นเอ เรฟโวลูช่นั จำกัด
(“DRV”) ถือหุน้ ร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน โดยบริษัท จะเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 30,000,000 บำท
จำกเดิม 70,000,000 บำท เป็ น 100,000,000 บำท โดยกำรออกหุน้ สำมัญเพิ่มทุนเป็ น จำนวน 300,000 หุน้ มูลค่ำที่
ตรำไว้หนุ้ ละ 100 บำท เพื่อเสนอให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมตำมสัดส่วน
ซือ้ หุน้ ในบริษัท ดิจิตอล ซินเนอร์จี จำกัด ซึ่งเป็ นบริษัทร่วมที่ถือหุน้ ผ่ำนบริษัทย่อย คือบริษัท ดีเอ็นเอ เรฟโวลูช่ นั
จำกัด (“DRV”) ถือหุน้ ร้อยละ 40.36 ของทุนจดทะเบียน โดยบริษัท ดีเอ็นเอ เรฟโวลูช่ นั จำกัด เป็ นบริษัท ย่อยซึ่ง
บริษัทฯ ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน โดยกำรเสนอซือ้ หุน้ จำกผูถ้ ือหุน้ รำยเดิมที่ยงั ชำระไม่
ครบตำมมูลค่ำหุน้ จำนวนไม่เกิน 155,000 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หนุ้ ละ 100 บำท คิดเป็ น มูลค่ำรวมทัง้ สิน้ 15,500,000
บำท หรือคิดเป็ น ร้อยละ 11.07 ของทุนจดทะเบียน
จำหน่ำยเงินลงทุนทัง้ หมดในบริษัท บัน จำกัด ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 69.50 ของ ทุน
ชำระแล้ว ในรำคำรวม 120,000,000 บำท ให้แก่ นำยชำญวิทย์ บรรณสำรตระกูล ซึ่งไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของ
บริษัท
จำหน่ำยเงินลงทุนในบริษัท นิว เวย์ เฮลท์ แอนด์ บิวตี ้ จำกัด ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยที่บริษัทถื อหุ้น ในสัดส่วนร้อ ย
ละ 40.00 ของทุนชำระแล้ว ในรำคำรวม 1,200,000 บำท ให้แก่ นำยนภัทร โภคำสัมฤทธิ์และ นำยพิรศุษม์ ปลืม้ ปิ
ติชัยกุล และนำงประไพศรี โภคำสัมฤทธิ์ ซึ่งปั จจุบันเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ NWHB และไม่ ใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของ
บริษัท
จำหน่ำยหุน้ ในบริษัท ไทย แคปปิ ตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) (“TCC”) จำนวน 39 ล้ำนหุน้ และอนุมติ ให้
จำหน่ำยหุน้ เพิ่มจำนวน 21 ล้ำนหุน้ รวมเป็ นจำนวนไม่เกิน 60 ล้ำนหุน้ ซึ่งเป็ นหุน้ ที่บริษัทถือในสัดส่วน ร้อยละ 4.69
ของทุนชำระแล้ว โดย กำหนดให้จำหน่ำยในรำคำตลำด ผ่ำนบริษัทหลักทรัพย์ท่ดี แู ลบัญชีเงิน ลงทุนของบริษัทให้แก่
บุคคลทั่วไป ในช่องทำงของตลำดหลักทรัพย์ฯ
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แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท พี เพำเวอร์ แพลนท์ เอ็นเนอร์ย่ี 1 (“PPE1”) จำกัด โดยให้มีวตั ถุประสงค์ เพื่อ
ทำธุรกิจที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีได้ และให้เปลี่ยนโครงสร้ำงกำรถือหุน้ ทัง้ 100% มำอยู่ภำยใต้บริษัท ดิจิตอล ซินเนอร์จี
จำกัด (“DGT”) ซึ่งเป็ นบริษัทร่วม โดยอ้อมของบริษัทฯ ในสัดส่ว นร้อยละ 40.36 โดยถือหุน้ ผ่ำ บริษัท ดีเอ็นเอ เรฟ
โวโลชั่น จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 และให้เปลี่ยนชื่อเป็ น บริษัท ไอเรสส์โซลูช่นั จำกัด
แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท พีเพำเวอร์ แพลนท์ เอ็นเนอร์ย่ี 2 จำกัด (“PPE2”) โดยให้มีวตั ถุประสงค์ เพื่อ
ทำธุรกิจที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีได้ และให้เปลี่ยนโครงสร้ำงกำรถือหุน้ ทัง้ 100% มำอยู่ภำยใต้บริษัท ดิจิตอล ซินเนอร์จี
จำกัด (“DGT”) ซึ่งเป็ นบริษัทร่วม โดยอ้อมของบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 40.36 โดยถือหุน้ ผ่ำน บริษัท ดีเอ็นเอ เรฟ
โวโลชั่น จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 และให้เปลี่ยนชื่อเป็ น บริษัท มำย แพลทฟอร์ม
จำกัด
เพิ่มทุนจดทะเบียนในบริษัท ดิจิตอล ซินเนอร์จีจำกัด (“DGT”) ซึ่งเป็ นบริษัทร่วมที่ถือหุน้ ผ่ำนบริษัทย่อย คือ บริษัท
ดีเอ็นเอ เรฟโวลูช่นั จำกัด (“DRV”) โดยกำร เสนอซือ้ หุน้ จำก ผูถ้ ือหุน้ รำยเดิมที่ยงั ชำระไม่ครบตำม มูลค่ำหุน้ จำนวน
ไม่เกิน 155,000 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หนุ้ ละ 100 บำท หรือคิดเป็ นร้อยละ 11.07 ของทุนจด ทะเบียน
บริษัทเข้ำซือ้ หุน้ จำกผูถ้ ือหุน้ รำยเดิม ที่ยงั ชำระไม่ ครบตำมมูลค่ำหุน้ เป็ นจำนวน 121,000 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้ หุน้ ละ
100 บำท รวมทัง้ สิน้ 12,100,000 บำท (คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 8.64 ของทุนจดทะเบียน)
จำหน่ำยเงินลงทุนในบริษัท ไทย แคปปิ ตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) (“TCC”) เพิ่มเติมอีกจำนวน 40 ล้ำนหุน้
รวมกับหุน้ คงเหลือที่สำมำรถจำหน่ำยได้ อีกจำนวน 0.60 ล้ำนหุน้ รวม จำหน่ำยในครัง้ นี ้ ทัง้ สิน้ 40.60 ล้ำนหุน้ โดย
กำหนดให้จำหน่ำยในรำคำตลำด ผ่ำนบริษัทหลักทรัพย์ท่ีดูแลบัญชีเงินลงทุน ของบริษัท ให้แก่บุคคลทั่วไป ใน
ช่องทำงของตลำดหลักทรัพย์ฯ
บริษัท ดีเอ็นเอ รีเทล ลิง้ ค์ จำกัด (“DRL”) ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยที่ บริษัท ดีเอ็นเอ เรฟโวลูช่ นั จ จำกัด (“DRV”) ถือหุน้
ร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน โดย DRV เป็ นบริษัทย่อยซึ่งบริษัทถือหุน้ ในสัดส่วน 99.99 ของทุน จดทะเบียน
เพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 50,000,000 บำท จำกเดิม 100,000,000 บำท เป็ น 150,000,000 บำท โดยกำรออก
หุน้ สำมัญเพิ่มทุนเป็ นจำนวน 500,000 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หนุ้ ละ 100 บำท
จำหน่ำยเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัท บัน จำกัด (“BUN”) ซึ่งจำหน่ำยให้แก่นำยชำญวิทย์ บรรณสำรตระกูล ใน
สัดส่วนร้อยละ 69.50 ของทุนชำระแล้ว คิดเป็ นจำนวนเงิน 120,000,000
จำหน่ำยห้องชุดพักอำศัย (Penthouse) จำนวน 2 ยูนิต ในโครงกำรอำคำรชุดตึกช้ำง ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่ง ของรำยกำร
อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนของบริษัท ในรำคำประเมินของบริษัท โมเดิรน์ พร็อพเพอร์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ผู้
ประเมินอิสระที่ได้รบั กำรรับรอง จำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และ ตลำดหลักทรัพย์ (“สำนักงำน
ก.ล.ต.”) เพื่อชำระหนีเ้ งินกูย้ ืมธนำคำร ในรำคำรวมมูลค่ำทรัพย์สินที่จำหน่ำย ไปทั้งสิน้ 32,310,000 บำท ให้แก่
นำยประสิทธิ ศรีรุง่ ธรรม ซึ่งไม่มีควำมสัมพันธ์เกี่ยวข้องที่เข้ำข่ำยเป็ นบุคคล ที่เกี่ยวโยงกัน
บริษัท บัน จำกัด (“BUN”) ซึ่งเป็ นบริษัทย่อย ที่บริษัทถื อหุ้นจำนวน 5,560,281 หุ้น หรือคิดเป็ นสัดส่วน ร้อยละ
69.50 ของทุนจดทะเบียนทัง้ หมดของ BUN เพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 35,000,000 บำท จำกเดิม 80,000,000
บำท เป็ น 115,000,000 บำท โดยกำรออกหุน้ สำมัญเพิ่มทุนเป็ นจำนวน 3,500,000 หุน้ มูลค่ำ ที่ตรำไว้หุน้ ละ 10
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บำท ในกำรนีบ้ ริษัทมีควำมประสงค์ท่จี ะสละสิทธิในกำรจองซือ้ หุน้ เพิ่ม จำนวน 2,432,500 หุน้ ในรำคำมูลค่ำที่ตรำ
ไว้หนุ้ ละ 10 บำท หรือคิดเป็ นมูลค่ำ 24,325,000 บำท ให้แก่ นำยประสิทธิ์ ศรีรุง่ ธรรม ซึ่งไม่มีควำมสัมพันธ์เกี่ยวข้อง
ที่เข้ำข่ำยเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ทัง้ นี ้ ภำยหลังกำร เพิ่มทุน บริษัทจะมีสดั ส่วนกำรถือหุน้ เท่ำกับ ร้อยละ 48.35 ของ
จำนวนหุน้ ที่ออกและจำหน่ำยแล้ว ทัง้ หมดของ BUN
บริษัทได้เข้ำร่วมลงนำมในสัญญำ IT Service Agreement กับ Dragon Corporation (HK) Limited ซึ่งเป็ น บริษัท
ในประเทศ Hong Kong และไม่เป็ นบุคคล ที่เกี่ยวโยงกัน สำหรับกำรประกอบธุรกิจเกี่ยวกับกำรบริหำร จัดกำรด้ำน
เทคโนโลยี Service Provider เพื่อดูแลกลุ่มลูกค้ำให้กับ Dragon Corporation (HK) Limited ซึ่งบริษัทมีส่วนงำนที่
ดำเนินงำนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจด้ำนเทคโนโลยีและกำรพัฒนำโปรแกรมระบบเทคโนโลยี สำรสนเทศ
แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท พี เพำเวอร์ แพลนท์ เอ็นเนอร์ย่ี จำกัด (“PPE”) ซึ่งเป็ น บริษัทย่อย ที่บริษัทฯ
ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน โดยให้มีวตั ถุประสงค์เพิ่มเติม เพื่อให้สำมำรถ ทำธุรกิจที่เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีทำงด้ำนระบบกำรจัดกำรกำรเงินได้ ซึ่งบริษัทยังไม่ได้ยกเลิกแผนกำรดำเนินธุรกิจ ในส่วน ของกำรทำ
ธุรกิจพลังงำนทดแทน และให้เปลี่ยนชื่อ และตรำประทับบริษัท ของบริษัท พี เพำเวอร์ แพลนท์ เอ็นเนอร์ย่ี จำกัด
(“PPE”) จำก บริษัท พี เพำเวอร์ แพลนท์ เอ็นเนอร์ย่ี จำกัด (“PPE”) เป็ น บริษัท ไว เทค อินเตอร์เนชั่นนอล จำกัด
จำหน่ำยเงินลงทุนทัง้ หมดในบริษัท เฮลธ์ตี ้ เบสท์ จำกัด (”HB”) ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยที่บริษัท บัน จำกัด (BUN) ถือหุน้
ในสัดส่วนร้อยละ 60.00ของทุนจดทะเบียน โดยที่ BUN เป็ นบริษัทย่อยซึ่งบริษัทฯ ถือหุน้ ในสัดส่วน ร้อยละ 69.50
ของทุนจดทะเบียน ให้แก่ นำยธนอรรถ ตรีธิติธัญ ซึ่งไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท ในรำคำรวม 1,500,000
บำท โดยเป็ นรำคำทุน และบริษัทยังไม่มีกำรลงทุนเพิ่มเติมในบริษัทดังกล่ำว รวมถึง บริษัทหรือกลุ่ม บริษัทไม่มี
ภำระคำ้ ประกัน ภำระหนีส้ ิน หรือภำระอื่นในส่วนที่ตอ้ งรับผิดชอบ
จำหน่ำยเงินลงทุนทัง้ หมดในบริษัท สตรองเทค เอ็นเนอร์จี 3 จำกัด (“ST3”) ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยที่ บริษัท ดีเอ็นเอ เน็ท
เวิรค์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (“DNE”)ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 99.97 ของทุนจดทะเบียน โดยที่ DNE เป็ นบริษัท
ย่อยซึ่งบริษัทฯ ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 99.97 ของทุนจดทะเบียน ให้แก่ นำยศุภกร ตำนะเศรษฐ ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้
เดิมของบริษัท สตรองเทค เอ็นเนอร์จี 3 จำกัด (“ST3”) และไม่ใ ช่บุคคลที่เกี่ ยวโยงกันของบริษั ท ในรำคำรวม
249,925 บำท โดยเป็ นรำคำทุน และบริษัทยังไม่มีกำรลงทุนเพิ่มเติมในบริษัทดังกล่ำว รวมถึง บริษัทหรือกลุ่มบริษทั
ไม่มีภำระคำ้ ประกันภำระหนีส้ ิน หรือภำระอื่นในส่วนที่ตอ้ งรับผิดชอบ
ยกเลิกกำรจำหน่ำยเงินลงทุนทั้งหมดในบริ ษัท บัน จำกัด (“BUN”) ซึ่งจำหน่ำยให้แก่นำยชำญวิทย์ บรรณสำร
ตระกูล โดยบริษัทและผูซ้ ือ้ อยู่ระหว่ำงกำรทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันสำหรับ กำรยกเลิกรำยกำรดังกล่ำว เพื่อให้
ถูกต้องตำมกฎหมำย และลดผลกระทบที่จะเกิดขึน้ มำกที่สุดนั้น ขณะนี ้ บริษัทและผูซ้ ือ้ ได้ ดำเนินกำร ทำบันทึก
ข้อตกลงและลงนำมร่วมกันสำหรับกำรยกเลิกรำยกำรดังกล่ำวเรียบร้อยแล้ว
บริษัท ดีเอ็นเอ รีเทล ลิง้ ค์จำกัด (“DRL”) เพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 50,000,000 บำท จำกเดิม 100,000,000
บำท เป็ น 150,000,000 บำท บำท โดยกำรออกหุน้ สำมัญ เพิ่มทุนเป็ นจำนวน 500,000 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หนุ้ ละ
100 บำท โดย DRV จะใช้สิทธิจองซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุนของ DRL จำนวน 200,000 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หุน้ ละ 100
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บำท คิดเป็ นมูลค่ำรวมทั้งสิน้ 20,000,000 บำท และนำยประสิทธิ์ ศรีรุ่งธรรม จะลงทุน ในหุน้ สำมัญเพิ่มทุนของ
DRL จำนวน 300,000 หุน้ รำคำหุน้ ละ 133.3333 บำท คิดเป็ นมูลค่ำรวม ทัง้ สิน้ 40,000,000 บำท

•

•

•
•

•
•
•

•

•

ปี 2561
จำหน่ำยเงินลงทุนทัง้ หมดในหุน้ สำมัญของบริษัท ฮอลลีวดู้ (ประเทศไทย) จำกัด (“HLW”) (เดิมชื่อ “บริษัท ฮอลรีวดู้
รีพอร์ทเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด”) ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยที่บริษัท ดีเอ็นเอ เรฟโวลูช่นั จำกัด (“DRV”) ถือหุน้ ในสัดส่วน
ร้อยละ 83.34 ของทุนจดทะเบียน
จำหน่ำยเงินลงทุนทัง้ หมดในหุน้ สำมัญของบริษทั สมอลล์รูม จำกัด (“SMR”) ซึ่งเป็ นบริษัทร่วมที่บริษัท ดีเอ็นเอ เรฟ
โวลูช่นั จำกัด (“DRV”) ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 25.00 ของทุนจดทะเบียน โดยที่ DRV เป็ นบริษัทย่อยที่ บริษัทถือหุน้
ใน สัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน
จำหน่ำยเงินลงทุนทั้งหมดในหุ้นสำมัญของบริษัท มำยเน็ตเวิรค์ แอนด์ โซลูช่ ัน จำกัด ( “MyNet”) ซึ่งเป็ นบริษัท
ย่อย ที่บริษัทถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 50.99 ของทุนจดทะเบียน
จำหน่ำยเงินลงทุนทัง้ หมดในหุน้ สำมัญของของบริษัท ดิจิตอล ซินเนอร์จี จำกัด (“DGT”) ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยที่ บริษัท
ดีเอ็น เอ เรฟโวลูช่นั จำกัด (“DRV”) ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 49.00 ของทุนจดทะเบียน โดยที่ DRV เป็ นบริษัทย่อย
ที่บริษัทถือหุน้ ในสัดส่วน ร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน
จำหน่ำยเงินลงทุนทัง้ หมดในหุน้ สำมัญของบริษัท บัน จำกัด (“Bun”) จำนวน 4,000,000 หุน้ หรือคิดเป็ น สัดส่วน
ร้อยละ 50.00 ของทุนจดทะเบียนทัง้ หมด
จำหน่ำยเงินลงทุนทัง้ หมดในหุน้ สำมัญของบริษัท ไวเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ไวเทค) ที่บริษัทถืออยู่ ทัง้ หมด
จำนวน 29,997 หุน้ หรือคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทัง้ หมด
จำหน่ำยเงินลงทุนทัง้ หมดในหุน้ สำมัญของบริษัท ดีเอ็นเอ รีเทล ลิง้ ค์ จำกัด (“DRL”) ให้แก่บริษัท บำนำน่ำ กรุ๊ป
จำกัด จำนวน 1,199,999 หุน้ หรือคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 79.99 ของทุนจดทะเบียนทัง้ หมดของ DRL
ปี 2562
เปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท และชื่อย่อหลักทรัพย์
ชื่อบริษัท
จำกเดิม
“บริษัท ดีเอ็นเอ 2002 จำกัด (มหำชน)”
เปลี่ยนเป็ น
“บริษัท มอร์ รีเทิรน์ จำกัด (มหำชน)”
ชื่อย่อหลักทรัพย์
จำกเดิม
“DNA”
เปลี่ยนเป็ น
“MORE”
รวมทัง้ เปลี่ยนแปลงตรำประทับของบริษัทในวันที่ 16 มกรำคม 2562
ลดทุนจดทะเบียนจำกจำนวน 327,359,150 บำท เป็ นทุนจดทะเบียนจำนวน 326,543,579.75 บำท โดยกำร ตัดหุน้
สำมัญที่ยังมิได้ออกจำหน่ำยจำนวน 16,311,405 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หุน้ ละ 0.05 บำท เทียบเท่ำกับทุน จดทะเบียน
จำนวน 815,570.25 บำท

บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

(MORE)
211

เอกสำรแนบ 3 หน้ำ 9/35

•

•

•

•

•

•

เข้ำลงทุนในหุน้ สำมัญของบริษัท มอร์ แอดไวซ์ จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท อีเอสพี รี -ไล้ฟ์ แบตเตอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
(“ESP”)) จำนวน 6,000 หุน้ หรือคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 60 ของทุนจดทะเบียนทัง้ หมด ของ ESP มูลค่ำที่ตรำไว้หนุ้ ละ
100 บำท ในรำคำหุน้ ละ 100 บำท (หนึ่งร้อยบำท) คิดเป็ นมูลค่ำรวมทัง้ สิน้ 600,000 บำท (หกแสนบำท) จำก นำย
ณัฐสิษฐ์ เล่ำปิ่ นกำญจน์ จำนวน 6,000 หุน้ (จำกจำนวนทุนจดทะเบียน จำนวน 1,000,000 บำท แบ่งออกเป็ นหุน้
สำมัญจำนวน 10,000 หุน้ (หนึ่งหมื่นหุน้ ) มูลค่ำที่ตรำไว้หุน้ ละ 100 บำท) ซึ่งธุรกิจของ ESP เป็ นธุรกิจผลิตและจัด
จำหน่ำย รับซือ้ ขนย้ำย และรับฟื ้ นฟูแบตเตอรี่ทุกประเภท เครื่องชำร์จฟื ้ นฟูแบตเตอรี่ โดยจะได้รำยได้มำจำกกำร
จำหน่ำยเครื่องชำร์จฟื ้ นฟูแบตเตอรี่ และค่ำบริกำรชำร์จ ฟื ้ นฟูแบตเตอรี่ ซึ่งกำรที่บริษัทเข้ำลงทุนในครัง้ นี ้ บริษัทจะ
ได้รบั ประโยชน์จำกส่วนแบ่งรำยได้ของ ESP และ รูปแบบกำรทำธุรกิจด้ำนอื่นๆ นอกจำกธุรกิจปั จจุบนั ของบริษัท
ให้บริษัท มอร์ พร็อพเพอร์ตี ้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (PROP) (ชื่อเดิม บริษัท ดีเอ็นเอ เรฟโวลูช่ นั จำกัด ซึ่งเปลี่ยน ชื่อ
เมื่อวันที่ 22 มีนำคม 2562) เข้ำลงทุนในอำคำรชุดโครงกำรบ้ำนสวนจตุจกั ร ซอยวิภำวดีรงั สิต 17 โดยกำร เข้ำซือ้ ห้อง
ชุดพำณิชยกรรมและห้องชุดพักอำศัยที่ยงั ไม่ได้ขำยคงเหลือ จำนวน 147 ยูนิต เนือ้ ที่หอ้ งชุดรวม 8,570.93 ตำรำง
เมตร (“ห้องชุด”) จำกบริษัท เวิลด์ เอ็นเตอร์เทนเม็นท์ เน็ทเวิรค์ จำกัด
ย้ำยที่ตงั้ สำนักงำนใหญ่ของบริษัทและบริษัทย่อย จำกเดิมตัง้ อยู่ท่ี 191 อำคำรสีลมคอมเพล็กซ์ ชัน้ ที่ 21 ห้อง เลขที่ บี
ถนนสีลม สีลม เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร ไปยังที่ตงั้ สำนักงำนใหญ่แห่งใหม่ เลขที่ 222/148-150 อำคำรชุดบ้ำน
สวนจตุจกั ร ซอยวิภำวดีรงั สิต 17 ถนนวิภำวดีรงั สิต แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหำนคร 10900 โดยมีผลตัง้ แต่
วันที่ 1 สิงหำคม 2562 เป็ นต้นไป
เปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทย่อย ดังนี ้
ชื่อบริษัท
จำกเดิม
“บริษัท พี เพำเวอร์ แพลนท์ จำกัด ”
เปลี่ยนเป็ น “บริษัท พีเพิล แพลตฟอร์ม จำกัด”
รวมทัง้ เปลี่ยนแปลงตรำประทับของบริษัทในวันที่ 21 ตุลำคม 2562
ชื่อบริษัท
จำกเดิม
“บริษัท ดีเอ็นเอ เน็ทเวิรค์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด”
เปลี่ยนเป็ น
“บริษัท มอร์ เน็ทเวิรค์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด”
รวมทัง้ เปลี่ยนแปลงตรำประทับของบริษัทในวันที่ 19 พฤศจิกำยน 2562
ปี 2563
บริษัท เสม็ดยูทิลิตีส้ ์ จำกัด ได้ดำเนินกำรก่อสร้ำงในโครงกำรจำหน่ำยนำ้ ประปำบนเกำะเสม็ดใน โดยเป็ นกำร วำงท่อ
ประปำลอดใต้ทะเล จำกเขำแหลมหญ้ำ - เกำะเสม็ด ซึ่งบริษัทเริ่มขำยนำ้ ประปำและรับรูร้ ำยได้ใน ไตรมำสที่ 4 ของปี
2563 ซึ่งถือว่ำเป็ นกำรลงทุนที่ลดควำมเสี่ยงจำกกำรดำเนินธุรกิจได้อย่ำงมำก รวมทั้ง สำมำรถรับรู ร้ ำยได้โดยเร็ว
เนื่องจำกนำ้ ประปำเป็ นสำธำรณูปโภคที่เป็ นที่ตอ้ งกำรอย่ำงยิ่งในแหล่งท่องเที่ยว ที่มีควำมนิยมสูงจำกทัง้ คนไทยและ
ชำวต่ำงชำติ รวมทัง้ คนท้องถิ่นที่อำศัยและผูท้ ่ปี ระกอบธุรกิจบนเกำะเสม็ด
บริษัท มอร์ รีเทิรน์ จำกัด (มหำชน) ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 กรกฎำคม 2563 ได้มีมติ
อนุ มั ติ ก ำรเพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท จ ำนวน 177,250,000 บำท จำกทุ น จดทะเบี ย นเดิ ม จ ำนวน
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326,543,579.75 บำท เป็ นทุนจดทะเบียนจำนวน 503,793,579.75 บำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญ เพิ่มทุน จำนวน
3,545,000,000 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หนุ้ ละ 0.05 บำท เพื่อออกและเสนอขำยหุน้ สำมัญเพิ่มทุน แบบเฉพำะเจำะจงแก่
บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เป็ นจำนวน 3,000,000,000 หุน้ แก่บคุ คลดัง ต่อไปนี ้
1) นำยภัทรเดช พูลเกิด
จำนวน 1,000,000,000 หุน้
2) นำยธนอรรถ ตรีธิติธัญ
จำนวน 1,000,000,000 หุน้
3) นำยเฉลิมพงษ์ มหำวำณิชย์วงศ์ จำนวน 1,000,000,000 หุน้
และเพื่อรองรับกำรใช้สิทธิซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุนจำกกำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้ หุน้ ครัง้ ที่ 2 (MOREW2) เป็ นจำนวน 545,000,000 หุน้ ซึ่งจะออกให้กับผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริษัทตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ โดยไม่คิดมูลค่ำ
(ศูนย์บำท) ทัง้ นีท้ ่ีประชุมวิสำมัญผูถ้ ื อหุน้ ครัง้ ที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 กันยำยน 2563 ได้มีมติอนุมตั ิกำรเพิ่ม
ทุนและ ออกใบสำคัญแสดงสิทธิท่จี ะซือ้ หุน้ สำมัญของบริษัท ครัง้ ที่ 2 (MORE-W2) ดังกล่ำว
บริษัท มอร์ เมดดิคลั จำกัด ได้มีกำรลงนำมในบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือและประกอบกิจกำรผลิตภัณฑ์ สมุนไพร
คุณภำพ ร้ำนผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภำพภำยใต้ตรำสัญลักษณ์ “กำรบูร” มีระยะเวลำ 10 ปี นับจำก วันที่ลงนำมใน
สัญญำ ในไตรมำส 3 ปี 2563 บริษัทฯ เริ่มดำเนินกำรประชำสัมพันธ์เปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ภำยใต้ แบรนด์ “กำรบูร” และ
ออกวำงจำหน่ำยใน ICONSIAM และ FOODLAND จำนวน 7 สำขำ และช่วงไตรมำส 4 ปี 2563 บริษัทได้ดำเนินกำร
ค้นคว้ำวิจยั ผลิตภัณฑ์จำกสมุนไพรไทยเพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์ให้มีควำมหลำกหลำย ขยำยช่องทำงกำรจำหน่ำยสินค้ำ
ผ่ำนระบบออนไลน์ เพื่อให้เข้ำถึงลูกค้ำได้ง่ำยขึน้ และรวบรวม ผลิตภัณฑ์สมุนไพรมำจำหน่ำยเพื่อเพิ่มศักยภำพของ
สินค้ำสมุนไพรไทย โดยมีกำรเตรียมกำรวำงแผนดำเนิน กำรเพื่อจัดทำแฟรนไชส์ต่อไป
ทัง้ นี ้ กำรลงนำมในบันทึกข้อตกลงดังกล่ำวเป็ นกำรร่วมมือในกำรทำงำนร่วมกัน 3 หน่วยงำน ระหว่ำง (1) บริษัทฯ (2)
กรมกำรแพทย์แ ผนไทย และกำรแพทย์ท ำงเลื อ ก และ (3) แพทยสมำคมกำรแพทย์แ ผนไทยและกำรแพทย์
ผสมผสำน (เป็ นเจ้ำของเครื่องหมำยกำรค้ำผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภำพ ภำยใต้ช่ือ (“กำรบูร”) เพื่อดำเนินกำรส่งเสริม
ผู้ป ระกอบกำร สมุน ไพรและผลิ ต ภัณ ฑ์สมุน ไพรไทย ส่ ง เสริม ให้มี ก ำรขำยผลิ ต ภัณ ฑ์ส มุน ไพรไทย ทั้ง ในแล ะ
ต่ำงประเทศ เพื่อเพิ่มมูลค่ำและศักยภำพในกำรแข่งขันในระดับนำนำชำติของประเทศด้ำนสมุนไพร บริษัทดำเนินจัด
จำหน่ำยผลิตภัณฑ์ภำยใต้แบรนด์ “กำรบูร” ให้เป็ นโมเดลร้ำนผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภำพ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ

กำรประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท สำมำรถแบ่งออกได้ดงั นี ้
1) บริษัท มอร์ รีเทิรน์ จำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”)
บริษัทฯ เริ่มดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับกำรจำหน่ำยอุปกรณ์ระบบประหยัดพลังงำนให้กับกลุ่มผูร้ บั เหมำติดตัง้ และ ในช่วง
ระหว่ำงกลำงปี 2562 บริษัทฯ ทำกำรสั่งซือ้ อุปกรณ์ระบบประหยัดพลังงำนขนำดเล็กเพื่อนำเข้ำมำติดตัง้ ให้กับลูกค้ำ ธุรกิจ
ขนำดเล็ก ในตัวเมืองที่มีกำรใช้ปริมำณกระแสไฟที่สงู สถำนะกำรดำเนินงำนในปั จจุบนั บริษัทฯ ยังคงดำเนินธุรกิจดัง กล่ำว
อย่ำงต่อเนื่อง โดยได้มีกำรปรับแผนงำนขำยจำกกลุ่มลูกค้ำในตัวเมือง เป็ นในส่วนของอุ ตสำหกรรมขนำดเล็ก ที่มีกำร ใช้
กระแสไฟค่อนข้ำงสูง โดยปั จจุบันอยู่ระหว่ำงกำรดำเนินกำรทดสอบและประเมินประสิทธิ ภำพกำรประหยัดพลังงำนของ
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อุปกรณ์ดงั กล่ำวให้กับทำงกลุ่มโรงสีขำ้ วขนำดเล็ก – ขนำดกลำง อย่ำงไรก็ตำมบริษัทฯ ยังคงดำเนินธุรกิจดังกล่ำวเป็ นธุรกิจ
หลักของบริษัทฯ และพยำยำมมองหำโอกำสทำงธุรกิจในกำรลงทุนเพิ่มในธุรกิจอื่นๆ ที่จะสร้ำงรำยได้ให้กบั บริษัทฯ ต่อไป
2) บริษัท มอร์ พร็อพเพอร์ตี ้ ดีเวลลอปเม้นท์จำกัด (“PROP”)
เป็ นบริษัทย่อยโดยบริษัทเป็ นผูถ้ ือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนชำระแล้ว 384,000,000 บำท ประกอบ ธุรกิจ
พัฒนำอสังหำริมทรัพย์ โดยลักษณะกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำ ในระหว่ำงปี 2562 บริษัทฯ ได้ทำกำรซือ้ ห้องชุดพำณิช กรรมและ
ห้องชุดพักอำศัยโดยทำกำรซ่อมแซมและปรับปรุงใหม่ ก่อนขำย โดยสถำนะกำรดำเนินงำนในปั จจุบนั บริษัทอยู่ ระหว่ำงกำร
จัดกำร และเลือกแนวทำงกำรดำเนินงำน รวมถึงกำรศึกษำเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรบริหำรหรือกำรพัฒนำ อสังหำริมทรัพย์ท่ีมี
เพื่อให้กำรลงทุนเกิดผลประโยชน์มำกที่สุด และบริษัทยังมีแผนในกำรหำอสังหำริมทรัพย์ เพื่อพั ฒนำ และเป็ นกำรลงทุน
เพิ่มเติมต่อไป
3) บริษัท มอร์ เมดดิคลั จำกัด (“MMD”)
เป็ นบริษัทย่อยโดยบริษัทถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนจำนวน 100,000,000 บำท PPP ปั จจุบนั
MED ได้เริ่มประกอบธุรกิจในส่วนงำนจัดจำหน่ำยผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย โดยในระหว่ำงปี 2563 ได้เข้ำร่วมลงนำม ควำม
ร่วมมือ (MOU) กับหน่วยงำนต่ำงๆ ซึ่งมีรำยละเอียด ดังนี ้
• บันทึกควำมร่วมมือ (MOU) เรื่อง “กำรประกอบกิจกำรผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภำพ ร้ำนผลิตภัณฑ์สมุนไพร
คุณ ภำพภำยใต้ต รำสัญ ลัก ษณ์ “กำรบูร ”” ระหว่ ำ ง 3 หน่ ว ยงำน ได้แ ก่ (1) กรมกำรแพทย์แ ผนไทยและ
กำรแพทย์ทำงเลือก กระทรวงสำธำรณสุข (2) แพทยสมำคมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ผสมผสำน (3)
บริษัท มอร์ เมดดิคลั จำกัด ซึ่งมีวตั ถุประสงค์เพื่อดำเนินกำรส่งเสริมผูป้ ระกอบกำรสมุนไพร และผลิตภัณฑ์
สมุนไพรไทย ส่งเสริมให้มีกำรขำยผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ทัง้ ในและต่ำงประเทศ เพื่อเพิ่ม มูลค่ำและศักยภำพ
ในกำรแข่งขันในระดับนำนำชำติของประเทศด้ำนสมุนไพร
• บันทึกควำมร่วมมือ (MOU) เรื่อง “กำรส่งเสริมตลำดกลำงในกำรจำหน่ำยวัตถุดิบสมุนไพรไทย” ระหว่ำง 4
หน่วยงำน ได้แก่ (1) กรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก กระทรวงสำธำรณสุข (2) กรมส่งเสริม
กำรเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (3) บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด (ตลำดไท) (4) บริษัท มอร์
เมดดิคัล จำกัด ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกำรขำย กำรผลิตและ กำรใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร สร้ำงตลำด
กลำง วัตถุดิบสมุนไพรไทย สร้ำงพืน้ ที่ซือ้ ขำยให้แก่ผูซ้ ือ้ และเกษตรกร และพัฒนำผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้ได้
มำตรฐำนสำกล
• บัน ทึ ก ควำมร่วมมือ (MOU) เรื่ อ ง “กำรพัฒนำยำและผลิ ตภัณฑ์ส่ งเสริมสุขภำพจำกกัญชำ กัญ ชง และ
กระท่อมแบบครบวงจร” ระหว่ำง 3 หน่วยงำน ได้แก่ (1) บริษัท มอร์เมดดิคลั จำกัด (2) กรมกำรแพทย์ แผน
ไทย และกำรแพทย์ทำงเลือก (3) แพทยสมำคมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ผสมผสำน
• บันทึกควำมร่วมมือ (MOU) เรื่อง “ผลิตเครื่องสำอำง” ระหว่ำง 2 หน่วยงำน ได้แก่ (1) บริษัท มอร์เมด ดิคลั
จ ำกัด (2) บริษั ท ภูฐ ำปั ญ ญำออกำนิ ค จ ำกัด ซึ่ง มี วัต ถุป ระสงค์เ พื่ อ ส่ ง เสริม ควำมร่ว มมื อ กัน เพื่ อ ผลิ ต
เครื่องสำอำงค์ซ่งึ มีส่วนผสมสำรสกัดจำกกัญชง และ/หรือสำรสกัด CBD ในเชิงพำณิชย์ ภำยใต้ กำรอนุญำต
จำกหน่วยงำนภำครัฐที่เกี่ยวข้อง
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4) บริษัท มอร์ เน็ทเวิรค์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (“MNE”)
เป็ นบริษัทย่อยโดยบริษัทถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน จำนวน 30,000,000 บำท MNE ดำเนิน
ธุรกิจรับบริหำรจัดกำรบุคลำกร โดยลักษณะกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำ ในช่วงเดือนธันวำคม 2562 บริษัทได้มีกำรทำ สัญญำ
บริหำรจัดกำรด้ำนบุคลำกร กับบริษัทแห่งหนึ่ง โดยบริษัทให้บริกำรบริหำรจัดกำร ควบคุม ดูแล จัดหำบุคลำกรเพื่อ มำดูแล
ทรัพย์สิน ตำมศูนย์ปฏิบตั ิงำนของลูกค้ำที่ได้เตรียมไว้ สถำนะกำรดำเนินงำนในปั จจุบนั ในไตรมำสที่ 4/2563 บริษัท ได้มีกำร
ให้บริกำรตำมสัญญำดังกล่ำว ทัง้ สิน้ 237 ศูนย์ ซึ่งมีกำหนดระยะเวลำกำรว่ำจ้ำง 45 เดือน
5) บริษัท เสม็ดยูทิลิตีส้ ์ จำกัด (“Samed Utilities”)
เป็ นบริษัทย่อยโดย MNE ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 54.99 ของทุนชำระแล้ว จำนวน 60,000,000 บำท Samed Utilities
ดำเนินธุรกิจด้ำนผลิตและจำหน่ำยนำ้ ประปำ โดยในปี 2562 บริษัทได้มีกำรลงนำมสัญญำโครงกำรวำงระบบนำ้ ประปำเพื่อ
บริหำรจัดกำรนำ้ ประปำบนเกำะเสม็ดระยะเวลำ 25 ปี โดยเป็ นโครงกำรร่วมมือกับองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด ระยองเพื่อ
ดำเนินกำรวำงระบบประปำรวมถึงท่อส่งนำ้ ลอดใต้ทะเลเพื่อให้บริกำรนำ้ ประปำบนเกำะเสม็ด ในไตรมำสที่ 1 ปี 2563 เริ่ม
ดำเนินกำรก่อสร้ำงระบบวำงท่อประปำลอดใต้ทะเลจำกฝั่ งบนหำดแหลมหญ้ำ ไปยังเกำะเสม็ด และดำเนินกำร วำงระบบท่อ
นำ้ ประปำบนเกำะเสม็ดแล้วเสร็จในช่วงปลำยไตรมำสที่ 3 ปี 2563 โดยสำมำรถให้บริกำรนำ้ ประปำกับกลุ่ม ชุมชนและโรงแรม
บนเกำะเสม็ด พร้อมรับรูร้ ำยได้ตงั้ แต่ไตรมำสที่ 4 ปี 2563 เป็ นต้นไป ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 มีจำนวน ลูกค้ำประมำณ 145
รำย
6) บริษัท มอร์ แอดไวซ์ จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท อีเอสพี รี-ไล้ฟ์ แบตเตอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด (“ESP”))
เป็ นบริษัทย่อยโดยบริษัทถื อหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 60.00 ของทุนจดทะเบียน จำนวน 1,000,000 บำท ESP ดำเนิน
ธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ำย รับซือ้ ขนย้ำย และรับฟื ้ นฟูแบตเตอรี่ทุกประเภท เครื่องชำร์จฟื ้ นฟูแบตเตอรี่ ซึ่งลักษณะ กำร
ดำเนินงำนที่ผ่ำนมำ บริษัทเริ่มดำเนินงำนรับฟื ้ นฟูแบตเตอรี่ตงั้ แต่ ไตรมำสที่ 2/2562
2.3.

โครงสร้างบริษัท
โครงสร้ำงบริษัท และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 กันยำยน 2564
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ที่มำ: บริษัทฯ

กลุ่มบริษัทประกอบด้วย บริษัท บริษัทย่อย
1)
บริษัท มอร์ รีเทิรน์ จำกัด (มหำชน) “บริษัท”
บริษัทประกอบธุรกิจ จำหน่ำยอุปกรณ์ระบบประหยัดพลังงำนให้แก่กลุ่มผูร้ บั เหมำติดตัง้ ระบบประหยัดพลังงำน
2)
บริษัท มอร์ พร็อพเพอร์ตี ้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (“PROP”)
เป็ นบริษัทย่อยโดยบริษัทเป็ นผูถ้ ือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนชำระแล้ว 384,000,000 บำท ประกอบ ธุรกิจ
พัฒนำอสังหำริมทรัพย์
3)
บริษัท มอร์ เมดดิคลั จำกัด (“MMD”)
เป็ นบริษัทย่อยโดยบริษัทถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนจำนวน 25,000,000 บำท MED ดำเนิน
ธุรกิจผลิตและจำหน่ำยไฟฟ้ำ และมีส่วนงำนจำหน่ำยผลิตภัณฑ์สมุนไพร
4)
บริษัท เฮอเบิล เทคโนโลยีจำกัด (“HBT”)
เป็ นบริษัทย่อยโดย MMD ถื อหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 75.00 ของทุนจดทะเบียน ดำเนินธุรกิจจำหน่ำยผลิตภัณฑ์
อำหำรเสริม ซึ่งผลิตจำกสมุนไพรทุกชนิด ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพืชพรรณสมุนไพรทุกชนิดกัญชำ กัญชง ใบ
กระท่อม ฯลฯ
5)
บริษัท คำนำบิส คลับ จำกัด (“KNB”)
เป็ นบริษัทย่อยโดย MMD ถื อหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49.99 ของทุนจดทะเบียน ดำเนินธุรกิจจำหน่ำยผลิตภัณฑ์
อำหำรเสริม ซึ่งผลิตจำกสมุนไพรทุกชนิด ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพืชพรรณสมุนไพรทุกชนิดกัญชำ กัญชง ใบ
กระท่อม ฯลฯ
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6)
บริษัท มอร์ เน็ทเวิรค์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (“MNE”)
เป็ น บริษั ท ย่อยโดยบริษั ทถื อ หุ้นในสัดส่ วนร้อ ยละ 99.99 ของทุน จดทะเบี ยน จ ำนวน 65,000,000 บำท MNE
ดำเนินธุรกิจรับบริหำรจัดกำรบุคลำกร
7)
บริษัท เสม็ดยูทิลิตีส้ ์ จำกัด (“Samed Utilities”)
เป็ นบริษัทย่อยโดย MNE ถื อหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 60.00 ของทุนชำระแล้ว จำนวน 60,000,000 บำท Samed
Utilities ดำเนินธุรกิจด้ำนผลิตและจำหน่ำยนำ้ ประปำ
8)
บริษัท ปลวกแดง จำกัด (“PLD”)
เป็ นบริษัทย่อยโดย MNE ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน ดำเนินธุรกิจด้ำนผลิตและจำหน่ำย
นำ้ ประปำ
9)
บริษัท มอร์ แอดไวซ์ จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท อีเอสพี รี-ไล้ฟ์ แบตเตอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด (“ESP”))
เป็ นบริษัทย่อยโดยบริษัทถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 60.00 ของทุนจดทะเบียน จำนวน 1,000,000 บำท ESP ดำเนิน
ธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ำย รับซือ้ ขนย้ำย และรับฟื ้ นฟูแบตเตอรี่ทกุ ประเภท เครื่องชำร์จฟื ้ นฟูแบตเตอรี่
10) บริษัท ดี เอ็น เอ เฟรชแอร์ จำกัด (“DNF”)
เป็ นบริษัทย่อยโดยบริษัทถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 49.99 ของทุนชำระแล้ว จำนวน 60,000,000 บำท ดำเนินธุรกิจ
เกี่ยวกับโฆษณำ
11) บริษัท มอร์ คอนแทรค ฟำร์มมิ่ง (“MCF”)
เป็ นบริษัทย่อยโดย MMD ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน โดย MCF อยู่ระหว่ำงขัน้ ตอนกำรจด
ทะเบียนจัดตัง้ บริษัทและยังมิได้ดำเนินธุรกิจ
2.4.

โครงสร้างรายได้
รำยได้ของกลุ่มบริษัทจำแนกได้เป็ น 2 กลุ่มหลัก คือ 1) รำยได้จำกกำรขำย ซึ่งมำจำกธุรกิจสำธำรณูปโภค โดยมี
บริษัท เสม็ดยูทิลิตีส้ ์ จำกัด เป็ นบริษัทดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับกำรจำหน่ำยนำ้ ประปำบนเกำะเสม็ด โดยเริ่มมีกำรรับรูร้ ำยได้เมื่อ
เดือนตุลำคม 2563 และธุรกิจซือ้ มำขำยไป โดยมีบริษัท มอร์ รีเทิรน์ จำกัด (มหำชน) ประกอบธุรกิจจำหน่ำยอุปกรณ์ระบบ
ประหยัดพลังงำนให้แก่กลุ่มผูร้ บั เหมำติดตัง้ ระบบประหยัดพลังงำน 2) รำยได้จำกกำรให้บริกำร เป็ นรำยได้จำกกำรให้บริกำร
ด้ำนบุคลำกร โดยมีบริษัท มอร์ เน็ทเวิรค์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็ นบริษัทให้บริกำรในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนบุคลำกรและ
ดูแลศูนย์ USO NET และรำยได้ค่ำบริกำรฟื ้ นฟูแบตเตอรี่ ซึ่งดำเนินงำนโดยบริษัท อีเอสพี รี -ไล้ฟ์ แบตเตอรี่ (ประเทศไทย)
จำกัด
โครงสร้ำงรำยได้ของบริษัทฯ ในระยะ 3 ปี ท่ีผ่ำน ณ งวดปี บญ
ั ชีสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม ของแต่ละปี และสำหรับงวด
หกเดือนสิน้ สุด 30 มิถนุ ำยน 2564 มีดงั นี ้
รายได้จากการดาเนินธุรกิจ
รายได้จากการขาย1/
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ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
32.46
17.45
1.21
3.01
5.56
13.15

(MORE)
217

หกเดือนแรก ปี 2564
ล้านบาท ร้อยละ
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ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
- ธุรกิจสำธำรณูปโภค
4.05
9.58
- ธุรกิจซือ้ มำขำยไป
32.46
17.45
1.21
3.01
1.51
3.57
รายได้จากการให้บริการ
0.26
0.14
0.94
2.34
22.06
52.19
รายได้อื่น
153.31
82.41
38.16
94.65
14.65
34.66
รวมรายได้
186.03
100.00
40.32
100.00
42.27
100.00
ที่มำ: รำยงำนประจำปี 2563 บริษัท มอร์ รีเทิรน์ จำกัด (มหำชน) และ SET
หมำยเหตุ: มีกำรปรับปรุงกำรแบ่งประเภทรำยได้ทำให้โครงสร้ำงรำยได้อำจแตกต่ำงกับงบกำไรขำดทุน
รายได้จากการดาเนินธุรกิจ

3.
3.1.

หกเดือนแรก ปี 2564
ล้านบาท ร้อยละ
25.35
27.93
12.42
13.68
32.70
36.03
20.29
22.36
90.76 100.00

ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัทฯ
โครงสร้างผู้ถือหุ้น
ผูถ้ ือหุน้ ณ วันที่ 15 มีนำคม 2564 บริษัทมีผถู้ ือหุน้ รำยใหญ่ตำมสมุดทะเบียน ดังนี ้

ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
นำยอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ
นำยศิริศกั ดิ์ ปิ ยทัสสีกลุ
นำยวสันต์ จำวลำ
นำยอภิมขุ บำรุงวงศ์
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จำกัด
นำยสำมำรถ ฉั่วศิริพฒ
ั นำ
UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED
นำงสำวจิระวรรณ ไชยพงศ์ผำติ
นำยปริญญำ ปริญญำนุสสรณ์
นำงฐำนิสร ธรรมลิขิตกุล
ผูถ้ ือหุน้ รำยย่อย
รวม
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว
ที่มำ: SET

3.2.

จานวนหุ้น
1,507,200,165
732,862,800
456,748,000
333,333,333
319,206,259
284,000,065
193,750,000
121,897,400
111,111,111
90,594,000
2,380,168,462
6,530,871,595
503,793,579.75
326,543,579.75

ร้อยละ
23.08
11.22
6.99
5.10
4.89
4.35
2.97
1.87
1.70
1.39
36.44
100.00
บำท
บำท

คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 สิงหำคม 2564 คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยกรรมกำรจำนวน 8 คน ดังนี ้
1
2
3
4
5

ชื่อ
พลตำรวจตรีลทั ธสัญญำ เพียรสมภำร
ดร.อมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ
นำยศิริศกั ดิ์ ปิ ยทัสสีกลุ
นำยฉัฐภูมิ ขันติวิริยะ
นำยสมชำย วงศ์ทรัพย์สิน
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ตาแหน่ง
ประธำนกรรมกำร กรรมกำรอิสระ และ ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร กรรมกำรผูจ้ ดั กำร และกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรอิสระ และ กรรมกำรตรวจสอบ
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ชื่อ
6
7
8

4.
4.1.

ตาแหน่ง
กรรมกำรอิสระ และ กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรอิสระ

นำยปรวิชย์ โอภำส
ดร.อริชยั รักธรรม
นำยภัทร์บดี โฉมวงศ์*
ที่มำ:
SET
หมำยเหตุ: *นำยภัทร์บดี โฉมวงศ์ ดำรงตำแหน่งกรรมกำรของบริษัทตำมมติที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2563 ในวันที่ 24
เมษำยน 2563

สรุ ปรายการสาคัญในงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนีก้ ำรค้ำและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น - สุทธิ
สินค้ำคงเหลือ - สุทธิ
สินทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ลูกหนีก้ ำรค้ำและลูกหนีไ้ ม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์-สุทธิ
สินที่ตอ้ งโอนเมื่อสิน้ สุดอำยุสญ
ั ญำของบริษัทย่อย
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุทธิ
สินทรัพย์ทำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนีส้ ิน
หนีส้ ินหมุนเวียน
เจ้ำหนีก้ ำรค้ำและเจ้ำหนีห้ มุนเวียนอื่น
ส่วนของเงินกูย้ ืมระยะยำวจำกธนำคำรที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
เงินกูย้ ืมระยะสัน้ จำกกิจกำรและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกูย้ ืมระยะสัน้ จำกบุคคลอื่น
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2561

2562

2563

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

ไตรมาส 2
ปี 2564
ล้านบาท

321.99
14.99
0.10
1.87
338.95

34.06
16.64
25.98
0.08
22.85
99.62

4.90
22.23
24.45
0.08
7.38
59.04

12.79
22.05
11.07
0.08
8.26
54.25

27.06
85.70
3.57
1.09
7.20
65.45
190.07
529.03

21.47
309.56
15.33
3.45
0.87
5.49
53.96
410.14
509.76

15.16
262.57
15.28
108.12
1.45
68.74
471.33
530.36

11.71
262.57
49.79
105.73
1.17
65.11
496.08
550.33

14.97
44.55
0.69
-

6.26
43.16
-

69.23
30.90
3.70

64.92
37.30
3.70
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95.94
5.79
1.68
163.62

ล้านบาท
0.50
0.01
107.62
5.79
0.78
164.11

ล้านบาท
0.65
0.04
119.29
5.79
1.35
230.95

ไตรมาส 2
ปี 2564
ล้านบาท
1.58
0.18
110.38
5.79
1.31
225.15

3.01
0.17
3.19
166.81

1.18
0.24
1.42
165.53

1.01
0.32
2.63
3.97
234.91

4.42
0.34
2.85
7.60
232.76

327.36

326.54

503.79

503.79

326.54

326.54

326.54

326.54

904.49

904.49

904.49

904.49

5.99
(895.24)
341.78
20.44
362.22
529.03

5.99
(911.18)
325.84
18.38
344.22
509.76

5.99
(958.40)
278.62
16.83
295.45
530.36

5.99
(936.61)
300.41
17.17
317.58
550.33

2561

2562

2563

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

2561
ล้านบาท
ส่วนของหนีส้ ินตำมสัญญำเช่ำที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
ภำษีเงินได้นิติบคุ คลค้ำงจ่ำย
ประมำณกำรหนีส้ ินจำกภำระคำ้ ประกัน
ประมำณกำรหนีส้ ินจำกคดีควำม
หนีส้ ินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่หมุนเวียน
หนีส้ ินตำมสัญญำเช่ำ
ประมำณกำรหนีส้ ินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงำน
หนีส้ ินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สำมัญ 10,075,871,595 หุน้ มูลค่ำหุน้ ละ 0.05 บำท (31
ธันวำคม 2562: หุน้ สำมัญ 6,530,871,595 หุน้ มูลค่ำหุน้ ละ 0.05 บำท)
ทุนที่ออกชำระแล้ว
หุน้ สำมัญ 6,530,871,600 หุน้ มูลค่ำหุน้ ละ 0.05 บำท (31
ธันวำคม 2560: หุน้ สำมัญ 6,530,871,595 หุน้ มูลค่ำหุน้ ละ 0.05 บำท)
ส่วนเกินมูลค่ำหุน้ สำมัญ
กำไรสะสม (ขำดทุน)
จัดสรรแล้ว - สำรองตำมกฎหมำย
ยังไม่ได้จดั สรร
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ส่วนของผูม้ ีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุมของบริษัทย่อย
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

2562

2563

ที่มำ: SET

4.2.

งบกาไรขาดทุน

บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

(MORE)
220

ไตรมาส 2 ปี
2564
ล้านบาท

เอกสำรแนบ 3 หน้ำ 18/35

รายได้
รำยได้จำกกำรขำย
รำยได้จำกกำรให้บริกำร
รำยได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขำย
ต้นทุนกำรให้บริกำร
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร
รำยจ่ำยอื่น
รวมค่าใช้จ่าย
กาไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ต้นทุนทำงกำรเงิน
(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
(รำยได้)ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้
กาไร(ขาดทุน)สาหรับปี จากการดาเนินงานต่อเนื่อง
ที่มำ: SET

4.3.

2561

2562

2563

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

32.46
0.26
153.31
186.03

2.16
38.16
40.31

5.56
22.06
14.65
42.27

40.29
33.36
19.85
93.50

20.42
0.22
53.21
(21.92)
51.92
134.11
7.59
126.52
0.14
126.39

1.25
34.50
20.00
55.75
(15.43)
2.77
(18.20)
0.01
(18.21)

4.08
19.40
35.70
29.87
89.04
(46.77)
1.96
(48.73)
0.04
(48.78)

21.21
29.58
19.68
70.47
23.03
1.13
21.90
0.18
21.73

งบกระแสเงินสด
2561

2562

ล้านบาท
(48.23)
261.86
76.51
290.14

เงินสดสุทธิได้มำ (ใช้ไป) จำกกิจกรรมดำเนินงำน
เงินสดสุทธิได้มำ (ใช้ไป) จำกกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้มำ (ใช้ไป) จำกกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
ที่มำ: SET

4.4.

ไตรมาส 2 ปี
2564
ล้านบาท

2563

ล้านบาท
(52.42)
(233.89)
(1.63)
(287.94)

ล้านบาท
47.62
(110.78)
33.99
(29.17)

ไตรมาส 2 ปี
2564
ล้านบาท
26.54
(18.26)
(0.38)
12.79

อัตราส่วนทางการเงินทีส่ าคัญ
รายการ

2561

2562

2563

ไตรมาส 2
ปี 2564

2.07
2.07
(0.09)
1.07

0.61
0.45
(0.13)
0.28

0.26
0.15
0.12
3.86

0.24
0.19
N/A
N/A

อัตรำส่วนสภำพคล่อง
อัตรำส่วนสภำพคล่อง (เท่ำ)
อัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเวียนเร็ว (เท่ำ)
อัตรำส่วนสภำพคล่องกระแสเงินสด (เท่ำ)
อัตรำส่วนหมุนเวียนลูกหนีก้ ำรค้ำ (เท่ำ)
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2561

รายการ
ระยะเวลำเก็บหนีเ้ ฉลี่ย (วัน)
อัตรำส่วนหมุนเวียนสินค้ำคงเหลือ (เท่ำ)
ระยะเวลำขำยสินค้ำเฉลี่ย (วัน)
อัตรำส่วนหมุนเวียนเจ้ำหนี ้ (เท่ำ)
ระยะเวลำชำระหนี ้ (วัน)
Cash Cycle (วัน)

341
0.44
824.00
0.51
714
451
อัตรำส่วนแสดงควำมสำมำรถในกำรหำกำไร
อัตรำกำไรขัน้ ต้น (%)
36.95
อัตรำกำไรจำกกำรดำเนินงำน (%)
365.62
อัตรำเงินสดต่อกำรทำกำไร (%)
387.08
อัตรำกำไรสุทธิ (%)
365.62
อัตรำส่วนแสดงประสิทธิภำพในกำรดำเนินงำน
อัตรำผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ (%)
46.42
อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ (%)
21.69
อัตรำกำรหมุนสินทรัพย์ (เท่ำ)
0.06
อัตรำส่วนวิเครำะห์นโยบำยทำงกำรเงิน
อัตรำส่วนหนีส้ ินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ (เท่ำ)
0.46
อัตรำส่วนควำมสำมำรถชำระดอกเบีย้ (เท่ำ)
(6.35)
ที่มำ: รำยงำนประจำปี 2563 บริษัท มอร์ รีเทิรน์ จำกัด (มหำชน)

2562

2563

1,284
0.10
3,824.00
0.12
3,125
1,983

95
0.93
392.00
0.62
587
(100)

42.59
14.99
(6,367.13) (3,663.43)
38.12
(1.30)
(843.05) (176.61)

ไตรมาส 2
ปี 2564
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
31.03
N/A
N/A
29.50

(5.16)
(3.51)
0.004

(15.25)
(9.38)
0.05

7.09
4.02
0.14

0.48
(18.92)

0.80
24.30

0.73
N/A

5.
คาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
5.1. ผลการดาเนินงานรวม
5.1.1. รายได้
ปี 2561
ในปี 2561 กลุ่มบริษัทมีรำยได้รวมเท่ำกับ 186.03 ล้ำนบำทตำมลำดับ ซึ่งลดลงและเพิ่มขึน้ จำนวน 115.93 ล้ำนบำท
จำกปี 2560
รำยได้จำกกำรขำย
รำยได้จำกขำยของกลุ่มบริษัท ประกอบด้วย (1) รำยได้จำกธุรกิจสื่อโฮมเอ็นเตอร์เทนเมนท์ ซึ่งมำจำกกำรจำหน่ำย
สินค้ำสื่อโฮมเอ็นเตอร์เทนเมนท์ประเภทสื่อภำพยนตร์และเพลง และสิ่งพิมพ์ในรูปแบบต่ำงๆ (2) ธุรกิจจำหน่ำยอุปกรณ์สื่อสำร
ประเภทมือถือจำพวกแอนดรอยด์ (3) รำยได้จำกธุรกิจอำหำรและเครื่องดื่ม ซึ่งมำจำกกำรจำหน่ำยสินค้ำประเภทอำหำรและ
เครื่องดื่ม ร้ำนบัน ดำเนินกำรโดยบริษัท บัน จำกัด ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของบริษัท และ (4) รำยได้จำกธุรกิจพลังงำน ซึ่งมำจำก
กำรจำหน่ำยอุปกรณ์ในระบบประหยัดพลังงำนให้แก่กลุ่มผูร้ บั เหมำติดตัง้ ระบบประหยัดพลังงำน
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โดยระหว่ำงปี 2561 กลุ่มบริษัทมีรำยได้จำกกำรขำยรวมเท่ำกับ 32.46 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ทัง้ นี ้ รำยได้จำกกำรขำย
ของกลุ่มบริษัทในระหว่ำงปี 2561 มีกำรลดลงอย่ำงต่อเนื่องคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 186.24 จำกปี 2 2560 ซึ่งกำรลดลงของ
รำยได้จำกกำรขำยในปี 2560 มีสำเหตุหลักมำจำก (1) กำรปิ ดสำขำบำงส่วนของธุรกิจโฮมเอ็นเตอร์เทนเมนท์และพร้อมกับ
เปลี่ยนธุรกิจจำกโฮมเอ็นเตอร์เทนเมนท์มำเป็ นกำรจำหน่ำยอุปกรณ์สื่อสำรแทน รวมทัง้ (2) กำรปิ ดสำขำของร้ำน มิสเตอร์บนั ที่
ไม่สำมำรถทำกำไรได้ตำมเป้ำหมำยที่ได้วำงแผนไว้ และในปี 2561 บริษัทได้มีกำรจำหน่ำยธุรกิจจำหน่ำยอุปกรณ์สื่อสำรและ
ธุรกิจอำหำรและเครื่องดื่มให้กบั บุคคลอื่น โดยช่วงปลำยปี 2561 บริษัทเริ่มดำเนินงำนในธุรกิจใหม่คือ ธุรกิจพลังงำน ซึ่งมำจำก
กำรจำหน่ำยอุปกรณ์ในระบบประหยัดพลังงำนให้แก่กลุ่มผูร้ บั เหมำติดตัง้ ระบบประหยัดพลังงำน
รำยได้ค่ำบริกำร
โดยระหว่ำงปี 2561กลุ่มบริษัทมีรำยได้จำกกำรบริกำรเท่ำกับ 0.26 ล้ำนบำท ตำมลำดับ รำยได้ท่ีลดลงในในปี 2561
เนื่องจำกกำรจำหน่ำยเงินลงทุนในบริษัทย่อยของส่วนงำนธุรกิจสื่อโฆษณำและบันเทิงในช่วงไตรมำส 1 ปี 2561 โดยบริษัทมี
รำยได้จำกธุรกิจพลังงำนจำกส่วนแบ่งรำยได้จำกกำรให้บริกำร
รำยได้อื่น
สำหรับรำยได้อื่นในปี 2561โดยส่วนใหญ่มำจำกกำไรจำกกำรจำหน่ำยเงินลงทุนในบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท ฮอลลีวดู้
(ประเทศไทย) จำกัด บริษัท มำยเน็ตเวิรค์ แอนด์ โซลูช่ นั จำกัด บริษัท ไว เทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (เดิมชื่อ “บริษัท พี
เพำเวอร์ แพลนท์ เอ็นเนอร์ย่ี จำกัด”) บริษัท บัน จำกัด และบริษัท ดีเอ็นเอ รีเทล ลิงค์ จำกัด โดยคิดเป็ นร้อยละ 80.55 ของ
รำยได้อื่น และรำยได้อื่นๆ จำกกำรกลับรำยกำรประมำณกำรหนีส้ ินจำกคดีควำมและรำยได้จำกดอกเบีย้ รับของเงินให้กยู้ ืม คิด
เป็ นร้อยละ 19.45 ของรำยได้อื่น
ปี 2562
รำยได้ค่ำบริกำร
รำยได้ค่ำบริกำร โดยระหว่ำงปี 2562 กลุ่มบริษัทมีรำยได้จำกกำรบริกำร 2.16 ล้ำนบำท ตำมลำดับ รำยได้ค่ำบริกำรที่
เพิ่มขึน้ ในปี 2562 เนื่องจำกบริษัทเริ่มมีกำรรับรูร้ ำยได้จำกกำรให้บริกำรรับฟื ้ นฟูแบตเตอรี่และ รำยได้จำกกำรรับบริหำรจัดกำร
บุคคลให้กบั บริษัทแห่งหนึ่ง รำยได้อื่น
รำยได้อื่น
รำยได้อื่นในปี 2562 ประกอบด้วย กำไรจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำยุติธรรมของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
จำนวน 11.90 ล้ำนบำท รำยได้จำกดอกเบีย้ รับ จำนวน 10.23 ล้ำนบำท กำไรจำกกำรจำหน่ำยอสังหำริมทรัพย์แห่งหนึ่ง จำนวน
4.04 ล้ำนบำท รำยได้จำกกำรกลับรำยกำรตอกเบีย้ จ่ำยของสถำบันกำรเงินจำกกำรปรับลดอัตรำดอกเบีย้ จำนวน 4.05 ล้ำน
บำท รำยได้จำกค่ำเช่ำและค่ำบริกำร จำนวน 3.45 ล้ำนบำท และรำยได้อื่นๆ จำนวน 4.49 ล้ำนบำท
ปี 2563
รำยได้จำกกำรขำย
กลุ่ม บริษั ท มี ร ำยได้จ ำกกำรขำยรวมเท่ ำ กับ 5.56 ล้ำ นบำท เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกับ งบกำรเงิ น งวดเดี ย วกัน ของปี
2562 บริษัทมีรำยได้จำกกำรขำยจำนวน 1.21 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ จำนวน 4.35 ล้ำนบำท คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 359.50 มีสำเหตุ
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หลักมำจำกในช่วงไตรมำสที่ 4/2563 บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจจำหน่ำยนำ้ ประปำบนเกำะเสม็ด เริ่มมี กำรจำหน่ำย และ รับรู ้
รำยได้ตงั้ แต่เดือน ตุลำคม 2563 เป็ นต้นมำ แต่เนื่องจำกธุรกิจดังกล่ำวได้รบั ผลกระทบจำกกำรระบำดของโรคโควิด 19 ส่งผล
กระทบต่อกำรท่องเที่ยวบนเกำะเสม็ด ทำให้นกั ท่องเที่ยวน้อยลง ปริมำณกำรใช้นำ้ บนเกำะเสม็ดจึงน้อยลงตำมไปด้วย รำยได้
จำกกำรขำยนำ้ ประปำจึงยังไม่สะท้อนผลประกอบกำรเท่ำที่ควร
รำยได้ค่ำบริกำร
กลุ่มบริษัทมีรำยได้จำกกำรให้บริกำรเท่ำกับ 22.06 ล้ำนบำท เมื่อเปรียบเทียบกับงบกำรเงินงวดเดียวกันของปี 2562
บริษัทมีรำยได้จำกกำรให้บริกำร 0.94 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ จำนวน 21.12 ล้ำนบำท คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 2,246.80 โดย ในปี
2563 บริษัทมีรำยได้ ประกอบด้วย (1) รำยได้จำกธุรกิจให้บริกำรด้ำนบุคลำกรของบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง จำนวน 21.80 ล้ำน
บำท (2) รำยได้จำกธุรกิจฟื ้ นฟูแบตเตอรี่ จำนวน 0.26 ล้ำนบำท ในขณะที่รำยได้ปี 2562 บริษัทเริ่มมีกำรรับรูร้ ำยได้จำก กำร
ให้บริกำรรับฟื ้ นฟูแบตเตอรี่และรำยได้จำกกำรรับบริหำรจัดกำรบุคคลให้กับบริษัทแห่งหนึ่ง รวมทัง้ สิน้ 0.94 ล้ำนบำท ในช่วง
ปลำยปี
รำยได้อื่น
กลุ่มบริษัทมีรำยได้อื่นรวมจำนวน 14.65 ล้ำนบำท เมื่อเปรียบเทียบกับงบกำรเงินงวดเดียวกันของปี 2562 บริษัท มี
รำยได้อื่นรวม 38.16 ล้ำนบำท มียอดลดลงจำกปี ก่อนจำนวน 23.51 ล้ำนบำท คิดเป็ นร้อยละ 61.61 โดยในปี 2563 รำยได้อื่น
ประกอบด้วย (1) รำยได้จำกดอกเบีย้ รับ จำนวน 9.30 ล้ำนบำท (2) รำยได้จำกค่ำเช่ำและค่ำบริกำร จำนวน 4.80 ล้ำนบำท
และ(3) รำยได้อื่ น ๆ จ ำนวน 0.55 ล้ำ นบำท ในปี 2562 ประกอบด้ว ย (1) ก ำไรจำกกำรเปลี่ ยนแปลงมูลค่ำ ยุติ ธรรม ของ
อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน จำนวน 11.90 ล้ำนบำท (2) รำยได้จำกดอกเบีย้ รับ จำนวน 10.23 ล้ำนบำท (3) กำไร จำกกำร
จำหน่ำยอสังหำริมทรัพย์แห่งหนึ่งจำนวน 4.04 ล้ำนบำท (4) รำยได้จำกกำรกลับรำยกำรดอกเบีย้ จ่ำยของสถำบัน กำรเงินจำก
กำรปรับลดอัตรำดอกเบีย้ จำนวน 4.05 ล้ำนบำท (5) รำยได้จำกค่ำเช่ำและค่ำบริกำร จำนวน 3.45 ล้ำนบำท และ(6) รำยได้
อื่นๆ จำนวน 4.49 ล้ำนบำท
ไตรมำส 2 ปี 2564
ในงบกำรเงินรวม 6 เดือนแรกของบริษัทในปี 2564 บริษัทมีรำยได้รวมจำนวน 93.50 ล้ำนบำท เมื่อเปรียบเทียบกับงบ
กำรเงินงวดเดียวกันของปี 2563 ที่บริษัทมีรำยได้รวมจำนวน 17.26 ล้ำนบำท บริษัทมียอดเพิ่มขึน้ จำนวน 76.24 ล้ำนบำท หรือ
คิดเป็ นร้อยละ 441.83 โดยสำเหตุหลักมำจำกกำรที่บริษัท มีรำยได้จำกกำรขำย รำยได้จำกกำรให้บริกำร และรำยได้อื่น ที่
เพิ่มขึน้ อย่ำงมีนยั สำคัญทัง้ 3 รำยกำร อีกทัง้ บริษัทยังมีรำยได้จำกกำรโอนกลับค่ำเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ จำนวน 5.62 ล้ำนบำท
ในงบกำรเงินรวม 6 เดือนแรกของบริษัทในปี 2564 ซึ่งเป็ นรำยกำรที่บริษัทได้รบั ชำระคืนหนีค้ งค้ำงที่เคยตัง้ ค่ำเพื่อหนีส้ งสัยจะ
สูญปก่อนหน้ำนี ้
รำยได้จำกกำรขำย
ในงบกำรเงิ น รวม 6 เดื อ นแรกของบริ ษั ท ในปี 2564 บริ ษั ท มี ร ำยได้จ ำกกำรขำยจ ำนวน 40.29 ล้ำ นบำท เมื่ อ
เปรียบเทียบกับงบกำรเงินงวดเดียวกันของปี 2563 ที่บริษัทมีรำยได้จำกกำรขำยจำนวน 0.74 ล้ำนบำท บริษัทมียอดเพิ่มขึน้
จำนวน 39.55 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นร้อยละ 5,381.09 โดยสำเหตุหลักมำจำกกำรที่บริษัทมียอดขำยเครื่องประหยัดพลังงำน
ไฟฟ้ำที่เพิ่มขึน้ อย่ำงมีนยั สำคัญ

บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

(MORE)
224

เอกสำรแนบ 3 หน้ำ 22/35

รำยได้จำกกำรให้บริกำร
ในงบกำรเงินรวม 6 เดือนแรกของบริษัทในปี 2564 บริษัทมีรำยได้จำกกำรให้บริกำรจำนวน 33.36 ล้ำนบำท เมื่อ
เปรียบเทียบกับงบกำรเงินงวดเดียวกันของปี 2563 ที่บริษัทมี รำยได้ค่ำบริกำรจำนวน 8.05 ล้ำนบำท บริษัทมียอดเพิ่มขึน้
จำนวน 25.31 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นร้อยละ 314.31 โดยสำเหตุหลักมำจำกกำรที่บริษัท มีรำยได้ค่ำบริกำรจำกโครงกำร USO
เพิ่มขึน้ เนื่องจำกมีจำนวนศูนย์ท่ใี ช้บริกำรโครงกำร USO เพิม่ ขึน้ อย่ำงมีนยั สำคัญ
รำยได้อื่น
ในงบกำรเงินรวม 6 เดือนแรกของบริษัทในปี 2564 บริษัทมีรำยได้อื่นจำนวน 14.23 ล้ำนบำท เมื่อเปรียบเทียบกับงบ
กำรเงินงวดเดียวกันของปี 2563 ที่บริษัทมีรำยได้อื่นจำนวน 8.47 ล้ำนบำท บริษัทมียอดเพิ่มขึน้ จำนวน 5.76 ล้ำนบำท หรือคิด
เป็ นร้อยละ 68.02 โดยสำเหตุหลักมำจำกกำรที่บริษัทมีกำรกลับรำยกำรค่ำเผื่อประมำณกำรหนีส้ ินจำกภำระคำ้ ประกันที่เกิดขึน้
ในปี 2563 จำกกระบวนกำรของกำรทำคดีควำม และยังมีส่วนของกำไรที่บริษัทได้รบั จำกกำรขำยสินทรัพย์ส่วนหนึ่งไป
5.1.2. ต้นทุนขายและบริการ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการดาเนินธุรกิจ
ปี 2561
โดยในปี 2561 กลุ่มบริษัทมีตน้ ทุนขำยเท่ำกับ 20.42 ล้ำนบำท โดยคิดเป็ นร้อยละ 62.91 ของรำยได้จำกกำรขำยของ
แต่ละช่วงเวลำ
ต้นทุนขำยมีในปี 2561 มียอดลดลง มีสำเหตุหลักมำจำกกำรจำหน่ำยเงินลงทุนในบริษัทย่อยและส่วนงำนที่ยกเลิกใน
ระหว่ำงปี ทัง้ ส่วนงำนของธุรกิจจำหน่ำยอุปกรณ์สื่อสำร และธุรกิจอำหำรและเครื่องดื่ม และปี 2561 บริษัทมีกำรรับรูต้ น้ ทุนขำย
จำกธุรกิจพลังงำน จำกกำรจำหน่ำยอุปกรณ์ในระบบประหยัดพลังงำนให้แก่กลุ่มผูร้ บั เหมำติดตัง้ ระบบประหยัดพลังงำน
โดยในปี 2561 มีมลู ค่ำต้นทุนค่ำบริกำรเท่ำกับ 0.21 ล้ำนบำทตำมลำดับ หรือคิดเป็ นสัดส่วนประมำณร้อยละ 80.77
ของรำยได้ค่ำบริกำร ตำมลำดับ
ต้นทุนค่ำบริกำรในปี 2561 ลดลงจำนวน 11.88 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นร้อยละ 98.26 โดยในปี 2561 บริษัทมีเพียงแค่
รำยได้ส่วนแบ่งจำกกำรเข้ำไปดำเนินงำนร่วมลงทุนกับบริษัทแห่งหนึ่ง
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรของกลุ่มบริษัท ประกอบด้วย เงินเดือนพนักงำน ค่ำสวัสดิกำรพนักงำน ค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรงำน ค่ำใช้จ่ำยสำนักงำน ค่ำตอบแทนกรรมกำร ค่ำเสื่อมรำคำ และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ เป็ นต้น ทัง้ นีค้ ่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร
ส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทเป็ นค่ำใช้จ่ำยที่มิได้ผนั แปรโดยตรงกับรำยได้
ในปี 2561 กลุ่มบริษัทมีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรเท่ำกับ 53.21 ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดยคิดเป็ นสัดส่วน ร้อยละ
162.59 ของรำยได้รวม (ไม่รวมรำยได้อื่น) ของกลุ่มบริษัท ตำมลำดับ
กำรลดลงของค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรในปี 2561 สำเหตุหลักมำจำกในปี 2560 กลุ่มบริษัทมีกำรตัง้ สำรองขำดทุนจำก
กำรเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขำย จำนวน 102.25 ล้ำนบำท กำรตัง้ สำรองกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์อื่นๆ รวมทั้งสิน้ 99.91
ล้ำนบำท และในปี 2561 กลุ่มบริษัทมีกำรกลับรำยกำรหนีส้ งสัยจะสูญสำหรับลูกหนีก้ ำรค้ำ ลูกหนีอ้ ื่น และเงินกูย้ ืมระยะสัน้
จำนวน 49.03 ล้ำนบำท และค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนอื่นๆ ลดลงจำนวน 14.68 ล้ำนบำท เนื่องจำกในระหว่ำงปี มีกำรทยอย
จำหน่ำยเงินลงทุนในบริษัทย่อยไปบำงส่วน
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ในปี 2561 กลุ่มบริษัทมีตน้ ทุนทำงกำรเงิน เท่ำกับ 7.59 ล้ำนบำท โดยคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 4.08 ของรำยได้รวมของ
กลุ่มบริษัท ตำมลำดับ โดยต้นทุนทำงกำรเงินที่ลดลงในปี 2561 เนื่องจำกจำกในระหว่ำงปี มีกำรชำระคืนเงินกูย้ ืมจำกสถำบัน
กำรเงิน และบำงส่วนเกิดจำกกำรจำหน่ำยเงินลงทุนในบริษัทย่อยในระหว่ำงปี
ปี 2562
ต้นทุนของกลุ่มบริษัทระหว่ำงปี 2562 สำมำรถจำแนกได้เป็ น 2 กลุ่มตำม ลักษณะของรำยได้ คือ ต้นทุนขำย และ
ต้นทุนในกำรให้บริกำร
โดยในปี 2561 กลุ่มบริษัทมีตน้ ทุนขำยเท่ำกับ 20.42 ล้ำนบำท โดยคิดเป็ นร้อยละ 62.91 ของรำยได้จำกกำรขำยของ
แต่ละช่วงเวลำ ตำมลำดับ
ต้นทุนขำยในปี 2562 มียอดลดลง มีสำเหตุหลักมำจำกกำรจำหน่ำยเงินลงทุนในบริษัทย่อยและส่วนงำนที่ยกเลิก ใน
ระหว่ำงปี ทัง้ ส่วนงำนของธุรกิจจำหน่ำยอุปกรณ์สื่อสำร และธุรกิจอำหำรและเครื่องดื่ม และในปี 2561 บริษัทมีกำร รับรูต้ น้ ทุน
ขำยจำกธุรกิจพลังงำน จำกกำรจำหน่ำยอุปกรณ์ในระบบประหยัดพลัง งำนให้แก่กลุ่มผูร้ บั เหมำติดตัง้ ระบบประหยัดพลังงำน
ในปี 2562 มีมูลค่ำต้นทุนค่ำบริกำรเท่ำกับ 1.24 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นสัดส่วนประมำณร้อยละ 57.41 ของรำยได้
ค่ำบริกำร ตำมลำดับ
ต้นทุนค่ำบริกำรในปี 2561 บริษัทมีเพียงแค่รำยได้ส่วนแบ่งจำกกำรเข้ำไปดำเนินงำนร่วมลงทุน กับบริษัท แห่งหนึ่ง
และในปี 2562 เป็ นต้นทุนจำกกำรรับฟื ้ นฟูแบตเตอรี่
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรของกลุ่มบริษัทในระหว่ำงปี 2562 เท่ำกับ 54.51 ล้ำนบำท โดยคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ
2,523.61 ของรำยได้รวม (ไม่รวมรำยได้ย่ืน) ตำมลำดับ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรของกลุ่มบริษั ท ประกอบด้วย เงินเดือนพนักงำน ค่ำสวัสดิกำรพนักงำน ค่ำใช้ง่ำยในกำร
บริหำรงำน ค่ำใช้ง่ำยสำนักงำน ค่ำรอบแทนกรรมกำร ค่ำเสื่อม รำคำ และค่ำใช้ง่ำยอื่นๆ เป็ นต้น ทัง้ นี ้ ค่ำใช้จ่ำยในกำร บริหำร
ส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทเป็ นค่ำใช้จ่ำยที่มีได้ฝันแปรโดยตรงกับรำยได้
ในปี 2562 กลุ่มบริษัทมีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรเท่ำกับ 54.51 ล้ำนบำท ตำมคำดับ โดยติดเป็ นสัดส่วน \ร้อยละ
2,523.61 ของรำยได้รวม (ไม่รวมรำยได้อื่น) ของำลุ่มบริษัท ตำมลำดับ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนอื่นๆ ลดลงจำนวน 14.68 ล้ำนบำท เนื่องจำกในระหว่ำงปี มีกำรทยอยจำ้ หน่ำยเงินลงทุน
ในบริษัทย่อยไปบำงส่วนในปี 2562 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรประกอบด้วย ค่ำเผื่อประมำณกำรหนีส้ ินจำกภำระคำ้ ประกัน
จำนวน 11.68 ล้ำนบำท ขำดทุนจำกกำรค้อยค่ำของเงินลงทุนระยะยำวขึน้ จำนวน 1.71 ล้ำนบำท กำรตัง้ ประมำณกำรหนีส้ งสัย
จะสูญจำนวน 5.62 ล้ำนบำท และค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนอื่นๆ จำนวน 34.50 ล้ำนบำท
ในปี 2562 กลุ่มบริษัทมีตน้ ทุนทำงกำรเงิน เท่ำกับ 2.77 ล้ำนบำท โดยคิดเป็ นสัดส่วน ร้อยละ 128.24 ของรำยได้รวม
ของกลุ่มบริษัท โดยต้นทุนทำงกำรเงินที่ลดลงในปี 2562 เนื่องจำกมีกำรปรับลดอัตรำดอกเบีย้ ของเงินกูย้ ืมรมยมยำวลง จำก
ร้อยละ 15 เป็ นร้อยละ 7.5
ปี 2563
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ต้นทุนขำยในปี 2563 มีจำนวนเงินรวม 4.08 ล้ำนบำทโดยส่วนใหญ่เป็ นต้นทุนขำยจำกธุรกิจจำหน่ำยนำ้ ประปำ บน
เกำะเสม็ด จำนวนเงินรวม 2.39 ล้ำนบำท และต้นทุนขำยจำกธุรกิจซือ้ มำขำยไป จำนวนเงินรวม 1.70 ล้ำนบำท
กลุ่มบริษัทมีตน้ ทุนบริกำรรวมจำนวน 19.40 ล้ำนบำท เมื่อเปรียบเทียบกับงบกำรเงินงวดเดียวกันของปี 2562 บริษัท
มี ต ้น ทุน บริก ำรรวม 1.24 ล้ำ นบำท มี ย อดเพิ่ ม ขึ น้ จำกปี ก่ อ นจ ำนวน 18.16 ล้ำ นบำท คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 1,464.51 โดยในปี
2563 ต้นทุนค่ำบริกำรเป็ นต้นทุนจำกธุรกิจให้บริกำรด้ำนบุคลำกรของบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง ซึ่งเพิ่งเริ่มดำเนินงำนเมื่อปลำยปี
2562
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรของกลุ่มบริษัท ประกอบด้วย เงินเดือนพนักงำน ค่ำสวัสดิกำรพนักงำน ค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรงำน ค่ำใช้จ่ำยสำนักงำน ค่ำตอบแทนกรรมกำร ค่ำเสื่อมรำคำ และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ เป็ นต้น ทัง้ นี ้ ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร
ส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทเป็ นค่ำใช้จ่ำยที่มิได้ผนั แปรโดยตรงกับรำยได้
กลุ่มบริษัทมีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร จำนวน 35.70 ล้ำนบำท เมื่อเปรียบเทียบกับงบกำรเงินงวดเดียวกันของปี 2562
บริษัทมีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 34.51 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ จำนวน 1.20 ล้ำนบำท คิดเป็ นร้อยละ 3.48
กลุ่มบริษัทมีตน้ ทุนทำงกำรเงิน เท่ำกับ 1.96 ล้ำนบำท เมื่อเปรียบเทียบกับงบกำรเงินงวดเดียวกันของปี 2562 บริษัท
มีตน้ ทุนทำงกำรเงิน จำนวน 2.77 ล้ำนบำท ลดลง จำนวน 0.81 ล้ำนบำท คิดเป็ นร้อยละ 29.24 เนื่องจำกจำกในระหว่ำงปี มี
กำรชำระคืนเงินกูย้ ืมจำกสถำบันกำรเงิน
ไตรมำส 2 ปี 2564
ในงบกำรเงินรวม 6 เดือนแรกของบริษัทในปี 2564 บริษัทมีค่ำใช้จ่ำยรวมจำนวน 70.47 ล้ำนบำท เมื่อเปรียบเทียบกับ
งบกำรเงินงวดเดียวกันของปี 2563 ที่บริษัทมีค่ำใช้จ่ำยรวมจำนวน 31.80 ล้ำนบำท บริษัทมียอดเพิ่มขึน้ จำนวน 38.67 ล้ำน
บำท หรือคิดเป็ นร้อยละ 121.61 โดยสำเหตุหลักมำจำกกำรที่บริษั ทมีตน้ ทุนขำย และต้นทุนกำรให้บริกำร ที่เพิ่มขึน้ อย่ำงมี
นัยสำคัญ ซึ่งสอดคล้องกับกำรเพิม่ ขึน้ ของรำยได้ของบริษัทในทัง้ สองส่วนนี ้ อย่ำงไรก็ดี ในงบกำรเงินรวม 6 เดือนแรกของบริษทั
ในปี 2563 บริษัทมีรำยจ่ำยอื่น จำนวน 5.82 ล้ำนบำท ซึ่งเกิดจำกตัง้ ค่ำเผื่อประมำณกำรหนีส้ ินจำกภำระคำ้ ประกัน ที่ถูกเรียก
ชำระตำมคดีควำม โดยรำยกำรดังกล่ำวได้มีกำรกลับรำยกำรไปแล้วส่วนหนึ่งในปี ช่วงปี 2564
ในงบกำรเงินรวม 6 เดือนแรกของบริษัทในปี 2564 บริษัทมีตน้ ทุนขำยจำนวน 21.21 ล้ำนบำท เมื่อเปรียบเทียบกับงบ
กำรเงินงวดเดียวกันของปี 2563 ที่บริษัทมีตน้ ทุนขำยจำนวน 0.83 ล้ำนบำท บริษัทมียอดเพิ่มขึน้ จำนวน 20.39 ล้ำนบำท หรือ
คิดเป็ นร้อยละ 2,458.99 โดยสำเหตุหลักมำจำกกำรที่บริษัทมียอดขำยเครื่องประหยัดพลังงำนไฟฟ้ำที่เพิ่มขึน้ อย่ำงมีนยั สำคัญ
จึงมียอดต้นทุนขำยเพิ่มขึน้ เช่นเดี่ยวกัน
ในงบกำรเงิ น รวม 6 เดื อ นแรกของบริษั ท ในปี 2564 บริ ษั ท มี ต ้น ทุน กำรให้บ ริ ก ำรจ ำนวน 29.58 ล้ำ นบำท เมื่ อ
เปรียบเทียบกับงบกำรเงินงวดเดียวกันของปี 2563 ที่บริษัทมีตน้ ทุนกำรให้บริกำร จำนวน 5.92 ล้ำนบำท บริษัทมียอดเพิ่มขึน้
จำนวน 23.66 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นร้อยละ 399.32 โดยสำเหตุหลักมำจำกกำรที่บริษัท มีรำยได้ค่ำบริกำรจำกโครงกำร USO
เพิ่มขึน้ อย่ำงมีนยั สำคัญ จึงมียอดต้นทุนกำรให้บริกำรเพิ่มขึน้ เช่นเดี่ยวกัน
ในงบกำรเงินรวม 6 เดือนแรกของบริษัทในปี 2564 บริษัทมี ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจำนวน 19.68 ล้ำนบำท เมื่อ
เปรียบเทียบกับงบกำรเงินงวดเดียวกันของปี 2563 ที่บริษัทมีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจำนวน 19.22 ล้ำนบำท บริษัทมียอด
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เพิ่มขึน้ จำนวน 0.45 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นร้อยละ 2.36 โดยค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรของบริษัทอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับงวดที่
ผ่ำนมำ
5.1.3. ความสามารถในการทากาไร
ปี 2561
ในปี 2561 บริษัทมีกำรจำหน่ำยเงินลงทุนในบริษัทย่อยหลำยแห่งและดำเนินกำรธุรกิจพลังงำนที่เพิ่งเริ่มในปลำยไตร
มำส 4 ปี 2561 ซึ่งมีสดั ส่วนกำไรขัน้ ต้นที่รอ้ ยละ 37.09
กลุ่มบริษัทมีผลกำไร(ขำดทุน)สุทธิในปี 2561 มีผลกำไรสุทธิเท่ำกับ 119.63 ล้ำนบำท ทัง้ นี ้ เมื่อพิจำรณำในส่วนของ
ควำมสำมำรถในกำรทำกำไรนัน้ พบว่ำ อัตรำกำไรขัน้ ต้นและอัตรำกำไรสุทธิในปี 2561 นัน้ เพิ่มขึน้ จำกธุรกิจพลังงำน จำกกำร
จำหน่ำยอุปกรณ์ในระบบประหยัดพลังงำนให้แก่กลุ่มผูร้ บั เหมำติดตัง้ ระบบประหยัดพลังงำน
ปี 2562
กลุ่มบริษัทมีผลกำไร(ขำดทุน)สุทธิในปี 2562 มีผลขำดทุนสุทธิเท่ำกับ 18.21 ล้ำนบำท ทัง้ นี ้ เมื่อพิจำรณำในส่วนของ
ควำมสำมำรถในกำรทำกำไรนัน้ พบว่ำในปี 2562 อัตรำกำไรขัน้ ต้นจำกรำยได้ ค่ำบริกำรฟื ้ นฟูแบตเตอรี่ และกำรรับงำนบริหำร
บุคคลให้กบั บริษัทแห่งหนึ่ง
ปี 2563
ในปี 2563 ธุรกิจสำธำรณูปโภค มีสดั ส่วนกำไรขัน้ ต้นที่รอ้ ยละ 41.06 และธุรกิจบริกำร บริษัทมีสดั ส่วนกำไรขัน้ ต้น อยู่
ที่รอ้ ยละ 12.06 ในปี 2563 กลุ่มบริษัทมีผลขำดทุนสุทธิส่วนที่เป็ นของบริษัท เท่ำกับ 48.78 ล้ำนบำท ปี 2562 ขำดทุน สุทธิส่วน
ที่เป็ นของบริษัท เท่ำกับ 15.94 ล้ำนบำท
ไตรมำส 2 ปี 2564
ในงบกำรเงินรวมบริษัทมีผลกำไรสุทธิส่วนที่เป็ นของบริษัทใหญ่ จำนวน 21.73 ล้ำนบำท หรือมีอตั รำส่วนกำไรสุทธิท่ี
ร้อยละ 23.30 ในขณะที่ปี 2563 มีผลขำดทุนสุทธิส่วนที่เป็ นของบริษัทใหญ่ เป็ น จำนวน 14.65 ล้ำนบำท เนื่องจำกบริษัทมี
รำยได้รวม ที่มียอดสูงกว่ำในงวดเดี่ยวกันของปี 2563 ถึงแม้ว่ำต้นทุนกำรขำยและต้นทุนกำรให้บริหำรจะเพิ่มขึน้ มำเช่นเดียวกัน
แต่กำไรจำกกำรดำเนินงำนในส่วนดังกล่ำวมีมำกกว่ำค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรของบริษัท ซึ่งมี ยอดค่ำใช้จ่ำยที่ อยู่ในระดับ
เดียวกันในงวดดังกล่ำวของทัง้ สองปี อีกทัง้ บริษัทยังมีรำยกำรโอนกลับค่ำเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ จึงทำให้กำไรสุทธิส่วนที่เป็ นของ
บริษัทใหญ่เพิ่มมำกขึน้
5.2. ภาพรวมฐานะการดาเนินงาน
5.2.1. สินทรัพย์
ปี 2561
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ในส่วนของฐำนะทำงกำรเงินของกลุ่มบริษัทนั้น ณ สิน้ ปี 2561 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวมเท่ำกับ 529.02 ล้ำนบำท
ตำมลำดับ
สินทรัพย์หลักในกำรประกอบธุรกิจส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทเป็ นสินทรัพย์หมุนเวียน โดยมีสัดส่วนประมำณร้อยละ
32-64 ของสินทรัพย์รวมในช่วง 3 ปี ท่ีผ่ำนมำ โดยสินทรัพย์หลักในปี 2561 ได้แก่ (1) เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด และ
เงินลงทุนชั่วครำว (2) ลูกหนีก้ ำรค้ำและลูกหนีอ้ ื่นสุทธิ (3) ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำและอุปกรณ์และ (4) อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำร
ลงทุน คิ ด เป็ น ร้อยละ 60.88 ร้อ ยละ 2.70 ร้อ ยละ 0.67 และร้อ ยละ 16.20 เมื่ อ เที ย บกับสิ น ทรัพย์รวม ตำมลำดับ โดยมี
รำยละเอียดกำรเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์หลัก ดังนี ้
ณ สิน้ ปี 2561 กลุ่มบริษัทมีรำยกำรเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด และเงินลงทุนชั่วครำวเท่ำกับ 322.09 ล้ำน
บำท คิดเป็ นสัดส่วน ร้อยละ 60.88 ของสินทรัพย์รวม
โดย ณ สิน้ ปี 2561 ประกอบด้วย (1) รำยกำรเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด จำนวน 321.99 ล้ำนบำท ซึ่งเพิ่มขึน้
จำกสิน้ ปี 2560 ซึ่งเท่ำกับ 243.57 ล้ำนบำท ซึ่งเกิดจำกในช่วงสิน้ ปี กลุ่มบริษัทได้รบั เงินจำกกำรจำหน่ำยเงินลงทุนในบริษัท
ย่อย
ลูกหนีก้ ำรค้ำและลูกหนีอ้ ื่นสุทธิประกอบด้วย ลูกหนีก้ ำรค้ำ ค่ำใช้จ่ำยล่วงหน้ำ รำยได้ท่ยี งั ไม่ออกใบแจ้งหนี ้ ตั๋วเงินรับ
และลูกหนีอ้ ื่นสุทธิ โดย ณ สิน้ ปี 2561 กลุ่มบริษัทมีลูกหนีก้ ำรค้ำและลูกหนีอ้ ื่นสุทธิ 41.33 ล้ำนบำท คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ
2.70 ของสินทรัพย์รวมตำมลำดับ
ลูกหนีก้ ำรค้ำของกลุ่มบริษัท ในปี 2561 ส่วนใหญ่เป็ นลูกหนีก้ ำรค้ำที่เกิดจำกกำรขำยสินค้ำ นโยบำยกำรตัง้ สำรองค่ำ
เผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ พิจำรณำแบบเฉพำะเจำะจง และดูควำมเหมำะสมของยอดคงเหลือโดยผูบ้ ริหำร
โดย ณ สิน้ ปี 2561 ไม่มียอดสินค้ำคงเหลือเนื่องจำกบริษัทมีกำรจำหน่ำยธุรกิจจำหน่ำยอุปกรณ์สื่อสำร ส่งผลให้ไม่มี
ยอดคงเหลือในรำยกำรดังกล่ำว
ส่ ว นรำยกำรอื่ น ๆ อำทิ สิ น ทรัพ ย์ไม่ มี ตัว ตนนั้น ณ สิ น้ ปี 2561 กลุ่ม บริษั ท มี สิ น ทรัพ ย์ไ ม่ มี ตัว ตน ได้แ ก่ ลิ ข สิ ท ธิ์
ภำพยนตร์ สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น และค่ำควำมนิยม รวมทัง้ สิน้ 1.09 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นร้อยละ 1.09 ของสินทรัพย์รวม
ปี 2562
ในส่วนของฐำนะทำงกำรเงินของกลุ่มบริษัทนัน้ ณ สิน้ ปี 2562 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวมเท่ำกับ 509.76 ล้ำนบำท
ณ สิน้ ปี 2562 กลุ่มบริษัทมีรำยกำรเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด และเงินลงทุนชั่วครำวเท่ำกัน 34.14 ล้ำนบำท
คิดเป็ นสัดส่วนร้อยเละ 6.68 ของสินทรัพย์รวม
โดย ณ สิน้ ปี 2561 ประกอบด้วย รำยกำรเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด จำนวน 321.99 ล้ำนบำท ซึ่งเพิ่มขึน้ จำก
สิน้ ปี 2560 ซึ่งเท่ำกับ 243.57 ล้ำนบำท ซึ่งเกิดยำกในช่วงสิน้ ปี กลุ่มบริษัทได้รบั เงินจำกกำรจำหน่ำยเงินลงทุนในบริษัทย่อย
และลดลงในสิน้ ปี 2562 เนื่องจำกนำเงินลงทุนในอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
ลูกหนีก้ ำรค้ำและลูกหนีอ้ ื่นสุทธิ ประกอบด้วย ลูกหนีก้ ำรค้ำ ค่ำใช้จ่ำยล่วงหน้ำ รำยได้ท่ยี งั ไม่ออกใบแจ้งหนี ้ ตั๋วเงินรับ
และลูกหนีอ้ ื่นสุทธิ โดย ณ สิน้ ปี 2562 กลุ่มบริษัทมีลูกหนีก้ ำรค้ำและลูกหนีอ้ ื่นสุทธิ 16.64 ล้ำนบำท คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ
3.27 ของสินทรัพย์รวม
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ลูกหนีก้ ำรค้ำของกลุ่มบริษัท ในปี 2562 ส่วนใหญ่เป็ นลูกหนีก้ ำรค้ำที่เกิดจำกกำรขำยอุปกรณ์ในระบบประหยัดหลัง
งำนให้แก่กลุ่มผูร้ บั เหมำติดตัง้ ระบบประหยัดพลังงำน
นโยบำยกำรตัง้ สำรองค่ำเมื่อหนีส้ งสัยจะสูญ พิจำรณำแบนเฉพำะเจำะจะ และดูควำมเหมำะสมของยอดคงเหลือโดย
ผูบ้ ริหำร
โดย ณ สิน้ ปี 2562 กลุ่มบริษัทมีสินค้ำคงเหลือเท่ำกับ 25.98 ล้ำนบำท ซึ่งติดเป็ นสัดส่วนร้อยละ ร้อยละ 5.10 ของ
สินทรัพย์รวมใน โดยสัดส่วนสินค้ำคงเหลือในปี 2562 สินค้ำคงเหลือ เป็ นอุกรณ์ประหยัดพลังงำนขนำดเล็ก
ส่วนรำยกำรอื่นๆ อำทิ สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนนัน้ ณ สิน้ ปี 2562 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนได้แก่ สิขสิทธิ์ภำพยนตร์
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น และค่ำควำมนิยม รวมทัง้ สิน้ 0.88 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นร้อยละ 0.17 ของสินทรัพย์รวม
อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน ในปี 2562 ประกอบด้วย อำคำรชุดจำนวน 4 ห้อง และในระหว่ำงปี 2562 ได้มีกำร
จำหน่ำยห้องทุดออกไปจำนวน 1 ห้อง และซือ้ ห้องทุดจำนวน 148 ห้องในธุรกิจอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
ปี 2563
ณ สิน้ ปี 2563 กลุ่มบริษัทมีรำยกำรเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด เท่ำกับ 4.90 ล้ำนบำท คิดเป็ นสัดส่วน ร้อยละ
0.92 ของสินทรัพย์รวม ตำมลำดับ
โดย ณ สิน้ ปี 2563 ประกอบด้วย รำยกำรเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด จำนวน 4.90 ล้ำนบำท ซึ่งลดลงจำกสิน้
ปี 2562 ซึ่งเท่ำกับ 29.16 ล้ำนบำท
ลูกหนีก้ ำรค้ำและลูกหนีอ้ ื่นสุทธิ ประกอบด้วย ลูกหนีก้ ำรค้ำ ค่ำใช้จ่ำยล่วงหน้ำ รำยได้ท่ียังไม่ออกใบแจ้งหนี ้ และ
ลูกหนีอ้ ื่นสุทธิ โดย ณ สิน้ ปี 2563 กลุ่มบริษัทมีลูกหนีก้ ำรค้ำและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่นสุทธิ เท่ำกับ 22.23 ล้ำนบำท คิดเป็ น
สัดส่วนร้อยละ 4.19 ของสินทรัพย์รวมตำมลำดับ
ลูกหนีก้ ำรค้ำของกลุ่มบริษัท ในปี 2563 ส่วนใหญ่เป็ นลูกหนีก้ ำรค้ำที่เกิดจำกกำรจำหน่ำยอุปกรณ์ในระบบประหยัด
พลัง งำนให้แก่ กลุ่มผู้รับ เหมำติดตั้ง ระบบประหยัดพลังงำนนโยบำยกำรตั้งสำรองค่ ำเผื่ อ หนี ้สงสัย จะสูญ พิ จ ำรณำแบบ
เฉพำะเจำะจง และดูควำมเหมำะสมของยอดคงเหลือโดยผูบ้ ริหำร
โดย ณ สิน้ ปี 2563 กลุ่มบริษัทมีสินค้ำคงเหลือเท่ำกับ 24.45 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ซึ่งคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 4.61 ของ
สินทรัพย์รวมในแต่ละช่วงเวลำ โดยสินค้ำคงเหลือในปี 2563 นัน้ เป็ นอุปกรณ์ประหยัดพลังงำนขนำดเล็ก
ทั้งนี ้ นโยบำยในกำรตัง้ สำรองค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสินค้ำ จะพิจำรณำจำกมูลค่ำที่คำดว่ำจะจำหน่ำยได้ใน
อนำคตหำกมูลค่ำที่คำดว่ำจะจำหน่ำยได้ในอนำคตต่ำกว่ำมูลค่ำที่บนั ทึกไว้จะทำกำรตัง้ สำรอง ในส่วนกำรสำรองค่ำเผื่อสินค้ำ
ล้ำสมัยของบริษัท จะพิจำรณำสินค้ำคงคลังเป็ นกำรเฉพำะเจำะจง
อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน ในปี 2563 เท่ำกับ 262.57 ล้ำนบำท ประกอบด้วย ห้องชุด จำนวน 149 ห้อง ในธุรกิจ
อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน ซึ่งลดลงจำกปี 2562 จำนวนเงินรวม 47.00 ล้ำนบำท คิดเป็ นร้อยละ 15.18 เนื่องจำกในระหว่ำง
ปี ได้มีกำรจำหน่ำยห้องชุดออกไป จำนวน 3 ห้อง
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ไตรมำส 2 ปี 2564
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2564 บริษัท มีสินทรัพย์รวมจำนวน 550.33 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ จำนวน 19.97 ล้ำนบำท หรือ
เพิ่มขึน้ ร้อยละ 3.77 จำก ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 โดยมีสำเหตุหลักจำกกำรเพิ่มขึน้ ของส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำและอุปกรณ์
ที่จำนวน 34.51 ล้ำนบำท ซึ่งส่วนใหญ่มำจำกกำรที่บริษัทวำงเงินมัดจำเพิ่มในส่วนของที่ดินเปล่ำ
5.2.2. หนีส้ นิ และส่วนของผู้ถือหุ้น
ปี 2561
ณ สิน้ ปี 2561 กลุ่มบริษัทมีหนีส้ ินรวมเท่ำกับ 166.80 ล้ำนบำทตำมลำดับ โดยคิดเป็ นสัดส่วน ร้อยละ 31.53 ของ
หนีส้ ินรวม ซึ่งหนีส้ ิน ณ สิน้ ปี 2561 ซึ่งลดลงร้อยละ 247.84 จำกสิน้ ปี 2560 โดยส่วนใหญ่เป็ นกำรลดลงของเจ้ำหนีก้ ำรค้ำและ
เจ้ำหนีอ้ ื่น จำนวน 135.40 ล้ำนบำท กำรลดลงของเงินกูย้ ืมระยะสัน้ จำนวน 65.82 ล้ำนบำท และประมำณกำรจำกคดีควำม
19.75 ล้ำนบำท เมื่อเทียบกับ ณ สิน้ ปี ก่อน
โดยส่วนประกอบหลักของหนีส้ ินของกลุ่มบริษัทในช่วงปี 2561 ได้แก่หนีส้ ินหมุนเวียน ซึ่งมีสัดส่วนเท่ำกับ ร้อยละ
30.93 ของหนีส้ ินและส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวม ซึ่งส่วนใหญ่มำจำกเจ้ำหนีก้ ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ ื่นเป็ นหลัก โดยในปี 2561 บริษัทมี
ภำระหนีส้ ินจำกภำระคำ้ ประกันเท่ำกับร้อยละ 18.14 ของหนีส้ ินและส่วนของผูถ้ ือหุ้นรวม โดยหนีส้ ินไม่หมุนเวี ยนของกลุ่ม
บริษัท ได้แก่ ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำนและหนีส้ ินไม่หมุนเวียนอื่น เช่น ภำษีเงินได้นิติบคุ คล เป็ นต้น
ดังนัน้ จำกโครงสร้ำงหนีส้ ินข้ำงต้น จะเห็นว่ำแหล่งที่มำของเงินทุนหลัก จะมำจำกเจ้ำหนีก้ ำรค้ำ และเงินกูย้ มื ระยะสัน้
โดยมีรำยละเอียด ดังนี ้
เจ้ำหนีก้ ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ ื่นของบริษัท โดย ณ สิน้ ปี 2561 กลุ่มบริษัทมีเจ้ำหนีก้ ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ ื่นเท่ำกับ 14.97
ล้ำนบำท โดยคิดเป็ นสัดส่วน ร้อยละ 2.83 ของหนีส้ ินและส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวม ซึ่งกำรลดลงของรำยกำรเจ้ำหนีก้ ำรค้ำและ
เจ้ำ หนี ้อื่ น ส่ ว นใหญ่ ม ำจำกกำรยกเลิ ก กำรด ำเนิ น งำนและจ ำหน่ ำ ยเงิ น ลงทุ น ในบริ ษั ท ย่ อ ย ซึ่ ง ด ำเนิ น ธุ ร กิ จ สื่ อ โฮม
เอ็นเตอร์เทนเมนท์ และธุรกิจจำหน่ำยอุปกรณ์สื่อสำร ในช่วงปลำยปี 2561
ณ สิน้ ปี 2561 กลุ่มบริษัทมีเงินกูย้ ืมระยะสัน้ จำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันและกิจกำรอื่น เท่ำกับ 0.69 ล้ำนบำท โดยคิด
เป็ นสัดส่วนร้อยละ 0.13 ของหนีส้ ินและส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวม ซึ่งบริษัทได้กยู้ ืมเงินระยะสัน้ จำกสถำบันกำรเงิน ส่วนหนึ่งเพื่อใช้
ในกำรลงทุนในบริษัทต่ำงๆ รวมทัง้ ค่ำซือ้ ลิขสิทธิ์ต่ำงๆ เป็ นต้น
ณ สิน้ ปี 2561 บริษัทมีทุนจดทะเบียนเท่ำกับ 327.36 ล้ำนบำท ซึ่งประกอบด้วย หุน้ สำมัญจำนวน 6,547,183,000
หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หนุ้ ละ 0.05 บำท
สำหรับทุนชำระแล้วของบริษัท ณ สิน้ ปี 2561 เท่ำกับ 326.54 ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดย ณ สิน้ ปี 2561 ประกอบด้วย
หุน้ สำมัญจำนวน 6,530,871,600 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หนุ้ ละ 0.05 บำท
ณ สิน้ ปี 2561 บริษัทมีส่วนของผูถ้ ือหุน้ เท่ำกับ 362.22 ล้ำนบำท ทั้งนี ้ ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ที่เพิ่มขึน้ ณ สิน้ ปี 2561 มำ
จำกกำรที่บริษัทมีกำรเพิ่มทุนจำกกำรใช้สิทธิซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุนจำนวน 123.92 ล้ำนบำท
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ปี 2562
ณ สิน้ ปี 2562 กลุ่มบริษัทมีหนีส้ ินรวมเท่ำกับ 165.54 ล้ำนบำท โดยคิดเป็ นสัดส่วน ร้อยละ 32.48 ของหนีส้ ินรวม
โดยส่วนประกอบหลักของหนีส้ ินของกลุ่มบริษัทในช่วงปี 2562 ได้แก่ หนีส้ ินหมุนเวียน ซึ่งมีสัดส่วนเท่ำกัน ร้อยละ
32.20 ของหนีส้ ินและส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวม ซึ่งส่วนใหญ่มำจำก เจ้ำหนีก้ ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ ื่นเป็ นหลัก โดยในปี 2562 บริษัท มี
ภำระหนีส้ ินจำกภำระคำ้ ประกันเท่ำกับร้อยละ 21.11 ของหนีส้ ินและส่วนของผูม้ ือหุน้ รวม โดยหนีส้ ินไม่หมุนเวียนของกลุ่ม
บริษัทได้แก่ หนีส้ ินตำมสัญญำเข่ำกำรเงิน และภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
ดังนัน้ จำกโครงสร้ำงหนีส้ ินข้ำงต้น จะเห็นว่ำแหล่งที่มำของเงินทุนหลัก จะมำจำกเจ้ำหนีก้ ำรค้ำ และเงินกูย้ มื ระยะสัน้
โดยมีรำยละเอียด ดังนี ้
เจ้ำหนีก้ ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ ื่นของบริษัทโดย ณ สิน้ 2562 กลุ่มบริษัทมีเจ้ำหนีก้ ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ ื่นเท่ำกัน 6.26 ล้ำน
บำท ตำมลำดับ โดยคิดเป็ นสัดส่วน ร้อยละ 1.23 ของหนีส้ ินและส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวม ซึ่งกำรลดลงของรำยกำรเจ้ำหนีก้ ำรค้ำ
และเจ้ำ หนี ้ ชื่ น ส่ ว นใหญ่ ม ำจำกกำรยกเลิ ก กำรด ำเนิ น งำนและจ ำหน่ ำยเงิ น ลงทุน ในบริษั ท ย่อ ย ซึ่ง ด ำเนิ น ธุ ร กิจ สื่อโฮม
เอ็นเตอร์เทนเมนท์ และธุรกิจจำหน่ำยอุปกรณ์สื่อสำร ในช่วยปลำยปี 2564
ณ สิน้ ปี 2562 บริษัทมีทนุ จดทะเบียนเท่ำกับ 325.54 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ซึ่ง ณ สิน้ ปี 2562 ประกอบด้วย หุน้ สำมัญ
จำนวน 6,530,871,595 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หนุ้ ละ 0.05 บำท
สำหรับ ทุน ช ำระแล้ว ของบริษั ท ณ สิ น้ ปี 2562 เท่ ำ กับ 326.54 ล้ำ นบำท โดย ประกอบด้ว ย หุ้น สำมัญ จ ำนวน
6,530,871,600 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หนุ้ ละ 0.05 บำท
ณ สิน้ ปี 2562 บริษัทมีส่วนของผูถ้ ือหุน้ เท่ำกับ 344.22 ล้ำนบำท ทั้งนี ้ ส่วนของผูม้ ือหุน้ ที่เพิ่มขึน้ ณ สิน้ ปี 2561 มำ
จำกกำรที่บริษัทมีกำรเพิ่มทุนจำกกำรใช้สิทธิซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุนจำนวน 123.42 ล้ำนบำท
ปี 2563
ณ สิน้ ปี 2563 กลุ่มบริษัทมีหนีส้ ินรวมเท่ำกับ 234.91 ล้ำนบำทตำมลำดับ โดยคิดเป็ นสัดส่วน ร้อยละ 44.30 ของ
หนีส้ ินรวม ซึ่งหนีส้ ิน ณ สิน้ ปี 2563 ซึ่งเพิ่มขึน้ ร้อยละ 41.82 จำกสิน้ ปี 2562 โดยส่วนใหญ่เป็ นกำรเพิ่มขึน้ ของเจ้ำหนีก้ ำรค้ำ
และเจ้ำหนีห้ มุนเวียนอื่นจำนวน 62.97 ล้ำนบำท กำรเพิ่มขึน้ ของเงินกูย้ ืมระยะสัน้ จำนวน 34.60 ล้ำนบำท และประมำณกำร
จำกคดีควำม 11.67 ล้ำนบำท
โดยส่วนประกอบหลักของหนีส้ ินของกลุ่มบริษัทในช่วงปี 2563 ได้แก่ หนีส้ ินหมุนเวียน ซึ่งมีสัดส่วนเท่ำกับร้อยละ
43.55 ของหนีส้ ินและส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวม ซึ่งส่วนใหญ่มำจำกเจ้ำหนีก้ ำรค้ำและเจ้ำหนีห้ มุนเวียนอื่นเป็ นหลัก โดยในปี 2563
บริษัทมีภำระหนีส้ ินจำกภำระคำ้ ประกันเท่ำกับร้อยละ 22.49 ของหนีส้ ินและส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวม โดยหนีส้ ินไม่หมุนเวียนของ
กลุ่มบริษัท ได้แก่ หนีส้ ินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน และภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
ดังนัน้ จำกโครงสร้ำงหนีส้ ินข้ำงต้น จะเห็นว่ำแหล่งที่มำของเงินทุนหลัก จะมำจำกเจ้ำหนีก้ ำรค้ำ และเงินกูย้ มื ระยะสัน้
โดยมีรำยละเอียด ดังนี ้
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ณ สิน้ ปี 2563 กลุ่มบริษัทมีเจ้ำหนีก้ ำรค้ำและเจ้ำหนีห้ มุนเวียนอื่น จำนวน 69.23 ล้ำนบำท เมื่อเปรียบเทียบกับงบกำร
เงินงวดเดียวกันของปี 2562 บริษัทมีเจ้ำหนีก้ ำรค้ำและเจ้ำหนีห้ มุนเวียนอื่น จำนวน 6.26 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 62.97 ล้ำนบำท
โดยคิดเป็ นร้อ ยละ 1,005.91 ซึ่งกำรเพิ่มขึน้ ของรำยกำรเจ้ำหนีก้ ำรค้ำและเจ้ำหนีห้ มุนเวียนอื่นส่วนใหญ่ มำเกิดจำกธุรกิจ
จำหน่ำยนำ้ ประปำบนเกำะเสม็ด เนื่องจำกอยู่ระหว่ำงกำรจ่ำยชำระหนีต้ ำมเครดิตที่ได้รบั จำกเจ้ำหนีก้ ำรค้ำ
ณ สิน้ ปี 2563 กลุ่มบริษัทมีเงินกูย้ ืมระยะสัน้ จำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันและกิจกำรอื่น เท่ำกับ 34.60 ล้ำนบำท โดยคิด
เป็ นสัดส่วนร้อยละ 6.53 ของหนีส้ ินและส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวมตำมลำดับ ซึ่งบริษัทได้กยู้ ืมเงินระยะสัน้ ส่วนหนึ่งเพื่อใช้ในกำร
ลงทุนในโครงกำรก่อสร้ำงเพื่อจำหน่ำยนำ้ ประปำบนเกำะเสม็ด และเพื่อใช้ในกำรหมุนเวียนภำยในบริษัท เป็ นต้น
ณ สิน้ ปี 2563 บริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว เท่ำกับ 326.54 ล้ำนบำท ประกอบด้วย หุน้ สำมัญ จำนวน
6,530,871,595 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หนุ้ ละ 0.05 บำท โดยมีส่วนของผูถ้ ือหุน้ เท่ำกับ 295.45 ล้ำนบำท
ไตรมำส 2 ปี 2564
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2564 บริษัท มีหนีส้ ินรวม 232.76 ล้ำนบำท ลดลงจำนวน 2.16 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ
0.92 จำก ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 โดยมีสำเหตุหลักมำจำกกำรลดลงของเจ้ำหนีก้ ำรค้ำและเจ้ำหนีห้ มุนเวียนอื่น และ
ประมำณกำรหนีส้ ินจำกภำระคำ้ ประกัน ทัง้ นี ้ บริษัทมีเงินกูย้ ืมระยะสัน้ จำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันและกิจกำรอื่น เพิ่มขึน้ อีก 6.40
ล้ำนบำท จำก ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2564 บริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว เท่ำกับ 326.54 ล้ำนบำท ประกอบด้วย หุ้น
สำมัญจำนวน 6,530,871,595 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หนุ้ ละ 0.05 บำท โดยมีส่วนของผูถ้ ือหุน้ เท่ำกับ 317.58 ล้ำนบำท

6.
6.1.

สภาวการณ์ของตลาดและแนวโน้มอุตสาหกรรม
แนวโน้มธุรกิจ/อุตสาหกรรม ปี 2564-2566 ธุรกิจผลิตไฟฟ้ า
ปี 2564 – 2566 ธุรกิจผลิตไฟฟ้ำภำคเอกชนมีแนวโน้มเติบโตดี ตำมควำมต้องกำรใช้ไฟฟ้ำในประเทศที่คำดว่ำจะ
ขยำยตัว เฉลี่ ย 2.8 – 3.8% ต่ อ ปี รวมถึ ง นโยบำย สนับ สนุ น กำรลงทุน ภำครัฐ ตำมแผนพัฒ นำกำลัง กำรผลิ ต ไฟฟ้ ำ และ
แผนพัฒนำพลังงำนทดแทนและพลังงำนทำงเลือก โดยกลุ่มโรงไฟฟ้ำที่คำดว่ำจะมีกำรลงทุน ขยำยตัวเร่งขึน้ ได้แก่ โครงกำร
พลังงำนแสงอำทิตย์ติดตัง้ บนหลังคำภำคประชำชน โรงไฟฟ้ำเชือ้ เพลิงชีวมวล (โรงไฟฟ้ำชุมชนและโรงไฟฟ้ำชีวมวลประชำรัฐ
ภำคใต้) ก๊ำซชีวภำพ (โรงไฟฟ้ำชุมชน) และขยะ เนื่องจำกเป็ นกลุ่มเป้ำหมำยที่ภำครัฐมีแผนรับซือ้ ไฟฟ้ำในปี 2564 – 2567 อีก
ทั้งเป็ นกลุ่มที่มีศักยภำพกำรแข่งขันทัง้ ด้ำน ต้นทุนและแหล่งวัตถุดิบ ด้ำนกำรแข่งขันของธุรกิจมีแนวโน้มรุ นแรงขึน้ จำกกำร
ขยำยกำรลงทุนต่อเนื่องของผูป้ ระกอบกำรรำยใหญ่ และกำรลงทุนผลิตไฟฟ้ำ พลังงำนหมุนเวียนจำกผูป้ ระกอบกำรรำยใหม่
ส่งผลให้รำยได้ของธุรกิจโดยรวมเติบโตในระดับปำนกลำง
ปี 2564 – 2566 ธุรกิจผลิตไฟฟ้ำภำคเอกชนมีแนวโน้มปรับดีขึน้ ตำม ควำมต้องกำรใช้ท่ีมีทิศทำงเติบโตตำมภำวะ
เศรษฐกิจ และด้ำนอุปทำน จำกนโยบำยสนับสนุนกำรลงทุนภำครัฐตำมแผน PDP
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ควำมต้องกำรใช้ไฟฟ้ำในประเทศมีแนวโน้มขยำยตัวเฉลี่ย 2.8 – 3.8% ต่อปี ผลจำกภำวะเศรษฐกิจที่คำดว่ำจะฟื ้ น
ตัวอย่ำงค่อยเป็ นค่อยไป หนุนควำมต้องกำรใช้ไฟฟ้ำทั้งในภำคธุรกิจและอุตสำหกรรม ขณะที่ ควำมต้องกำรใช้ไฟฟ้ำภำค
ครัวเรือนยังเติบโตต่อเนื่อง จำกมำตรกำร Work from home เป็ นระยะ โดยเฉพำะในปี 2564
แผนพัฒ นำกำลัง กำรผลิ ต ไฟฟ้ ำ ของประเทศฉบับ ปี 2561 – 2580 (PDP 2018) ฉบับ ปรับ ปรุ ง ครั้ง ที่ 1 เอื ้อ ให้
ภำคเอกชนขยำยกำลังกำรผลิตและ เพิ่มกำรลงทุนโรงไฟฟ้ำใหม่ โดยมีประเด็นสำคัญคือ
• กำรก ำหนดเป้ ำ หมำยกำลัง กำรผลิ ต ไฟฟ้ ำ ใหม่ ท่ี 56,431 เมกะวัต ต์ ได้แ ก่ (1) ก ำหนดสัด ส่ ว นกำรใช้ก๊ ำ ซ
ธรรมชำติเป็ นเชือ้ เพลิง ผลิตไฟฟ้ำที่ระดับเดิม 53% ของปริมำณไฟฟ้ำทัง้ หมดในปี 2580 (2) ปรับเพิ่มสัดส่วน
กำรใช้พลังงำนหมุนเวียนเป็ นเชือ้ เพลิงผลิตไฟฟ้ำเป็ น 21% จำกเดิม 20% และ (3) ปรับลดสัดส่วนกำรใช้ถ่ำนหิน
เป็ นเชือ้ เพลิง ที่ 11% จำกเดิม 12%
• PDP2018 และแผน AEDP2018 เอือ้ ประโยชน์ต่อกำรลงทุนผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียน โดยกำหนดให้มี
กำรรับซือ้ ไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียนที่ผลิตโดย ภำคเอกชนจำนวน 18,696 เมกะวัตต์ภำยในปี 2580 แบ่งเป็ น
(1) โรงไฟฟ้ำตำมนโยบำยส่งเสริมจำกภำครัฐ 520 เมกะวัตต์ ปี 2565–2567 กำหนดให้ภำครัฐรับซือ้ ไฟฟ้ำจำก
โรงไฟฟ้ำขยะรวม 400 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้ำ ชีวมวลประชำรัฐภำคใต้รวม 120 เมกะวัตต์ และ (2) โรงไฟฟ้ำ
พลังงำนหมุนเวียนตำมแผนพัฒนำพลังงำน ทดแทนและพลังงำนทำงเลือก (AEDP2018) กำลังกำรผลิตรวม
18,176 เมกะวัตต์ (ปี 2563-2567 รับซือ้ ไฟฟ้ำ จำกโครงกำรโรงไฟฟ้ำชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐำนรำกจำก เชือ้ เพลิง
ชีวมวล ก๊ำซชีวภำพจำกนำ้ เสีย ก๊ำซชีวภำพจำกพืช พลังงำน และ Solar hybrid รวม 1,933 เมกะวัตต์ และปี
2565-2567 รับซือ้ ไฟฟ้ำจำกพลังงำนลม 270 เมกะวัตต์)
• ปี 2567 เป็ นต้นไป ประมำณกำรค่ำไฟฟ้ำจะเพิ่มขึน้ อยู่ ท่ีระดับเฉลี่ย 3.64 บำทต่อหน่วย จำกแผนเดิมที่ 3.58
บำทต่อหน่วย ส่วนหนึ่งเป็ นผลจำกกำรรับซือ้ ไฟฟ้ำจำก โรงไฟฟ้ำชุมชน ซึ่งรัฐกำหนดรำคำรับซือ้ เบือ้ งต้นที่อตั รำ
3-5 บำทต่อหน่วย เพื่อจูงใจให้ผปู้ ระกอบกำรเข้ำมำลงทุนใน พลังงำนหมุนเวียนมำกขึน้

ที่มำ: EPPO / จัดทำกำรประมำณกำรโดย Krungsri Research
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ปั จจัยสนับสนุนดังกล่ำวข้ำงต้นจะเอือ้ ประโยชน์ให้เกิดกำรลงทุนใหม่ของโรงไฟฟ้ำเอกชนทัง้ 3 กลุ่ม ดังนี ้
โรงไฟฟ้ า ขนาดใหญ่ (IPP) คำดจะมีกำรเปิ ดประมูลหลำยแห่งในระยะข้ำงหน้ำ โดยภำครัฐมีแผนเปิ ดประมูล
โรงไฟฟ้ำกำลังกำรผลิต 700 เมกะวัตต์ต่อปี ในพืน้ ที่ภำคตะวันตกของประเทศช่วงปี 2564-2565 เพื่อทดแทนโรงไฟฟ้ำเชือ้ เพลิง
ก๊ำซธรรมชำติท่จี ะทยอยหมดอำยุสญ
ั ญำและต้องออกจำกระบบในช่วงปี 2568-2570 จำนวน 8,300 เมกะวัตต์
โรงไฟฟ้ าขนาดเล็ก (SPP) มีแนวโน้มขยำยกำลังกำรผลิตและลงทุนก่อสร้ำงใหม่ โดยเฉพำะกลุ่มโรงไฟฟ้ำเชือ้ เพลิง
ก๊ำซธรรมชำติระบบ Cogeneration ซึ่งจะทยอยสิน้ สุดอำยุสัญญำในปี 2562-25687 และโรงไฟฟ้ำพลังงำนหมุนเวียนแบบ
ผสมผสำนเชือ้ เพลิงที่เรียกกว่ำ SPP hybrid firm ซึ่งได้รบั กำรสนับสนุนจำกภำครัฐในอัตรำรับซือ้ (FiT) 3.69 บำทต่อหน่วย
เพิ่มขึน้ จำก 3.66 บำทต่อหน่วยในปี 2562 โดยมีระยะเวลำสนับสนุน 20ปี
โรงไฟฟ้ าขนาดเล็กมาก (VSPP) คำดว่ำกำรลงทุนจะเติบโตเร่งขึน้ ตัง้ แต่ปี 2564 เป็ นต้นไป โดยเฉพำะโครงกำร
พลังงำนแสงอำทิตย์ติดตัง้ บนหลังคำภำคประชำชน (Solar rooftop) โรงไฟฟ้ำเชือ้ เพลิงชีวมวล (รัฐมีแผนรับซือ้ จำกโครงกำร
โรงไฟฟ้ำชุมชนกำลังกำรผลิต 100 เมกะวัตต์ต่อปี และโรงไฟฟ้ำชีวมวลประชำรัฐภำคใต้กำลังกำรผลิต 60 เมกะวัตต์ต่อปี ) ก๊ำซ
ชีวภำพ (รัฐมีแผนรับซือ้ จำกโครงกำรโรงไฟฟ้ำชุมชนจำกพืชพลังงำนกำลังกำรผลิต 100 เมกะวัตต์ต่อปี ) และขยะ (นโยบำยกำร
ส่งเสริมภำครัฐปี 2561-2580 มีแผนรับซือ้ จำนวน 400 เมกะวัตต์) ซึ่งเป็ นกลุ่มเป้ำหมำยที่ภำครัฐจะทยอยเปิ ดรับซือ้ ไฟฟ้ำตำม
แผน PDPและ AEDP นอกจำกนี ้ ยังเป็ นกลุ่มที่มีศกั ยภำพกำรแข่งขันทัง้ ด้ำนต้นทุนและแหล่งวัตถุดิบ สำหรับโครงกำรพลังงำน
ลม ภำครัฐจะทยอยเปิ ดรับซือ้ ไฟฟ้ำจำนวน 270 เมกะวัตต์ในช่วงปี 2565-2567 ซึ่งเป็ นช่วงเวลำที่คำดว่ำ EGATจะลงทุนขยำย
สำยส่งไฟฟ้ำในพืน้ ที่ภำคตะวันออกเฉียงเหนือและภำคใต้เสร็จสมบูรณ์
6.2.

แนวโน้มธุรกิจตลาดอสังหาริมทรัพย์
ทิศทำงตลำดที่อยู่อำศัยในเขตกรุงเทพและปริมณฑลในช่วงครึ่งหลังของปี 2564 คำดว่ำจะมีโอกำสขยับเพิ่มขึน้ กว่ำ
ช่วงครึง่ ปี แรกที่มีกำรหดลงอย่ำงมำก หำกภำครัฐสำมำรถควบคุมกำรระบำดของ COVID-19 ได้ในช่วงเดือนกรกฎำคมและกำร
ฉีดวัคซีนเป็ นไปตำมแผนรวมถึงกำรออกแผนกระตุน้ เศรษฐกิ จในระยะข้ำงหน้ำแต่ยงั นับว่ำต่ำกว่ำในช่วงเดียวกันของปี ก่อน
เนื่องจำกกำลังซือ้ ของผูบ้ ริโภคโดยภำพรวมยังไม่ฟื้นโดยเฉพำะฐำนลูกค้ำหลักอย่ำงกลุ่มเซ็กเม้นต์ระดับล่ำง-กลำงล่ำงรวมถึง
ข้อจำกัดในกำรเดินทำงเข้ำมำของผูซ้ ือ้ ชำวต่ำงขำติ
ทั้งนี ้ นอกจำกแรงกดดันจำกกำลังซือ้ ของผู้บริโภคแล้วในช่วงครึ่งหลังของปี 2564 ศูนย์วิจัยกสิกรไทยยังมองว่ำ
ผูป้ ระกอบกำรพัฒนำที่อยู่อำศัยยังคงต้องเผชิญกับปั จจัยท้ำทำยต่อเนื่องอำทิควำมท้ำทำยในกำรระบำยสินค้ำคงเหลือที่ส่งผล
ต่อทำงเลือกกำรลงทุนโครงกำรใหม่ท่จี ำกัดขึน้ โดยต้องแข่งขันกันทำตลำดเพื่อชิงกลุ่ม ผูบ้ ริโภคที่มีจำนวนจำกัดขณะที่จำนวนที่
อยู่อำศัยรอขำยสะสมยังคงทรงตัวสูงในทุกเซ็กเม้นต์ ต้นทุนทำงธุรกิจที่สงู ขึน้ ประกอบกับกำรขำดแคลนแรงงำนก่อสร้ำงโดย
นอกจำกรำคำที่ดินที่ทรงตัวระดับสูงรำคำวัสดุก่อสร้ำงยังมีทิศทำงปรับตัวสูงขึน้ ต่อเนื่องโดยเฉพำะเหล็กที่เป็ นวัสดุ สำคัญของ
ธุรกิจที่อยู่อำศัยประกอบกับกำรแพร่ระบำดของ COVID-19 รอบใหม่ท่ีกระจำยตัวไปยังแคมป์ ก่อสร้ำงซึ่งสร้ำงผลกระทบ
เพิ่มเติมให้ภำวะกำรขำดแคลนแรงงำนต้นทุนทำงกำรเงินสูงขึน้ ประกอบกับแหล่งเงินทุนที่จำกัดนอกจำกกำรระมัดระวังกำร
ปล่อยสินเชื่อของสถำบันกำรเงินกำรที่ผู้ประกอบกำรหันมำระดมทุนในตลำดทุนมำกขึน้ ในช่วงเวลำเดียวกันเพื่อนำมำไถ่ถอน
หุน้ กูแ้ ละตั๋วแลกเงินที่จะทยอยครบกำหนดในช่วงเวลำที่เหลือของปี 2564 อีกไม่ต่ำกว่ำ 7 หมื่นล้ำนบำทได้สร้ำงกำรแข่งขันและ
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ทำให้ตอ้ งเพิ่มอัตรำผลตอบแทนเพื่อดึงดูดนักลงทุนรวมถึงเพิ่มช่องทำงกำรระดมทุนในรูปแบบใหม่เช่นโทเคนดิจิทลั (Digital
Token) ที่มีทรัพย์สินอ้ำงอิง

ที่มำ: AREA

ทัง้ นี ้ จำกตำรำงด้ำนบนจะเห็นได้ว่ำปั จจุบนั ตลำดอสังหำริมทรัพย์โดยเฉพำะคอนโดมิเนียมมีอุป สงค์มำกกว่ำ ช่วงที่
เกิดวิกฤตเศรษฐกิจอื่นๆ เช่นช่วงต้มยำกุง้ หรือช่วง Subprime อย่ำงมีนยั สำคัญ ส่งผลให้โอกำสในกำรหำรำยได้ และสร้ำงผล
กำไรจำกกำรพัฒนำโครงกำรในแนวดิ่ง หรือคอนโดมิเนียมในอนำคตอันใกล้ น่ำจะได้รบั ผลกระทบอย่ำงมีนยั สำคัญ
6.3.

ภาพรวมและแนวโน้มธุรกิจผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร
จำกกระแสนิยมดูแลรักษำสุขภำพโดยวิถีธรรมชำติและหลีกเลี่ยงกำรใช้สำรเคมีของผู้บริโภค ส่งผลให้สมุนไพร
กลำยเป็ นหนึ่งในวัตถุดิบจำกธรรมชำติท่ีแวดวงธุรกิจทั่วโลกกำลังต้อง ศูนย์วิจยั กสิกรไทย กล่ำวว่ำ มีกำรประเมินว่ำ ปี 2563
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ Health and Wellness ที่นำสมุนไพรไปใช้เป็ นวัตถุดิบในกำรผลิต อำทิ เครื่องสำอำง ยำและอำหำรเสริมจะ
มีมลู ค่ำตลำดรวมกันรำว 91 พันล้ำนเหรียญสหรัฐฯ และคำดว่ำจะขยับไปสู่ระดับ 166 พันล้ำนเหรียญสหรัฐฯ ได้ภำยในปี 2573
(เติบโตเฉลี่ยร้อยละ 6.5 ต่อปี )
ปั จจุบนั ภำครัฐของไทยเล็งเห็นถึงโอกำสทำงกำรตลำดจำกเทรนด์บริโภคดังกล่ำว ซึ่งน่ำจะเอือ้ ต่อกำรสร้ำงรำยได้และ
ผลตอบแทนทำงธุรกิจให้กับผูป้ ระกอบกำรไทยที่อยู่ในห่วงโซ่กำรผลิตสมุนไพร จึงนำไปสู่นโยบำยสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับธุรกิจ
สมุนไพรของไทย ผ่ำนแผนแม่บทว่ำด้วยกำรพัฒนำสมุนไพรแห่งชำติฉบับที่ 1 ปี 2560-2564 ซึ่งตัง้ เป้ำหมำยไว้ว่ำจะเพิ่มมูลค่ำ
กำรบริโภคผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้ได้ 3.6 แสนล้ำนบำทภำยในปี 2564 และผลักดันให้ไทยก้ำวขึน้ สู่กำรเป็ นผูน้ ำกำรส่งออกผลิ
ภัณฑ์สมุนไพรอันดับ 1 ของอำเซียน
เมื่อพิจำรณำถึงควำมเป็ นไปได้ท่ไี ทยจะไปสู่จดุ มุ่งหมำยดังกล่ำว พบว่ำ แม้ไทยมีควำมได้เปรียบด้ำนวัตถุดิบสมุนไพร
กว่ำ 1,800 ชนิดที่สำมำรถนำไปใช้ประโยชน์เชิงอุตสหำกรรมได้ ประกอบกับกำรส่งเสริมกำรลงทุนในอุตสำหกรรมเป้ำหมำย
ตำมแผนพัฒนำเศรษฐกิจชีวภำพ เช่น กำรแพทย์ครบวงจร เกษตรและเทคโนโลยีชีวภำพ ซึ่งอำจจะช่วยกระตุน้ ให้เกิดควำม
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ต้องกำรสมุนไพรเพื่อใช้กำรผลิตมำกขึน้ นอกจำกนี ้ ควำมต้องกำรจำกตลำดส่งออก โดยเฉพำะในช่วง 9 เดือนแรก ของปี 2563
มีมูลค่ำรำว 12.05 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ หรือเติบโตร้อยละ 39.5 (YoY) แต่สิ่งที่อำจจะต้องเร่งพัฒนำหำกต้องกำรสร้ำงควำม
ยั่งยืนให้กับธุรกิจในระยะข้ำงหน้ำเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำย ก็คือ กำรกระจำยมูลค่ำเพิ่มไปสู่ผปู้ ระกอบกำรต้นนำ้ ให้มำกขึน้ และ
สร้ำงควำมแตกต่ำงให้กบั ผลิตภัณฑ์สมุนไพรของไทย

ที่มำ: ศูนย์วิจยั กสิกรไทย

ที่มำ: ศูนย์วิจยั กสิกรไทย
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เอกสารแนบ 4
สรุ ปข้อมูลการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
ของบริษทั มอร์ พร๊อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (“PROP”)
จัดทาโดย บริษทั แอดวานซ์ พร๊อพเพอร์ตี้ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จากัด
ในกำรประเมินมูลค่ำทรัพย์สินเพื่อใช้อำ้ งอิงมูลค่ำของทรัพย์สินของบริษัท มอร์ พร๊อพเพอร์ตี ้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
(“PROP”) โดย PROP ได้ว่ำจ้ำงผูป้ ระเมินรำคำทรัพย์สินอิสระ ได้แก่ บริษัท แอดวำนซ์ พร๊อพเพอร์ตี ้ แอนด์ คอนซัลแทนท์
จำกัด (“APC”) ซึ่งได้รบั ควำมเห็นชอบจำกสมำคมผูป้ ระเมินค่ำทรัพย์สินแห่งประเทศไทย (“VAT”) และเป็ นบริษัทประเมิน
มูลค่ำทรัพย์สินในตลำดทุนและผูป้ ระเมินหลักที่ได้รบั ควำมเห็นชอบจำก สำนักงำน ก.ล.ต. เพื่อประเมินมูลค่ำทรัพย์สินของ
ผูข้ ำยภำยใต้วตั ถุประสงค์กำรประเมินเพื่อวัตถุประสงค์สำธำรณะ โดยมีรำยละเอียดกำรประเมินดังนี:้
1.

ข้อมูลทรัพย์สินทีถ่ กู ประเมิน

ชื่อลูกค้า

บริษัท มอร์ พร๊อพเพอร์ตี ้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

วัตถุประสงค์ที่
ประเมิน
วันทีอ่ อกรายงาน

เพื่อวัตถุประสงค์สำธำรณะ

ประเภททรัพย์สิน

ห้องชุดพักอำศัยและพำณิชยกรรม จำนวน 149 ยูนิต เนือ้ ที่รวม 8,690.95 ตำรำงเมตร

ทีต่ ั้งทรัพย์สิน

ซอยปโชติกำร แยกซอยวิภำวดีรงั สิต 17 แยก 8 ถนนวิภำวดีรงั สิต แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหำนคร

ค่าพิกัด GPS

13.824802, 100.551181

รายละเอียดทรัพย์สิน

เอกสารสิทธิ์ห้องชุด

อำคำรชุดชื่อ “บ้ำนสวนจตุจกั ร”
อำคำรเลขที่ D ห้องชุดเลขที่ 222/139 – 142, 144 – 161 และ 163 – 166 ชัน้ ที่ 2 – 8
อำคำรเลขที่ E ห้องชุดเลขที่ 222/111 – 119, 121, 123 – 136 และ 138 ชัน้ ที่ 2 – 8
อำคำรเลขที่ F ห้องชุดเลขที่ 222/56 – 62, 88 – 89, 91 – 97 และ 99 – 110 ชัน้ ที่ 2 – 8
อำคำรเลขที่ G ห้องชุดเลขที่ 222/54 – 55, 63 – 86 ชัน้ ที่ 2 – 8
อำคำรเลขที่ H ห้องชุดเลขที่ 222/26 – 27, 29 – 40 และ 42 – 53 ชัน้ ที่ 2 – 8
อำคำรเลขที่ I ห้องชุดเลขที่ 222, 222/1 – 2, 4 – 10, 12, 14 – 18, 20 และ 22 ชัน้ ที่ 2 – 8
ซอยปโชติกำร แยกซอยวิภำวดีรงั สิต 17 แยก 8 ถนนวิภำวดีรงั สิต แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหำนคร
หนังสือสิทธิห์ อ้ งชุด (อ.ช.2) จำนวน 149 ยูนิต

ภาระผูกพัน

ไม่มีภำระผูกพันใดๆ

ลักษณะอาคาร

อำคำรคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 8 ชัน้ ลักษณะใกล้เคียงสี่เหลี่ยม จำนวน 6 อำคำร

ขนาดอาคาร

อำคำร D, E, F, G, H ขนำดอำคำร 16.30 x 14.00 เมตร
อำคำร I ขนำดอำคำร 15.20 x 14.00 เมตร

พืน้ ทีห่ ้องชุดรวม
ประมาณ

อำคำร D 1,680.28 ตำรำงเมตร ห้องชุดรวม 28 ห้อง ประเมินมูลค่ำ 27 ห้อง
อำคำร E 1,680.28 ตำรำงเมตร ห้องชุดรวม 28 ห้อง ประเมินมูลค่ำ 25 ห้อง
อำคำร F 1,624.36 ตำรำงเมตร ห้องชุดรวม 31 ห้อง ประเมินมูลค่ำ 28 ห้อง
อำคำร G 1,680.28 ตำรำงเมตร ห้องชุดรวม 28 ห้อง ประเมินมูลค่ำ 25 ห้อง

19 กรกฎำคม 2564
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อำคำร H 1,680.28 ตำรำงเมตร ห้องชุดรวม 28 ห้อง ประเมินมูลค่ำ 26 ห้อง
อำคำร I 1,360.38 ตำรำงเมตร ห้องชุดรวม 26 ห้อง ประเมินมูลค่ำ 18 ห้อง
การแบ่งพืน้ ทีใ่ ช้
ประโยชน์

อำคำร D – E ชัน้ ที่ 1 ที่จอดรถยนต์, ที่จอดรถจักรยำนยนต์, ที่จอดรถจักรยำน, โถงลิฟท์และบันได (ทรัพย์สิน
ส่วนกลำง)
ชัน้ 2 - ชัน้ 8 แบ่งเป็ นห้องพักอำศัย ชัน้ ละ 4 ห้อง รวม 28 ห้อง พร้อมโถงลิฟท์และบันได, ช่องบันไดหนีไฟ
อำคำร F ชัน้ ที่ 1 ที่จอดรถยนต์, ที่จอดรถจักรยำนยนต์, ที่จอดรถจักรยำน, โถงลิฟท์และบันได (ทรัพย์สินส่วนกลำง)
ชัน้ 2 - ชัน้ 8 แบ่งเป็ นห้องพักอำศัย ชัน้ ที่ 2 จำนวน 7 ห้อง ชัน้ ที่ 3 – 8 ชัน้ ละ 4 ห้อง รวม 31 ห้อง พร้อมโถงลิฟท์และ
บันได, ช่องบันไดหนีไฟ
อำคำร G – H ชัน้ ที่ 1 ที่จอดรถยนต์, ที่จอดรถจักรยำนยนต์, ที่จอดรถจักรยำน, โถงลิฟท์และบันได (ทรัพย์สิน
ส่วนกลำง)
ชัน้ 2 - ชัน้ 8 แบ่งเป็ นห้องพักอำศัย ชัน้ ละ 4 ห้อง รวม 28 ห้อง พร้อมโถงลิฟท์และบันได, ช่องบันไดหนีไฟ
อำคำร I ชัน้ ที่ 1 ที่จอดรถยนต์, ที่จอดรถจักรยำนยนต์, ที่จอดรถจักรยำน, โถงลิฟท์และบันได (ทรัพย์สินส่วนกลำง)
ชัน้ 2 - ชัน้ 8 แบ่งเป็ นห้องพักอำศัย ชัน้ ที่ 2 จำนวน 2 ห้อง ชัน้ ที่ 3 – 8 ชัน้ ละ 4 ห้อง รวม 26 ห้อง พร้อมโถงลิฟท์และ
บันได, ช่องบันไดหนีไฟ

รูปแบบอาคาร

ดี

คุณภาพของวัสดุ
ก่อสร้าง
อายุอาคารประมาณ

ดี

สภาพอาคาร/การดูแล
บารุงรักษา
การตกแต่ง

ปำนกลำง/ปำนกลำง

สิ่งอานวยความ
สะดวก
โครงสร้างอาคาร

ที่จอดรถ, สระว่ำยนำ้

โครงสร้างหลังคาและ
วัสดุมุงหลังคา
ฝ้ าเพดาน

โครงหลังคำคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังคำดำดฟ้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

พืน้ และวัสดุปูผิวพืน้

พืน้ คอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวพืน้ มีรำยละเอียดดังนี ้
- พืน้ ที่โถงทำงเดิน, โถงลิฟท์ โถงบันได และภำยในห้องชุด พืน้ กระเบือ้ งเซรำมิคและกระเบือ้ งยำง

ผนังและวัสดุผิว

ก่ออิฐฉำบปูนเรียบทำสี

ประตู

ประตูทำงเข้ำอำคำรชุด ประตูกระจกบำนเลื่อนกรอบอลูมิเนียม
ประตูหอ้ งชุด บำนประตูไม้ กรอบไม้ วงกบไม้
ห้องนำ้ ประตูไม้ แบะประตู PVC

หน้าต่าง

บำนกระจกกรอบอลูมิเนียม

ห้องน้าและสุขภัณฑ์

ผนังและวัสดุปผู วิ พืน้ – กระเบือ้ งเซรำมิค
สุขภัณฑ์ – ชักโครก, อ่ำงล้ำงหน้ำ

24 ปี

กำรตกแต่งภำยในห้องชุด ส่วนใหญ่เป็ นห้องโถงโล่ง เฟอร์นิเจอร์ลอยตัว บำงห้องเป็ นเฟอร์นิเจอร์บิวอินท์ และบำงห้อง
ไม่มีกำรตกแต่ง

คอนกรีตเสริมเหล็ก

ยิบซั่มบอร์ด ฉำบเรียบทำสี และยิบซั่มบอร์ด โครงเคร่ำทีบำร์
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งานระบบภายใน
อาคาร
การใช้ประโยชน์
โดยรวมปั จจุบัน
ทรัพย์สินส่วนกลาง
และสิ่งอานวยความ
สะดวก

ระบบไฟฟ้ำ ระบบนำ้ ประปำ ระบบโทรศัพท์ ระบบลิฟท์โดยสำร 1 ชุด/อำคำร ระบบป้องกันอัคคีภยั พร้อมอุปกรณ์

ผู้ถือกรรมสิทธิ์

อำคำรเลขที่ D ห้องชุดเลขที่ 222/139 – 142, 144 – 161 และ 163 – 166
อำคำรเลขที่ E ห้องชุดเลขที่ 222/111 – 119, 121, 123 – 136 และ 138
อำคำรเลขที่ F ห้องชุดเลขที่ 222/56 – 62, 88 – 89, 91 – 97 และ 99 – 110
อำคำรเลขที่ G ห้องชุดเลขที่ 222/54 – 55 และ 63 – 86
อำคำรเลขที่ H ห้องชุดเลขที่ 222/26 – 27, 29 – 40 และ 42 – 53
อำคำรเลขที่ I ห้องชุดเลขที่ 222, 222/1 – 2, 4 – 10, 12, 14 – 18, 20 และ 22
ถือกรรมสิทธิ์ โดย บริษัท มอร์ พร๊อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
1) ข้อกาหนดผังเมือง
ทรัพย์สินที่สำรวจและประเมินมูลค่ำตัง้ อยู่ ในเขต บังคับกำรใช้ประโยชน์ตำมผังเมืองรวม กรุงเทพมหำนคร พ.ศ.
2556 ที่ดินประเภท สีสม้ ประเภทที่อยู่อำศัยหนำแน่นปำนกลำง

ข้อจากัดด้านการใช้
ประโยชน์

พักอำศัย
ทรัพย์สินส่วนกลำงของอำคำรชุดนี ้ ได้แก่ ส่วนของอำคำรชุดที่มิใช่หอ้ งชุด ที่ดินที่ตงั้ อำคำรชุดและที่ดินหรือทรัพย์สิน
อื่นที่มีไว้เพื่อใช้หรือเพื่อประโยชน์รว่ มกันสำหรับเจ้ำของร่วม
1) โฉนดที่ดินเลขที่ 13259, 13258 และ 13257 เลขที่ดิน 424, 3889 และ 3890 ตำบลลำดยำว อำเภอจตุจกั ร
(บำงซื่อ) กรุงเทพมหำนคร
2) ฐำนรำกและเสำอำคำร
3) บ่อเกรอะบ่อซึม
4) ห้องนำ้ ส่วนกลำง
5) ลิฟท์โดยสำรอำคำร 2 เครื่อง
6) ห้องควบคุมเครื่องปั๊มนำ้ และเครื่องปั๊มนำ้ พร้อมอุปกรณ์
7) สระว่ำยนำ้
8) มิเตอร์ไฟฟ้ำ และมิเตอร์ประปำส่วนกลำง
9) บันไดขึน้ ลงในตัวอำคำรและบันไดหนีไฟ
10) ตูเ้ ครื่องมือดับเพลิง
11) ทำงเดินกลำง พร้อมโคมไฟฟ้ำทำงเดินในอำคำร และนอกอำคำร
12) ลำนจอดรถ

2) กฎหมายควบคุมอาคาร
ทรัพย์สินตัง้ อยู่ในเขตกำรปกครองท้องถิ่นของ สำนักงำนเขตจตุจกั ร กำรขออนุญำตปลูกสร้ำง/ดัดแปลง/รือ้ ถอน
อำคำร จะต้องยื่นขออนุญำตจำกหน่วยงำนข้ำงต้นก่อน
3) การเวนคืน

บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

(MORE)
240

เอกสำรแนบ 4 หน้ำ 3/24

ในบริเวณที่ตงั้ ทรัพย์สินบำงส่วนอยู่ในแนวเวนคืนเพื่อก่อสร้ำงทำงหลวงท้องถิ่น ถนน กำแพงเพชร 2 เชื่อมกับ
ซอย วิภำวดีรงั สิต 17 และเพื่อเอือ้ ประโยชน์ในกำรป้องกันสำธำรณะภัยเรื่องไฟไหม้ในชุมชน รวมถึงเพื่อกำร
คมนำคม แต่ไม่มีผลกระทบกับอำคำรที่ตงั้ ห้องชุดทรัพย์สิน
4) การถูกลิดรอนสิทธิ
• แนวสำยไฟฟ้ำแรงสูง: บริเวณที่ดินไม่มีพนื ้ ที่ใดตัง้ อยู่ใต้แนวสำยส่งไฟฟ้ำแรงสูง
• กำรตกเป็ นทำงเข้ำออกให้ที่ดินแปลงอื่นโดยภำระจำยอม: ไม่มี
• กำรตกเป็ นทำงเข้ำออกให้ที่ดินแปลงอื่นตำมสภำพ: ไม่ปรำกฏ
กำรตรวจลิดรอนสิทธิต่ำงๆ ผูป้ ระเมินมูลค่ำจะรำยงำนให้ตำมที่ปรำกฏ และสำมำรถตรวจสอบได้เท่ำนัน้ บริเวณ
เนือ้ ที่ดินที่ถกู ลิดรอนสิทธินนั้ ผูป้ ระเมินอำจประเมินหรือไม่ประเมินมูลค่ำให้ก็ได้ ทัง้ นีข้ นึ ้ อยู่กบั ดุลยพินิจ
สมมติฐำน และเงื่อนไขในกำรประเมิน
5) กฎหมายอื่นๆ
ไม่มี
6) โครงการพัฒนาของรัฐ
มี ได้แก่
• โครงกำรตำม พ.ร.ฎ. ประกำศเมื่อปี 2556-2560 เพื่อก่อสร้ำงทำงหลวงท้องถิ่น ถนน กำแพงเพชร 2 เชื่อม
กับ ซอยวิภำวดีรงั สิต 17
• รถไฟฟ้ำชำนเมืองสำยสีแดง ช่วงบำงซื่อ-รังสิต คู่ขนำนกับถนนกำแพงเพชร 6
หำกโครงกำรพัฒนำของรัฐดังกล่ำวดำเนินกำรแล้วเสร็จ จะทำให้กำรคมนำคมและกำรเดินทำงสัญจรเข้ำ-ออก
ของโครงกำรฯทรัพย์สินดียิ่งขึน้
การใช้ประโยชน์สูงสุด

จำกกำรพิจำรณำถึงลักษณะของห้องชุดที่ทำกำรประเมินมูลค่ำ เช่น ทำเลที่ตงั้ ลักษณะทำงกำยภำพ ศักยภำพในกำร
พัฒนำ เงื่อนไขและข้อจำกัดทำงกฎหมำย ผูป้ ระเมินมีควำมเห็นว่ำกำรใช้ประโยชน์ที่มีควำมเหมำะสม และให้
ประโยชน์สงู สุดและดีทสี่ ดุ ของทรัพย์สิน คือ การใช้ประโยชน์เพื่อพักอาศัย พิจำรณำกำรใช้ประโยชน์ตำมสภำพ
ปัจจุบนั บริษัทมีควำมเห็นว่ำทรัพย์สินปัจจุบนั มีกำรพัฒนำเพื่อใช้ประโยชน์สงู สุดและที่ดสี ดุ แล้ว

วิธีการประเมินมูลค่า

วิธีเปรียบเทียบรำคำตลำด (Market Approach)

มูลค่าทรัพย์สินที่
ประเมิน
ผู้ประเมิน

208,597,000.00 บำท (-สองร้อยแปดล้ำนห้ำแสนเก้ำหมื่นเจ็ดพันบำทถ้วน-)

วันทีป่ ระเมิน

16 กรกฎำคม 2564

บริษัท แอดวำนซ์ พร๊อพเพอร์ตี ้ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
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แผนทีต่ ั้ง

ภาพถ่ายทรัพย์สิน

สภำพทำงเข้ำ - ออก อำคำรชุด อำคำรชุดโครงกำร บ้ำนสวนจตุจกั ร ที่ตงั้ ทรัพย์สินที่ประเมินมูลค่ำ
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สภำพด้ำนหน้ำอำคำรชุดโครงกำร บ้ำนสวนจตุจกั ร ประกอบด้วยอำคำรชุดพักอำศัย จำนวน 6 อำคำร ซึ่งได้แก่ อำคำร
D สูง 8 ชัน้ , อำคำร E สูง 8 ชัน้ , อำคำร F สูง 8 ชัน้ , อำคำร G สูง 8 ชัน้ , อำคำร H สูง 8 ชัน้ และอำคำร I สูง 8 ชัน้

สภำพบริเวณทั่วไปอำคำรชุดโครงกำร บ้ำนสวนจตุจกั ร อำคำรชุดพักอำศัย จำนวน 6 อำคำร ซึ่งได้แก่ อำคำร D สูง 8
ชัน้ , อำคำร E สูง 8 ชัน้ , อำคำร F สูง 8 ชัน้ , อำคำร G สูง 8 ชัน้ , อำคำร H สูง 8 ชัน้ และอำคำร I สูง 8 ชัน้ ซึ่งเป็ นที่ตงั้
ของทรัพย์สินที่ประเมินมูลค่ำ โดยทรัพย์สินที่ประเมินมูลค่ำเป็ นห้องชุด จำนวน 149 ยูนิต
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สภำพภำยในอำคำรชุดโครงกำร บ้ำนสวนจตุจกั ร อำคำร D สูง 8 ชัน้ – ภำยในบริเวณห้องชุด 222/148 (ชัน้ ที่ 4)

สภำพภำยในอำคำรชุดโครงกำร บ้ำนสวนจตุจกั ร อำคำร E สูง 8 ชัน้ – บริเวณโถง (ชัน้ ที่ 8)

สภำพพืน้ ที่บริเวณสระว่ำยนำ้ (อำคำร F เชื่อมต่อกับ อำคำร G) (ชัน้ ที่ 2)
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สภำพภำยในอำคำรชุดโครงกำร บ้ำนสวนจตุจกั ร อำคำร G สูง 8 ชัน้ – บริเวณภำยในห้องชุดเลขที่ 222/85 (ชัน้ ที่ 8)

วิธีการประเมินมูลค่าทีเ่ ลือกใช้กับทรัพย์สิน
ในกำรเลือกวิธีกำรประเมินมูลค่ำทรัพย์สินนี ้ บริษัท แอดวำนซ์ พร๊อพเพอร์ตี ้ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัดได้ตรวจสอบ
และพิจำรณำปั จจัยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่ประเมินมูลค่ำ เช่น ลักษณะสิทธิตำมกฎหมำย ลักษณะเฉพำะของทรัพย์สิน
ควำมเหมำะสมในกำรใช้ประโยชน์ หรือนำไปพัฒนำใช้ประโยชน์ สภำพกำรตลำดทั่วๆไป พร้อมเงื่อนไขข้อจำกัดต่ำงๆ และ
สมมติฐำนเพิ่มเติม/พิเศษ หรือเงื่อนไขพิเศษเฉพำะกำรประเมิน เพื่อเลือกใช้วิธีกำรประเมินมูลค่ำที่เหมำะสมและสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ท่ไี ด้รบั กำรว่ำจ้ำง อันเป็ นเงื่อนไขสำคัญที่จะนำไปสู่กำรให้ควำมเห็นอย่ำงเป็ นระบบและสรุปมูลค่ำทรัพย์สินในขัน้
สุดท้ำยของกำรประเมินเพื่อกำหนดมูลค่ำตลำด
โดยกำรประเมินในครัง้ นี ้ บริษัท แอดวำนซ์ พร๊ อพเพอร์ตี ้ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด เลือกใช้วิธีกำรประเมินมูลค่ำที่
เหมำะสมกับลักษณะของทรัพย์สิน คือ
2.

วิธีเปรียบเทียบรำคำตลำด (Market Approach)
วิธีกำรนีเ้ ป็ นวิธีท่ีดีท่ีสดุ ชัดเจนที่สดุ เนื่องจำกเป็ นกำรวิเครำะห์มลู ค่ำจำกกำรซือ้ ขำยในตลำดเป็ นสำคัญ กล่ำวคือ ถ้ำ
ตลำดมีกำรซือ้ ขำยที่เพียงพอสำมำรถนำมำเทียบเคียงหรือเปรียบเทียบกับทรัพย์สินที่ ประเมินได้โดยตรง โดยหลักก็คือ “มูลค่ำ
ของทรัพย์สินของเรำ = รำคำของทรัพย์สินเทียบเคียงที่คนอื่นขำยได้” แนวทำง คือ กำรสืบหำทรัพย์สินเทียบเคียงที่ใกล้เคียงกัน
ที่มีกำรซือ้ ขำย หรือที่เรียกว่ำข้อมูลตลำด มำพิจำรณำว่ำมีลกั ษณะคล้ำยหรือแตกต่ำงจำกทรัพย์สินที่ ประเมินอย่ำงไรบ้ำงโดย
ต้องมีจำนวนที่เพียงพอ กำรวิเครำะห์ตอ้ งพิจำรณำถึงปั จจัยต่ำงๆ ที่มีผลต่อมูลค่ำ ในกำรเปรียบเทียบของทั้งทรัพย์สินที่
ประเมินกับข้อมูลตลำดที่จะเปรียบเทียบ เช่น ทำเลที่ตงั้ ผังเมือง ขนำดแปลงที่ดิน ขนำดเนือ้ ที่ใช้สอยอำคำร คุณภำพอำคำร
เป็ นต้น และจึงทำกำรวิเครำะห์มูลค่ำทรัพย์สินที่จะประเมินโดยใช้เทคนิคต่ำงๆ ที่เหมำะสม เช่น Sale Adjustment-Grid
Method, Weighted Quality Score (WQS) เป็ นต้น
วิธีกำรประเมินมูลค่ำที่เลือกใช้กบั ทรัพย์สิน
ในกำรประเมินมูลค่ำครัง้ นี ้ APC เลือกใช้วิธีกำรประเมินมูลค่ำที่เหมำะสมกับลักษณะของทรัพย์สินซึ่งมีสภำพเป็ น ห้อง
ชุดพักอำศัย คือ วิธีเปรียบเทียบรำคำตลำด เนื่องจำกลักษณะของทรัพย์สิน มีข้อมูลตลำดที่มีลักษณะคล้ำยคลึงกัน หรือ
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ประเภทเดียวกัน ที่สำมำรถนำมำสนับสนุนทำงกำรตลำดจำนวนมำกเพียงพอ ในช่วงเวลำเดียวกันที่จะสำมำรถนำมำใช้เป็ น
มูลค่ำตัวแทน โดยจะมีกำรปรับตัวเลขมูลค่ำให้ใกล้เคียงกันตำมสภำพและลักษณะทำงกำยภำพของทรัพ ย์สินได้
กำรประเมินมูลค่ำทรัพย์สิ นนี ้ ผู้ประเมินได้ทำกำรสำรวจข้อมูลตลำดเปรียบเทียบในบริเวณใกล้เคียงเพื่ อท ำกำร
วิเครำะห์ในลำดับต่อไป แสดงรำยละเอียดดังต่อไปนี ้ (ที่ตงั้ แต่ละข้อมูลแสดงแผนที่สงั เขปแสดงที่ตงั้ ทรัพย์สิน
ข้อมูลราคาตลาดเปรียบเทียบในการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
ข้อมูลที่ 1

รายละเอียด
ภาพถ่าย

ลักษณะทรัพย์สิน
ทีต่ ั้ง
GPS. ตาแหน่งทีต่ ั้ง
เนือ้ ทีห่ ้องชุด (ตร.ม.)
ถนนหน้าโครงการ
สาธารณูปโภคและสิ่ง
อานวยความสะดวก
รูปแบบอาคาร
อายุอาคาร
การบารุงรักษา
การตกแต่งภายในห้อง
ชุด
ราคา
เงื่อนไข
วันทีไ่ ด้รับข้อมูล
ผู้ขาย/ผู้ให้ข้อมูล
โทรศัพท์

ห้องชุดพักอำศัย
อำคำรชุด “ตวันนา เรสซิเด้นท์ 2”
อำคำร ซี ชัน้ ที่ 7
LAT 13.826122 LONG 100.553673
ประมำณ 35.00 ตำรำงเมตร
ซอยวิภำวดีรงั สิต 17 ถนนวิภำวดีรงั สิต
เป็ นถนน ลำดยำง ไป-กลับ 2 ช่องจรำจร
มีระบบสำธำรณูปโภคพร้อม สิ่งอำนวยควำมสะดวก
ประกอบด้วย สระว่ำยนำ้ ที่จอดรถ ลิฟท์โดยสำร
ระบบป้องกันอัคคีภยั และระบบรักษำควำมปลอดภัย
ทันสมัย
ประมำณ 19 ปี
ดี
ห้องเปล่ำ ไม่มีเฟอร์นิเจอร์ และ เครื่องปรับอำกำศ
1,350,000.00 บำท
หรือตำรำงเมตรละ 38,572 บำท
เสนอขำย
16 กรกฎำคม 2564
คุณเอ
086-314-1960
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ข้อมูลที่ 2

ห้องชุดพักอำศัย
อำคำรชุด “ตวันนา เรสซิเด้นท์ 2”
อำคำร ซี ชัน้ ที่ 4
LAT 13.826122 LONG 100.553673
ประมำณ 35.00 ตำรำงเมตร
ซอยวิภำวดีรงั สิต 17 ถนนวิภำวดีรงั สิต
เป็ นถนน ลำดยำง ไป-กลับ 2 ช่องจรำจร
มีระบบสำธำรณูปโภคพร้อม สิ่งอำนวยควำมสะดวก
ประกอบด้วย สระว่ำยนำ้ ที่จอดรถ ลิฟท์โดยสำร
ระบบป้องกันอัคคีภยั และระบบรักษำควำมปลอดภัย
ทันสมัย
ประมำณ 19 ปี
ดี
มีกำรตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ พร้อมติดตัง้
เครื่องปรับอำกำศ
1,250,000.00 บำท
หรือตำรำงเมตรละ 35,715 บำท
เสนอขำย
16 กรกฎำคม 2564
คุณเอ
086-314-1960
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ข้อมูลราคาตลาดเปรียบเทียบในการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
ข้อมูลที่ 3

รายละเอียด
ภาพถ่าย

ลักษณะทรัพย์สิน
ทีต่ ั้ง
GPS. ตาแหน่งทีต่ ั้ง
เนือ้ ทีห่ ้องชุด (ตร.ม.)
ถนนหน้าโครงการ
สาธารณูปโภคและสิ่ง
อานวยความสะดวก
รูปแบบอาคาร
อายุอาคาร
การบารุงรักษา
การตกแต่งภายในห้อง
ชุด
ราคา
เงื่อนไข
วันทีไ่ ด้รับข้อมูล
ผู้ขาย/ผู้ให้ข้อมูล
โทรศัพท์

ห้องชุดพักอำศัย
อำคำรชุด “ตวันนา เรสซิเด้นท์ 1”
อำคำร เอ ชัน้ ที่ 8
LAT 13.82600 LONG 100.55923
ประมำณ 47.00 ตำรำงเมตร
ซอยวิภำวดีรงั สิต 17 ถนนวิภำวดีรงั สิต
เป็ นถนน ลำดยำง ไป-กลับ 2 ช่องจรำจร
มีระบบสำธำรณูปโภคพร้อม สิ่งอำนวยควำมสะดวก
ประกอบด้วย สระว่ำยนำ้ ที่จอดรถ ลิฟท์โดยสำร
ระบบป้องกันอัคคีภยั และระบบรักษำควำมปลอดภัย
ทันสมัย
ประมำณ 22 ปี
ดี
มีกำรตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ พร้อมติดตัง้
เครื่องปรับอำกำศ
1,640,000.00 บำท
หรือตำรำงเมตรละ 34,894 บำท
เสนอขำย
16 กรกฎำคม 2564
คุณมิกซ์
092-296-3544
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ข้อมูลที่ 4

ห้องชุดพักอำศัย
อำคำรชุด “ตวันนา เรสซิเด้นท์ 1”
อำคำร เอ ชัน้ ที่ 9
LAT 13.82600 LONG 100.55923
ประมำณ 29.00 ตำรำงเมตร
ซอยวิภำวดีรงั สิต 32 ถนนวิภำวดีรงั สิต
เป็ นถนน ลำดยำง ไป-กลับ 2 ช่องจรำจร
มีระบบสำธำรณูปโภคพร้อม สิ่งอำนวยควำมสะดวก
ประกอบด้วย สระว่ำยนำ้ ที่จอดรถ ลิฟท์โดยสำร
ระบบป้องกันอัคคีภยั และระบบรักษำควำมปลอดภัย
ทันสมัย
ประมำณ 22 ปี
ดี
มีกำรตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ พร้อมติดตัง้
เครื่องปรับอำกำศ
1,400,000.00 บำท
หรือตำรำงเมตรละ 38,776 บำท
รำคำซือ้ – ขำยแล้ว ปี 63
16 กรกฎำคม 2564
คุณดำ
081-777-3881
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ข้อมูลราคาตลาดเปรียบเทียบในการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
ข้อมูลที่ 5

รายละเอียด
ภาพถ่าย

ลักษณะทรัพย์สิน
ทีต่ ้งั
GPS. ตาแหน่งทีต่ ั้ง
เนือ้ ทีห่ ้องชุด (ตร.ม.)
ถนนหน้าโครงการ
สาธารณูปโภคและสิ่ง
อานวยความสะดวก
รูปแบบอาคาร
อายุอาคาร
การบารุงรักษา
การตกแต่งภายในห้อง
ชุด
ราคา
เงื่อนไข
วันทีไ่ ด้รับข้อมูล
ผู้ขาย/ผู้ให้ข้อมูล
โทรศัพท์

ห้องชุดพักอำศัย
อำคำรชุด “ตวันนา เรสซิเด้นท์ 1”
อำคำร เอ ชัน้ ที่ 8
LAT 13.826056 LONG 100.559273
ประมำณ 35.50 ตำรำงเมตร
ซอยวิภำวดีรงั สิต 32 ถนนวิภำวดีรงั สิต
เป็ นถนน ลำดยำง ไป-กลับ 2 ช่องจรำจร
มีระบบสำธำรณูปโภคพร้อม สิ่งอำนวยควำมสะดวก
ประกอบด้วย สระว่ำยนำ้ ที่จอดรถ ลิฟท์โดยสำร
ระบบป้องกันอัคคีภยั และระบบรักษำควำมปลอดภัย
ทันสมัย
ประมำณ 22 ปี
ดี
มีกำรตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ พร้อมติดตัง้
เครื่องปรับอำกำศ
1,330,000.00 บำท
หรือตำรำงเมตรละ 37,465 บำท
เสนอขำย
16 กรกฎำคม 2564
คุณวำรุณี
081-805-9290
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ข้อมูลที่ 6

ห้องชุดพักอำศัย
อำคำรชุด “ชาโตว์ อินทาวน์” ชัน้ ที่ 7
LAT 13.823205 LONG 100.563226
ประมำณ 37.00 ตำรำงเมตร
ซอยวิภำวดีรงั สิต 30 ถนนวิภำวดีรงั สิต
เป็ นถนน ลำดยำง ไป-กลับ 2 ช่องจรำจร
มีระบบสำธำรณูปโภคพร้อม สิ่งอำนวยควำมสะดวก
ประกอบด้วย สระว่ำยนำ้ ที่จอดรถ ลิฟท์โดยสำร
ระบบป้องกันอัคคีภยั และระบบรักษำควำมปลอดภัย
ทันสมัย
ประมำณ 9 ปี
ดี
มีกำรตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ พร้อมติดตัง้
เครื่องปรับอำกำศ
2,700,000.00 บำท
หรือตำรำงเมตรละ 72,973 บำท
เสนอขำย
16 กรกฎำคม 2564
คุณพัชรียำ
086-445-9663
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ข้อมูลราคาตลาดเปรียบเทียบในการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
ข้อมูลที่ 7

รายละเอียด
ภาพถ่าย

ลักษณะทรัพย์สิน
ทีต่ ั้ง
GPS. ตาแหน่งทีต่ ั้ง
เนือ้ ทีห่ ้องชุด (ตร.ม.)
ถนนหน้าโครงการ
สาธารณูปโภคและสิ่ง
อานวยความสะดวก
รูปแบบอาคาร
อายุอาคาร
การบารุงรักษา
การตกแต่งภายในห้อง
ชุด
ราคา
เงื่อนไข
วันทีไ่ ด้รับข้อมูล
ผู้ขาย/ผู้ให้ข้อมูล
โทรศัพท์

ห้องชุดพักอำศัย
อำคำรชุด “แบงค์คอก เฟ’ ลิซ” ชัน้ ที่ 6
LAT 13.823177 LONG 100.563007
ประมำณ 43.00 ตำรำงเมตร
ซอยวิภำวดีรงั สิต 30 ถนนวิภำวดีรงั สิต
เป็ นถนน ลำดยำง ไป-กลับ 2 ช่องจรำจร
มีระบบสำธำรณูปโภคพร้อม สิ่งอำนวยควำมสะดวก
ประกอบด้วย สระว่ำยนำ้ ที่จอดรถ ลิฟท์โดยสำร
ระบบป้องกันอัคคีภยั และระบบรักษำควำมปลอดภัย
ทันสมัย
ประมำณ 9 ปี
ดี
มีกำรตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ พร้อมติดตัง้
เครื่องปรับอำกำศ
4,200,000.00 บำท
หรือตำรำงเมตรละ 97,675 บำท
เสนอขำย
16 กรกฎำคม 2564
คุณเมย์
094-417-4552
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ข้อมูลที่ 8

ห้องชุดพักอำศัย
อำคำรชุด “ปาล์ม สวีท คอนโด” ชัน้ ที่ 2
LAT 13.820834 LONG 100.568197
ประมำณ 24.00 ตำรำงเมตร
ซอยวิภำวดีรงั สิต 24 ถนนวิภำวดีรงั สิต
เป็ นถนน ลำดยำง ไป-กลับ 2 ช่องจรำจร
มีระบบสำธำรณูปโภคพร้อม สิ่งอำนวยควำมสะดวก
ประกอบด้วย สระว่ำยนำ้ ที่จอดรถ ลิฟท์โดยสำร
ระบบป้องกันอัคคีภยั และระบบรักษำควำมปลอดภัย
ทันสมัย
ประมำณ 20 ปี
ดี
มีกำรตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ พร้อมติดตัง้
เครื่องปรับอำกำศ
1,300,000.00 บำท
หรือตำรำงเมตรละ 54,167 บำท
เสนอขำย
16 กรกฎำคม 2564
ผูข้ ำย
082-340-7774

เอกสำรแนบ 4 หน้ำ 12/24

ข้อมูลราคาตลาดเปรียบเทียบในการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
ข้อมูลที่ 9

รายละเอียด
ภาพถ่าย

ลักษณะทรัพย์สิน
ทีต่ ั้ง
GPS. ตาแหน่งทีต่ ้งั
เนือ้ ทีห่ ้องชุด (ตร.ม.)
ถนนหน้าโครงการ
สาธารณูปโภคและสิ่ง
อานวยความสะดวก
รูปแบบอาคาร
อายุอาคาร
การบารุงรักษา
การตกแต่งภายในห้อง
ชุด
ราคา
เงื่อนไข
วันทีไ่ ด้รับข้อมูล
ผู้ขาย/ผู้ให้ข้อมูล
โทรศัพท์

ห้องชุดพักอำศัย
อำคำรชุด “รัชโยธิน เพลส” ชัน้ ที่ 6
LAT 13.832704 LONG 100.568895
ประมำณ 56.00 ตำรำงเมตร
ซอยวิภำวดีรงั สิต 37 ถนนวิภำวดีรงั สิต
เป็ นถนน ลำดยำง ไป-กลับ 2 ช่องจรำจร
มีระบบสำธำรณูปโภคพร้อม สิ่งอำนวยควำมสะดวก
ประกอบด้วย สระว่ำยนำ้ ที่จอดรถ ลิฟท์โดยสำร
ระบบป้องกันอัคคีภยั และระบบรักษำควำมปลอดภัย
ทันสมัย
ประมำณ 22 ปี
ดี
มีกำรตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ พร้อมติดตัง้
เครื่องปรับอำกำศ
2,850,000.00 บำท
หรือตำรำงเมตรละ 50,893 บำท
เสนอขำย
16 กรกฎำคม 2564
คุณชนัดดำ
098-632-9562
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ข้อมูลที่ 10

ห้องชุดพักอำศัย
อำคำรชุด “รีเจ้นท์ โฮม 6” ชัน้ ที่ 7 อำคำร D
LAT 13.82500 LONG 100.545662
ประมำณ 62.00 ตำรำงเมตร
ซอยประชำชื่น 6 ถนนประชำชื่น
เป็ นถนน ลำดยำง ไป-กลับ 2 ช่องจรำจร
มีระบบสำธำรณูปโภคพร้อม สิ่งอำนวยควำมสะดวก
ประกอบด้วย สระว่ำยนำ้ ที่จอดรถ ลิฟท์โดยสำร
ระบบป้องกันอัคคีภยั และระบบรักษำควำมปลอดภัย
ทันสมัย
ประมำณ 9 ปี
ดี
มีกำรตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ พร้อมติดตัง้
เครื่องปรับอำกำศ
1,980,000.00 บำท
หรือตำรำงเมตรละ 31,936 บำท
เสนอขำย
16 กรกฎำคม 2564
คุณนก
061-879-6559
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ข้อมูลราคาตลาดเปรียบเทียบในการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
ข้อมูลที่ 11

รายละเอียด
ภาพถ่าย

ลักษณะทรัพย์สิน
ทีต่ ั้ง
GPS. ตาแหน่งทีต่ ั้ง
เนือ้ ทีห่ ้องชุด (ตร.ม.)
ถนนหน้าโครงการ
สาธารณูปโภคและสิ่ง
อานวยความสะดวก
รูปแบบอาคาร
อายุอาคาร
การบารุงรักษา
การตกแต่งภายในห้อง
ชุด
ราคา
เงื่อนไข
วันทีไ่ ด้รับข้อมูล
ผู้ขาย/ผู้ให้ข้อมูล
โทรศัพท์

ห้องชุดพักอำศัย
อำคำรชุด “พิบูลย์ คอนโดวิลล์” ชัน้ ที่ 9 อำคำร 3
LAT 13.827365 LONG 100.535378
ประมำณ 25.30 ตำรำงเมตร
ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี 44 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี
เป็ นถนน ลำดยำง ไป-กลับ 2 ช่องจรำจร
มีระบบสำธำรณูปโภคพร้อม สิ่งอำนวยควำมสะดวก
ประกอบด้วย สระว่ำยนำ้ ที่จอดรถ ลิฟท์โดยสำร
ระบบป้องกันอัคคีภยั และระบบรักษำควำมปลอดภัย
ทันสมัย
ประมำณ 22 ปี
ดี
มีกำรตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ พร้อมติดตัง้
เครื่องปรับอำกำศ
850,000.00 บำท
หรือตำรำงเมตรละ 33,597 บำท
เสนอขำย
16 กรกฎำคม 2564
คุณพันทิรำ
081-341-2359

ข้อมูลที่ 12

ห้องชุดพักอำศัย
อำคำรชุด “บี แคมปั ส” ชัน้ ที่ 3
LAT 13.858400 LONG 100.545234
ประมำณ 23.00 ตำรำงเมตร
ติดถนนประชำชื่น
เป็ นถนน ลำดยำง ไป-กลับ 4 ช่องจรำจร
มีระบบสำธำรณูปโภคพร้อม สิ่งอำนวยควำมสะดวก
ประกอบด้วย สระว่ำยนำ้ ที่จอดรถ ลิฟท์โดยสำร
ระบบป้องกันอัคคีภยั และระบบรักษำควำมปลอดภัย
ทันสมัย
ประมำณ 3 ปี
ดี
มีกำรตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ พร้อมติดตัง้
เครื่องปรับอำกำศ
2,700,000.00 บำท
หรือตำรำงเมตรละ 57,447 บำท
เสนอขำย
16 กรกฎำคม 2564
คุณออม
096-221-5326

3.

การวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลตลาด
จำกกำรตรวจสอบข้อมูลรำคำซือ้ ขำย ห้องชุดพักอำศัย ภำยในอำคำรบ้ำนสวนจตุจกั ร ปั จจุบนั ไม่มีกำรซือ้ ขำยเปลี่ยน
มือและตรวจสอบอำคำรชุดอื่นที่ตงั้ ในบริเวณใกล้เคียง ซึ่งอยู่ในทำเลที่ตงั้ คล้ำยคลึงกัน รวมถึงรู ปแบบอำคำรและสิ่งอำนวย
ควำมสะดวกที่ใกล้เคียงกัน ขนำดเนือ้ ที่ 23.00 – 64.67 ตำรำงเมตร รำคำประมำณตำรำงเมตรละ 30,064 – 92,084 บำท ทัง้ นี ้
ขึน้ อยู่กับตำแหน่ง ที่ตงั้ ของห้องชุด และกำรตกแต่งภำยในห้องชุด ซึ่งเมื่อนำมำพิจำรณำจำกข้อมูลต่ำงๆ ที่นำเสนอข้ำงต้น
สำมำรถนำมำทำกำรเปรียบเทียบกับทรัพย์สินได้ดงั นี ้
บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
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3.1. พิจารณาจากข้อมูลที่ 1
ทำกำรเปรียบเทียบกับทรัพย์สิน เห็นว่ำข้อมูลเปรียบเทียบตัง้ อยู่ในทำเลเดียวกันกับทรัพย์สินโดยตัง้ อยู่ในซอยปโชติกำร
มีควำมแตกต่ำงกันตรงพืน้ ที่หอ้ ง สภำพกำรตกแต่งภำยในห้องชุด สภำพทั่วไปของอำคำร และกำรเดินทำงเข้ำ -ออกสู่ท่ีตงั้
โครงกำรฯ รวมถึงแนวโน้มควำมเจริญข้อมูลด้อยกว่ำทรัพย์สิน ข้อมูลมีขนำดพืน้ ที่ใช้สอยภำยในห้องชุดเล็กกว่ำทรัพย์สิน เมื่อ
วิเครำะห์เปรียบเทียบแล้วเห็นว่ำข้อมูลเปรียบเทียบควรมีรำคำใกล้เคียงกับทรัพย์สิน
3.2. พิจารณาจากข้อมูลที่ 2
ทำกำรเปรียบเทียบกับทรัพย์สิน เห็นว่ำข้อมูลเปรียบเทียบตัง้ อยู่ในทำเลเดียวกันกับทรัพย์สินโดยตัง้ อยู่ในซอยปโชติกำร
มีควำมแตกต่ำงกันตรงพืน้ ที่หอ้ ง สภำพกำรตกแต่งภำยในห้องชุด สภำพทั่วไปของอำคำร สภำพกำรตกแต่งภำยในห้องชุด
สภำพทั่วไปของอำคำร และกำรเดินทำงเข้ำ -ออกสู่ท่ีตงั้ โครงกำรฯ รวมถึงแนวโน้ม ควำมเจริญข้อมูลด้อยกว่ำทรัพย์สิน เมื่อ
วิเครำะห์เปรียบเทียบแล้วเห็นว่ำข้อมูลเปรียบเทียบควรมีรำคำใกล้เคียงกับทรัพย์สิน
3.3. พิจารณาจากข้อมูลที่ 3
ทำกำรเปรียบเทียบกับทรัพย์สิน เห็นว่ำข้อมูลเปรียบเทียบตัง้ อยู่ในทำเลเดียวกันกับทรัพย์สินโดยตัง้ อยู่ในซอยปโชติกำร
มีควำมแตกต่ำงกันตรงพืน้ ที่หอ้ ง สภำพกำรตกแต่งภำยในห้องชุด สภำพทั่วไปของอำคำร สภำพกำรตกแต่งภำยในห้องชุด
สภำพทั่วไปของอำคำร และกำรเดินทำงเข้ำ -ออกสู่ท่ีตงั้ โครงกำรฯ รวมถึงแนวโน้มควำมเจริญข้อมูลด้อยกว่ำทรัพย์สิน เมื่อ
วิเครำะห์เปรียบเทียบแล้วเห็นว่ำข้อมูลเปรียบเทียบควรมีรำคำใกล้เคียงกับทรัพย์สิน
3.4. พิจารณาจากข้อมูลที่ 4
ทำกำรเปรียบเทียบกับทรัพย์สิน เห็นว่ำข้อมูลเปรียบเทียบตัง้ อยู่ในทำเลดีกว่ำสินทรัพย์ มีกำรคมนำคมเข้ำ -ออกสู่ท่ตี งั้
โครงกำรฯ สภำพกำรตกแต่งภำยในห้องชุดและสภำพอำคำรชุด ดีกว่ำทรัพย์สิน เมื่อวิเครำะห์เปรียบเทียบแล้วเห็นว่ำข้อมูล
เปรียบเทียบควรมีรำคำสูงกว่ำทรัพย์สิน
3.5. พิจารณาจากข้อมูลที่ 5
ทำกำรเปรียบเทียบกับทรัพย์สิน เห็นว่ำข้อมูลเปรียบเทียบตัง้ อยู่ในทำเลดีกว่ำสินทรัพย์ มีกำรคมนำคมเข้ำ -ออกสู่ท่ตี งั้
โครงกำรฯ สภำพกำรตกแต่งภำยในห้องชุดและสภำพอำคำรชุด ดีกว่ำทรัพย์สิน เมื่อวิเครำะห์เปรียบเทียบแล้วเห็นว่ำข้อมูล
เปรียบเทียบควรมีรำคำสูงกว่ำทรัพย์สิน
3.6. พิจารณาจากข้อมูลที่ 6
ทำกำรเปรียบเทียบกับทรัพย์สิน เห็นว่ำข้อมูลเปรียบเทียบตัง้ อยู่ในทำเลดีกว่ำสินทรัพย์ มีกำรคมนำคมเข้ำ -ออกสู่ท่ตี งั้
โครงกำรฯ สภำพกำรตกแต่งภำยในห้องชุดและสภำพอำคำรชุด ดีกว่ำทรัพย์สิน เมื่อวิเครำะห์เปรียบเทียบแล้วเห็นว่ำข้อมูล
เปรียบเทียบควรมีรำคำสูงกว่ำทรัพย์สิน
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3.7. พิจารณาจากข้อมูลที่ 7
ทำกำรเปรียบเทียบกับทรัพย์สิน เห็นว่ำข้อมูลเปรียบเทียบตัง้ อยู่ในทำเลดีกว่ำสินทรัพย์ มีกำรคมนำคมเข้ำ -ออกสู่ท่ตี งั้
โครงกำรฯ สภำพกำรตกแต่งภำยในห้องชุดและสภำพอำคำรชุด ดีกว่ำทรัพย์สิน เมื่อวิเครำะห์เปรียบเทียบแล้วเห็ นว่ำข้อมูล
เปรียบเทียบควรมีรำคำสูงกว่ำทรัพย์สิน
3.8. พิจารณาจากข้อมูลที่ 8
ทำกำรเปรียบเทียบกับทรัพย์สิน เห็นว่ำข้อมูลเปรียบเทียบตัง้ อยู่ในทำเลดีกว่ำสินทรัพย์ มีกำรคมนำคมเข้ำ -ออกสู่ท่ตี งั้
โครงกำรฯ สภำพกำรตกแต่งภำยในห้องชุดและสภำพอำคำรชุด ดีกว่ำทรัพย์สิน เมื่อวิเครำะห์เปรียบเทียบแล้วเห็นว่ำข้อมูล
เปรียบเทียบควรมีรำคำสูงกว่ำทรัพย์สิน
3.9. พิจารณาจากข้อมูลที่ 9
ทำกำรเปรียบเทียบกับทรัพย์สิน เห็นว่ำข้อมูลเปรียบเทียบตัง้ อยู่ในทำเลดีกว่ำสินทรัพย์ มีกำรคมนำคมเข้ำ -ออกสู่ท่ตี งั้
โครงกำรฯ สภำพกำรตกแต่งภำยในห้องชุดและสภำพอำคำรชุด ดีกว่ำทรัพย์สิน เมื่อวิเครำะห์เปรียบเทียบแล้วเห็นว่ำข้อมูล
เปรียบเทียบควรมีรำคำสูงกว่ำทรัพย์สิน
3.10. พิจารณาจากข้อมูลที่ 10
ทำกำรเปรียบเทียบกับทรัพย์สิน เห็นว่ำข้อมูลเปรียบเทียบตัง้ อยู่ในทำเลดีกว่ำสินทรัพย์ มีกำรคมนำคมเข้ำ-ออกสู่ท่ตี งั้
โครงกำรฯ สภำพกำรตกแต่งภำยในห้องชุดและสภำพอำคำรชุดซึ่งเป็ นอำคำรใหม่และดีกว่ำทรัพย์สิน เมื่อวิเครำะห์เปรียบเทียบ
แล้วเห็นว่ำข้อมูลเปรียบเทียบควรมีรำคำสูงกว่ำทรัพย์สิน
3.11. พิจารณาจากข้อมูลที่ 11
ทำกำรเปรียบเทียบกับทรัพย์สิน เห็นว่ำข้อมูลเปรียบเทียบตัง้ อยู่ในทำเลดีกว่ำสินทรัพย์ มีกำรคมนำคมเข้ำ -ออกสู่ท่ตี งั้
โครงกำรฯ สภำพกำรตกแต่งภำยในห้องชุดและสภำพอำคำรชุดซึ่งเป็ นอำคำรใหม่ ดีกว่ำทรัพย์สิน และกำรเสนอขำยพร้อม
เฟอร์นิเจอร์และเครื่องปรับอำกำศ เมื่อวิเครำะห์เปรียบเทียบแล้วเห็นว่ำข้อมูลเปรียบเทียบควรมีรำคำสูงกว่ำทรัพย์สิน
3.12. พิจารณาจากข้อมูลที่ 12
ทำกำรเปรียบเทียบกับทรัพย์สิน เห็นว่ำข้อมูลเปรียบเทียบตัง้ อยู่ในทำเลดีกว่ำสินทรัพย์ มีกำรคมนำคมเข้ำ -ออกสู่ท่ตี งั้
โครงกำรฯ สภำพกำรตกแต่งภำยในห้องชุดและสภำพอำคำรชุดซึ่ งเป็ นอำคำรใหม่ ดีกว่ำทรัพย์สิน และกำรเสนอขำยพร้อม
เฟอร์นิเจอร์และเครื่องปรับอำกำศ เมื่อวิเครำะห์เปรียบเทียบแล้วเห็นว่ำข้อมูลเปรียบเทียบควรมีรำคำสูงกว่ำทรัพย์สิน

ความแตกต่างตามปั จจัย
ทำเลที่ตงั้ โครงกำร
กำรเข้ำถึงโครงกำร

ตารางแสดงการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างข้อมูลตลาด
ข้อมูลที่ 1
ข้อมูลที่ 2
ข้อมูลที่ 3
ข้อมูลที่ 8
ข้อมูลที่ 10
ดีกว่ำทรัพย์สิน
ดีกว่ำทรัพย์สิน
ดีกว่ำทรัพย์สิน
ดีกว่ำทรัพย์สิน ใกล้เคียงทรัพย์สิน
ดีกว่ำทรัพย์สิน
ดีกว่ำทรัพย์สิน
ดีกว่ำทรัพย์สิน
ดีกว่ำทรัพย์สิน ใกล้เคียงทรัพย์สิน
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ความแตกต่างตามปั จจัย
กำรออกแบบโครงกำร
สภำพอำคำร
ขนำดและกำรตกแต่งห้องชุด
ตำแหน่งที่ตงั้ ห้องชุด
สิ่งอำนวยควำมสะดวก
ภำยในอำคำร
สภำพแวดล้อม
แนวโน้มควำมเจริญ

ตารางแสดงการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างข้อมูลตลาด
ข้อมูลที่ 1
ข้อมูลที่ 2
ข้อมูลที่ 3
ข้อมูลที่ 8
ข้อมูลที่ 10
ใกล้เคียงทรัพย์สิน ใกล้เคียงทรัพย์สิน ใกล้เคียงทรัพย์สิน ดีกว่ำทรัพย์สิน ด้อยกว่ำทรัพย์สิน
ดีกว่ำทรัพย์สิน
ดีกว่ำทรัพย์สิน
ดีกว่ำทรัพย์สิน
ดีกว่ำทรัพย์สิน
ดีกว่ำทรัพย์สิน
ดีกว่ำทรัพย์สิน
ดีกว่ำทรัพย์สิน
ดีกว่ำทรัพย์สิน
ดีกว่ำทรัพย์สิน
ดีกว่ำทรัพย์สิน
ดีกว่ำทรัพย์สิน
ดีกว่ำทรัพย์สิน
ดีกว่ำทรัพย์สิน
ดีกว่ำทรัพย์สิน
ดีกว่ำทรัพย์สิน

ข้อมูลที่ 11
ใกล้เคียงทรัพย์สิน
ดีกว่ำทรัพย์สิน
ดีกว่ำทรัพย์สิน
ดีกว่ำทรัพย์สิน

ใกล้เคียงทรัพย์สิน

ใกล้เคียงทรัพย์สิน

ใกล้เคียงทรัพย์สิน

ดีกว่ำทรัพย์สิน

ใกล้เคียงทรัพย์สิน

ใกล้เคียงทรัพย์สิน

ใกล้เคียงทรัพย์สิน
ใกล้เคียงทรัพย์สิน

ใกล้เคียงทรัพย์สิน
ใกล้เคียงทรัพย์สิน

ใกล้เคียงทรัพย์สิน
ใกล้เคียงทรัพย์สิน

ดีกว่ำทรัพย์สิน
ดีกว่ำทรัพย์สิน

ใกล้เคียงทรัพย์สิน
ใกล้เคียงทรัพย์สิน

ใกล้เคียงทรัพย์สิน
ใกล้เคียงทรัพย์สิน

4.

การกาหนดมูลค่าทรัพย์สิน
เมื่อทำกำรวิเครำะห์ขอ้ มูลรำคำตลำดทัง้ 12 ข้อมูล โดยจะคำนึงลักษณะอำคำรที่ตงั้ ทรัพย์สินกับข้อมูลตลำด จะเห็นได้
ว่ำมีควำมแตกต่ำงกัน ทัง้ สภำพอำคำร รูปแบบกำรก่อสร้ำง ขนำดพืน้ ที่ใช้สอยภำยในห้องชุด ตำแหน่งห้องชุด รวมถึงทัศนีย ์
ภำพ จำกบนชัน้ ที่ตงั้ ห้องชุดเปรียบเทียบกับทรัพย์สิน เห็นว่ำข้อมูลที่ 1 – 3, 8 และ 10 – 11 เป็ นข้อมูลที่มีลักษณะโดยทั่วไป
ใกล้เคียงกับทรัพย์สินมำกที่สดุ ทรัพย์สินที่ ประเมินมูลค่ำเป็ นห้องชุดพักอำศัยและพำณิชยกรรม จำนวนรวม 149 ยูนิต ตัง้ อยู่
ในโครงกำรบ้ำนสวนจตุจกั ร ในอำคำร D – I โดนมีตำแหน่งที่ตงั้ ของห้องชุดที่แตกต่ำงกัน ส่วนสภำพของโครงกำรฯ สภำพห้อง
ชุด รวมถึงระบบสำธำรณูปโภคและสิ่งอำนวยควำมสะดวกเหมือนกัน กำรกำหนดมูลค่ำทรัพย์สิน ทำง APC พิจำรณำจำกที่ตงั้
ของชัน้ เท่ำกันทุกยูนิต โดยเปรียบเทียบกับข้อมูลกับทรัพย์สิน รำคำทรัพย์สินจะเริ่มต้นที่ชนั้ ที่ 2 ของอำคำร D พร้อมขนำดเนือ้ ที่
ของห้องชุดประมำณ 58.01 ตำรำงเมตร รำคำ 28,500 บำทต่อตำรำงเมตร (ตำมตำรำงข้ำงต้น) และปรับรำคำขึน้ ชัน้ ละ 500
บำท/ตำรำงเมตร สำมำรถนำมำกำหนดเป็ นรำคำประเมินทรัพย์สินได้คือ ราคาประเมินทรัพย์สินเริ่มต้นที่ชั้น 2 ตาราง
เมตรละ 28,500 บาท (-สองหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน-) และปรับราคา/ตารางเมตรขึน้ ชั้นละ 500 บาท
4.1. ตารางการวิเคราะห์เพือ่ กาหนดมูลค่าทรัพย์สิน
เนื่องจำกข้อมูลรำคำตลำดที่นำมำใช้ในกำรประเมินมูลค่ำทรัพย์สินครัง้ นี ้ มีตวั แปรบำงประกำรที่มีควำมแตกต่ำงจำก
ทรัพย์สินที่ประเมินมูลค่ำ และจะมีผลกระทบต่อมูลค่ำทรัพย์สิน ดังนั้นในกำรประเมินมูลค่ำทรัพย์สิน APC จึงเลือกใช้วิธี
Weighted Quality Score (WQS) ในกำรปรับแก้ตวั แปรต่ำงๆ ซึ่งหำกตัวแปรใดมีควำมแปรปรวนของมูลค่ำมำกเมื่อเทียบกับ
ทรัพย์สิน ก็จะทำให้นำ้ หนักของตัวแปรนัน้ มำก โดยผลรวมนำ้ หนักของตัวแปรต่ำงๆ จะเท่ำกับ 100% ผูป้ ระเมินจะให้คะแนนใน
แต่ละตัวแปรแล้วนำมำคูณด้วยนำ้ หนักในแต่ละตัว ผลรวมของกำรคูณระหว่ำงคะแนนที่ให้นำ้ หนักของตัวแปรในแต่ละตัวจะ
หมำยรวมถึงค่ำ Weighted Quality Score (WQS)
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ข้อมูลเปรียบเทียบ
่ ิจารณา
ปั จจัยทีพ

เนือ้ ทีห่ ้องชุด

1

2

3

10
10
15
10
15
10

35.00
ตรม.
อาคาร A
ชั้นที่ 7
7
6
7
6
7
7

35.00
ตรม.
อาคาร A
ชั้นที่ 4
7
6
7
6
7
5

47.00
ตรม.
อาคาร A
ชั้นที่ 8
7
6
7
6
6
6

10

6

6

10
10
100

6
6

6
6

ระดับ
คะแนน
(%)

ทำเลที่ตงั้ โครงกำร
กำรเข้ำถึงโครงกำร
กำรออกแบบโครงกำร
สภำพอำคำร
ขนำดและกำรตกแต่งห้องชุด
ตำแหน่งที่ตงั้ ห้องชุด
สิ่งอำนวยควำมสะดวกภำยใน
อำคำร
สภำพแวดล้อม
แนวโน้มควำมเจริญ
รวม

650

630

8

10

24.0
ตรม.
ชั้นที่ 2

62.00
ตรม.
ชั้นที่ 7

8
8
8
7
7
7

6
5
6
6
7
6

23.50
ตรม.
อาคารบี
ชั้นที่ 9
7
5
7
6
6
7

6

8

6

6

6

6
6

8
8

6
6

6
6

6
6

625
ต่ำ
1-2

11

765

605
625
RATING SCALE
พอใช้
ปำนกลำง
ดี
3-4
5-6
7-8

ข้อมูลเปรียบเทียบ
การปรับปั จจัย และระดับคุณภาพ

1

2

3

ทรัพย์สิน
ทีป่ ระเมิน
มูลค่า

8

10

11

รำคำเสนอขำย ( บำท / ตำรำงเมตร )
38,572
35,715
34,894
54,167
31,936
33,597
รำคำที่เหมำะสม
34,715
32,144
31,405
48,750
30,339
31,917
ระดับคะแนนถ่วงนำ้ หนัก
650
630
625
765
605
625
อัตรำส่วนในกำรปรับแก้
0.8462
0.8730
0.8800
0.7190
0.9091
0.8800
รำคำที่ปรับแก้แล้ว
29,374.06 28,061.79 27,636.05 35,049.24 27,581.09 28,087.09
ระดับควำมสำคัญของกำรเปรียบเทียบ
0.139
0.174
0.185
0.065
0.253
0.185
มูลค่ำที่เปรียบเทียบได้
4,079.75 4,871.86 5,117.81 2,264.17 6,964.96 5,201.34
มูลค่ำตลำดทรัพย์สิน ( บำท / ตำรำงเมตร / เริ่มต้นที่ชนั้ 2)

58.01 ตรม.
อาคาร D
ชั้นที่ 2
6
5
7
4
5
4

550
ดีมำก
9-10

ทรัพย์สิน
ทีป่ ระเมิน
มูลค่า

550
1.0000
1.00
28,499.89
28,500.00

หมำยเหตุ: ทรัพย์สินที่ประเมินมูลค่ำ เป็ นห้องชุดพักอำศัยและพำณิชยกรรม จำนวนรวำม 149 ยูนิต ตัง้ อยู่ในโครงกำรบ้ำนสวนจตุจกั ร ใน
อำคำร D - I โดยมีตำแหน่งที่ ตัง้ ของห้องชุดที่แตกต่ำงกัน ส่วนสภำพของโครงกำรฯสภำพห้องชุด รวมถึงระบบสำธำรณูปโภค
และสิ่งอำนวยควำมสะดวกเหมือนกัน กำรกำหนดมูลค่ำทรัพย์สิน ทำง APC พิจำรณำจำก ที่ตงั้ ของชัน้ เท่ำกันทุกยูนิต ซึ่ง
รำคำทรัพย์สินจะเริ่มต้นที่ชนั้ ที่ 2 ของอำคำร D พร้อมขนำดเนือ้ ที่ของห้องชุดประมำณ 58.01 ตำรำงเมตร รำคำ 28,500 บำท
ต่อตำรำงเมตร (ตำมตำรำงข้ำงต้น) และปรับรำคำขึน้ ชัน้ ละ 500 บำท/ตำรำงเมตร
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4.2. การประเมินมูลค่าทรัพย์สินแบบ “พอร์ตโฟลิโอ (Portfolio)”
เนื่องจำกทรัพย์สินที่ประเมินมูลค่ำ มีลักษณะเป็ นกลุ่มทรัพย์สินแบบ “พอร์ตโฟลิโอ (Portfolio)” หมำยถึง ทรัพย์สิน
ตัง้ แต่ 2 ชิน้ ขึน้ ไปถูกครอบครองสิทธิตำมกฎหมำยหรือบริหำรโดยนิติบุคคลหรือบุคคลเดียวกัน ดังนัน้ กำรประเมินมูลค่ำตำม
รำยงำนฉบับนี ้ APC พิจำรณำประมิณมูลค่ำโดยคำนึงถึงส่วนลด (Discounted) ต่ำงๆ ในกรณี ท่ีมีกำรเสนอขำยทรัพย์สิน
พร้อมกันในครำวเดียวแก่ผซู้ ือ้ รำยเดียวกัน ซึ่งมีรำยละเอียดในค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ดังนี ้
260,746,375.00
รำคำประเมินทรัพย์สิน (ตำมวิธีเปรียบเทียบรำคำตลำด) รวมทัง้ สิน้
หัก ค่ำบริหำรและจัดกำรโครงกำร
1.00% ของรำคำตำมวิธีเปรียบเทียบรำคำตลำด
2,607,463.75
ค่ำภำษีกำรขำยและค่ำธรรมเนียมกำรโอน
2.00% ของรำคำตำมวิธีเปรียบเทียบรำคำตลำด
5,214,927.50
ค่ำภำษีธุรกิจเฉพำะ
3.30% ของรำคำตำมวิธีเปรียบเทียบรำคำตลำด
8,604,630.38
ดอกเบีย้ สำหรับกำรถือครองทรัพย์สิน
7.00% ของมูลค่ำทรัพย์สิน
18,252,246.25
( คิดจากมูลค่าทรัพย์สนิ ในระยะเวลา 1 ปี )
กำไรและควำมเสี่ยงกำรถือครองทรัพย์สิน
10.00% ของมูลค่ำทรัพย์สิน
23,704,215.91
รวมค่ำใช้จ่ำยของโครงกำร
58,383,483.78
Discounted Rate หรือคิดเป็ นประมาณ

บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
20%

4.3. สรุ ปราคาประเมินทรัพย์สนิ “โครงการบ้านสวนจตุจกั ร” จานวน 149 ยูนิต

ลาดับ

อาคา
ร
เลขที่

ห้องชุด
เลขที่

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

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

222/139
222/140
222/141
222/142
222/144
222/145
222/146
222/147
222/148
222/149
222/150
222/151
222/152
222/153

ชั้น
ที่

เนือ้ ที่
(ตาราง
เมตร)

2
2
2
2
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5

58.01
58.01
62.01
62.01
58.01
62.01
62.01
58.01
58.01
62.01
62.01
58.01
58.01
62.01

บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

ราคา
ประเมิน
ราชการ
บาท/ตรม.
21,000.00
21,000.00
21,000.00
21,000.00
21,100.00
21,100.00
21,100.00
21,300.00
21,300.00
21,300.00
21,300.00
21,500.00
21,500.00
21,500.00

รวมมูลค่า
ทรัพย์สิน
ราคาประเมิน
ราชการ
บาท
1,218,210.00
1,218,210.00
1,302,210.00
1,302,210.00
1,224,011.00
1,308,411.00
1,308,411.00
1,235,613.00
1,235,613.00
1,320,813.00
1,320,813.00
1,247,215.00
1,247,215.00
1,333,215.00
(MORE)
256

ราคา
ประเมิน
ทรัพย์สิน
(WQS)
บาท/ตรม.
28,500.00
28,500.00
28,500.00
28,500.00
29,000.00
29,000.00
29,000.00
29,500.00
29,500.00
29,500.00
29,500.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00

รวมมูลค่า
ทรัพย์สิน
(บาท)
1,653,285.00
1,653,285.00
1,767,285.00
1,767,285.00
1,682,290.00
1,798,290.00
1,798,290.00
1,711,295.00
1,711,295.00
1,829,295.00
1,829,295.00
1,740,300.00
1,740,300.00
1,860,300.00

หักส่วนลด
20%
(Discounted
Rate)
330,657.00
330,657.00
353,457.00
353,457.00
336,458.00
359,658.00
359,658.00
342,259.00
342,259.00
365,859.00
365,859.00
348,060.00
348,060.00
372,060.00

มูลค่าทรัพย์สิน
ทีป่ ระเมินมูลค่า
(บาท)
1,322,628.00
1,322,628.00
1,413,828.00
1,413,828.00
1,345,832.00
1,438,632.00
1,438,632.00
1,369,036.00
1,369,036.00
1,463,436.00
1,463,436.00
1,392,240.00
1,392,240.00
1,488,240.00
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ลาดับ

อาคา
ร
เลขที่

ห้องชุด
เลขที่

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

222/154
222/155
222/156
222/157
222/158
222/159
222/160
222/161
222/163
222/164
222/165
222/166
222/111
222/112
222/113
222/114
222/115
222/116
222/117
222/118
222/119
222/121
222/123
222/124
222/125
222/126
222/127
222/128
222/129
222/130
222/131
222/132
222/133

ชั้น
ที่

เนือ้ ที่
(ตาราง
เมตร)

5
6
6
6
6
7
7
7
8
8
8
8
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
5
5
5
5
6
6
6
6
7
7
7

62.01
58.01
58.01
62.01
62.01
58.01
58.01
62.01
58.01
58.01
62.01
62.01
58.01
58.01
62.01
62.01
58.01
58.01
62.01
62.01
58.01
62.01
58.01
58.01
62.01
62.01
58.01
58.01
62.01
62.01
58.01
58.01
62.01

บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

ราคา
ประเมิน
ราชการ
บาท/ตรม.
21,500.00
21,700.00
21,700.00
21,700.00
21,700.00
22,000.00
22,000.00
22,000.00
22,300.00
22,300.00
22,300.00
22,300.00
21,000.00
21,000.00
21,000.00
21,000.00
21,100.00
21,100.00
21,100.00
21,100.00
21,300.00
21,300.00
21,500.00
21,500.00
21,500.00
21,500.00
21,700.00
21,700.00
21,700.00
21,700.00
22,000.00
22,000.00
22,000.00

รวมมูลค่า
ทรัพย์สิน
ราคาประเมิน
ราชการ
บาท
1,333,215.00
1,258,817.00
1,258,817.00
1,345,617.00
1,345,617.00
1,276,220.00
1,276,220.00
1,364,220.00
1,293,623.00
1,293,623.00
1,382,823.00
1,382,823.00
1,218,210.00
1,218,210.00
1,302,210.00
1,302,210.00
1,224,011.00
1,224,011.00
1,308,411.00
1,308,411.00
1,235,613.00
1,320,813.00
1,247,215.00
1,247,215.00
1,333,215.00
1,333,215.00
1,258,817.00
1,258,817.00
1,345,617.00
1,345,617.00
1,276,220.00
1,276,220.00
1,364,220.00
(MORE)
257

ราคา
ประเมิน
ทรัพย์สิน
(WQS)
บาท/ตรม.
30,000.00
30,500.00
30,500.00
30,500.00
30,500.00
31,000.00
31,000.00
31,000.00
31,500.00
31,500.00
31,500.00
31,500.00
28,500.00
28,500.00
28,500.00
28,500.00
29,000.00
29,000.00
29,000.00
29,000.00
29,500.00
29,500.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00
30,500.00
30,500.00
30,500.00
30,500.00
31,000.00
31,000.00
31,000.00

รวมมูลค่า
ทรัพย์สิน
(บาท)
1,860,300.00
1,769,305.00
1,769,305.00
1,891,305.00
1,891,305.00
1,798,310.00
1,798,310.00
1,922,310.00
1,827,315.00
1,827,315.00
1,953,315.00
1,953,315.00
1,653,285.00
1,653,285.00
1,767,285.00
1,767,285.00
1,682,290.00
1,682,290.00
1,798,290.00
1,798,290.00
1,711,295.00
1,829,295.00
1,740,300.00
1,740,300.00
1,860,300.00
1,860,300.00
1,769,305.00
1,769,305.00
1,891,305.00
1,891,305.00
1,798,310.00
1,798,310.00
1,922,310.00

หักส่วนลด
20%
(Discounted
Rate)
372,060.00
353,861.00
353,861.00
378,261.00
378,261.00
359,662.00
359,662.00
384,462.00
365,463.00
365,463.00
390,663.00
390,663.00
330,657.00
330,657.00
353,457.00
353,457.00
336,458.00
336,458.00
359,658.00
359,658.00
342,259.00
365,859.00
348,060.00
348,060.00
372,060.00
372,060.00
353,861.00
353,861.00
378,261.00
378,261.00
359,662.00
359,662.00
384,462.00

มูลค่าทรัพย์สิน
ทีป่ ระเมินมูลค่า
(บาท)
1,488,240.00
1,415,444.00
1,415,444.00
1,513,044.00
1,513,044.00
1,438,648.00
1,438,648.00
1,537,848.00
1,461,852.00
1,461,852.00
1,562,652.00
1,562,652.00
1,322,628.00
1,322,628.00
1,413,828.00
1,413,828.00
1,345,832.00
1,345,832.00
1,438,632.00
1,438,632.00
1,369,036.00
1,463,436.00
1,392,240.00
1,392,240.00
1,488,240.00
1,488,240.00
1,415,444.00
1,415,444.00
1,513,044.00
1,513,044.00
1,438,648.00
1,438,648.00
1,537,848.00
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ลาดับ

อาคา
ร
เลขที่

ห้องชุด
เลขที่

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

E
E
E
E
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
G

222/134
222/135
222/136
222/138
222/56
222/57
222/58
222/59
222/60
222/61
222/62
222/88
222/89
222/91
222/92
222/93
222/94
222/95
222/96
222/97
222/99
222/100
222/101
222/102
222/103
222/104
222/105
222/106
222/107
222/108
222/109
222/110
222/54

ชั้น
ที่

เนือ้ ที่
(ตาราง
เมตร)

7
8
8
8
2
2
2
2
2
2
2
3
3
4
4
4
4
5
5
5
6
6
6
6
7
7
7
7
8
8
8
8
2

62.01
58.01
58.01
62.01
22.03
24.97
20.45
21.48
21.48
33.31
40.4
58.01
62.01
58.01
58.01
62.01
62.01
58.01
58.01
62.01
58.01
58.01
62.01
62.01
58.01
58.01
62.01
62.01
58.01
58.01
62.01
62.01
120.02

บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

ราคา
ประเมิน
ราชการ
บาท/ตรม.
22,000.00
22,300.00
22,300.00
22,300.00
25,200.00
25,200.00
25,200.00
25,200.00
25,200.00
25,200.00
25,200.00
21,100.00
21,100.00
21,300.00
21,300.00
21,300.00
21,300.00
21,500.00
21,500.00
21,500.00
21,700.00
21,700.00
21,700.00
21,700.00
22,000.00
22,000.00
22,000.00
22,000.00
22,300.00
22,300.00
22,300.00
22,300.00
25,200.00

รวมมูลค่า
ทรัพย์สิน
ราคาประเมิน
ราชการ
บาท
1,364,220.00
1,293,623.00
1,293,623.00
1,382,823.00
555,156.00
629,244.00
515,340.00
541,296.00
541,296.00
839,412.00
1,018,080.00
1,224,011.00
1,308,411.00
1,235,613.00
1,235,613.00
1,320,813.00
1,320,813.00
1,247,215.00
1,247,215.00
1,333,215.00
1,258,817.00
1,258,817.00
1,345,617.00
1,345,617.00
1,276,220.00
1,276,220.00
1,364,220.00
1,364,220.00
1,293,623.00
1,293,623.00
1,382,823.00
1,382,823.00
3,024,504.00
(MORE)
258

ราคา
ประเมิน
ทรัพย์สิน
(WQS)
บาท/ตรม.
31,000.00
31,500.00
31,500.00
31,500.00
28,500.00
28,500.00
28,500.00
28,500.00
28,500.00
28,500.00
28,500.00
29,000.00
29,000.00
29,500.00
29,500.00
29,500.00
29,500.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00
30,500.00
30,500.00
30,500.00
30,500.00
31,000.00
31,000.00
31,000.00
31,000.00
31,500.00
31,500.00
31,500.00
31,500.00
28,500.00

รวมมูลค่า
ทรัพย์สิน
(บาท)
1,922,310.00
1,827,315.00
1,827,315.00
1,953,315.00
627,855.00
711,645.00
582,825.00
612,180.00
612,180.00
949,335.00
1,151,400.00
1,682,290.00
1,798,290.00
1,711,295.00
1,711,295.00
1,829,295.00
1,829,295.00
1,740,300.00
1,740,300.00
1,860,300.00
1,769,305.00
1,769,305.00
1,891,305.00
1,891,305.00
1,798,310.00
1,798,310.00
1,922,310.00
1,922,310.00
1,827,315.00
1,827,315.00
1,953,315.00
1,953,315.00
3,420,570.00

หักส่วนลด
20%
(Discounted
Rate)
384,462.00
365,463.00
365,463.00
390,663.00
125,571.00
142,329.00
116,565.00
122,436.00
122,436.00
189,867.00
230,280.00
336,458.00
359,658.00
342,259.00
342,259.00
365,859.00
365,859.00
348,060.00
348,060.00
372,060.00
353,861.00
353,861.00
378,261.00
378,261.00
359,662.00
359,662.00
384,462.00
384,462.00
365,463.00
365,463.00
390,663.00
390,663.00
684,114.00

มูลค่าทรัพย์สิน
ทีป่ ระเมินมูลค่า
(บาท)
1,537,848.00
1,461,852.00
1,461,852.00
1,562,652.00
502,284.00
569,316.00
466,260.00
489,744.00
489,744.00
759,468.00
921,120.00
1,345,832.00
1,438,632.00
1,369,036.00
1,369,036.00
1,463,436.00
1,463,436.00
1,392,240.00
1,392,240.00
1,488,240.00
1,415,444.00
1,415,444.00
1,513,044.00
1,513,044.00
1,438,648.00
1,438,648.00
1,537,848.00
1,537,848.00
1,461,852.00
1,461,852.00
1,562,652.00
1,562,652.00
2,736,456.00
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ลาดับ

อาคา
ร
เลขที่

ห้องชุด
เลขที่

81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113

G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
H
H
H
H
H
H
H
H

222/55
222/63
222/64
222/65
222/66
222/67
222/68
222/69
222/70
222/71
222/72
222/73
222/74
222/75
222/76
222/77
222/78
222/79
222/80
222/81
222/82
222/83
222/84
222/85
222/86
222/26
222/27
222/29
222/30
222/31
222/32
222/33
222/34

ชั้น
ที่

เนือ้ ที่
(ตาราง
เมตร)

2
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
6
6
6
6
7
7
7
7
8
8
8
8
2
2
2
3
3
3
3
4

101.89
58.01
58.01
62.01
62.01
58.01
58.01
62.01
62.01
58.01
58.01
62.01
62.01
58.01
58.01
62.01
62.01
58.01
58.01
62.01
62.01
58.01
58.01
62.01
62.01
58.01
58.01
62.01
58.01
58.01
62.01
62.01
58.01

บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

ราคา
ประเมิน
ราชการ
บาท/ตรม.
25,200.00
21,100.00
21,100.00
21,100.00
21,100.00
21,300.00
21,300.00
21,300.00
21,300.00
21,500.00
21,500.00
21,500.00
21,500.00
21,700.00
21,700.00
21,700.00
21,700.00
22,000.00
22,000.00
22,000.00
22,000.00
22,300.00
22,300.00
22,300.00
22,300.00
21,000.00
21,000.00
21,000.00
21,100.00
21,100.00
21,100.00
21,100.00
21,300.00

รวมมูลค่า
ทรัพย์สิน
ราคาประเมิน
ราชการ
บาท
2,567,628.00
1,224,011.00
1,224,011.00
1,308,411.00
1,308,411.00
1,235,613.00
1,235,613.00
1,320,813.00
1,320,813.00
1,247,215.00
1,247,215.00
1,333,215.00
1,333,215.00
1,258,817.00
1,258,817.00
1,345,617.00
1,345,617.00
1,276,220.00
1,276,220.00
1,364,220.00
1,364,220.00
1,293,623.00
1,293,623.00
1,382,823.00
1,382,823.00
1,218,210.00
1,218,210.00
1,302,210.00
1,224,011.00
1,224,011.00
1,308,411.00
1,308,411.00
1,235,613.00
(MORE)
259

ราคา
ประเมิน
ทรัพย์สิน
(WQS)
บาท/ตรม.
28,500.00
29,000.00
29,000.00
29,000.00
29,000.00
29,500.00
29,500.00
29,500.00
29,500.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00
30,500.00
30,500.00
30,500.00
30,500.00
31,000.00
31,000.00
31,000.00
31,000.00
31,500.00
31,500.00
31,500.00
31,500.00
28,500.00
28,500.00
28,500.00
29,000.00
29,000.00
29,000.00
29,000.00
29,500.00

รวมมูลค่า
ทรัพย์สิน
(บาท)
2,903,865.00
1,682,290.00
1,682,290.00
1,798,290.00
1,798,290.00
1,711,295.00
1,711,295.00
1,829,295.00
1,829,295.00
1,740,300.00
1,740,300.00
1,860,300.00
1,860,300.00
1,769,305.00
1,769,305.00
1,891,305.00
1,891,305.00
1,798,310.00
1,798,310.00
1,922,310.00
1,922,310.00
1,827,315.00
1,827,315.00
1,953,315.00
1,953,315.00
1,653,285.00
1,653,285.00
1,767,285.00
1,682,290.00
1,682,290.00
1,798,290.00
1,798,290.00
1,711,295.00

หักส่วนลด
20%
(Discounted
Rate)
580,773.00
336,458.00
336,458.00
359,658.00
359,658.00
342,259.00
342,259.00
365,859.00
365,859.00
348,060.00
348,060.00
372,060.00
372,060.00
353,861.00
353,861.00
378,261.00
378,261.00
359,662.00
359,662.00
384,462.00
384,462.00
365,463.00
365,463.00
390,663.00
390,663.00
330,657.00
330,657.00
353,457.00
336,458.00
336,458.00
359,658.00
359,658.00
342,259.00

มูลค่าทรัพย์สิน
ทีป่ ระเมินมูลค่า
(บาท)
2,323,092.00
1,345,832.00
1,345,832.00
1,438,632.00
1,438,632.00
1,369,036.00
1,369,036.00
1,463,436.00
1,463,436.00
1,392,240.00
1,392,240.00
1,488,240.00
1,488,240.00
1,415,444.00
1,415,444.00
1,513,044.00
1,513,044.00
1,438,648.00
1,438,648.00
1,537,848.00
1,537,848.00
1,461,852.00
1,461,852.00
1,562,652.00
1,562,652.00
1,322,628.00
1,322,628.00
1,413,828.00
1,345,832.00
1,345,832.00
1,438,632.00
1,438,632.00
1,369,036.00
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ลาดับ

อาคา
ร
เลขที่

ห้องชุด
เลขที่

114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146

H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

222/35
222/36
222/37
222/38
222/39
222/40
222/42
222/43
222/44
222/45
222/46
222/47
222/48
222/49
222/50
222/51
222/52
222/53
222
222/1
222/2
222/4
222/5
222/6
222/7
222/8
222/9
222/10
222/12
222/14
222/15
222/16
222/17

ชั้น
ที่

เนือ้ ที่
(ตาราง
เมตร)

4
4
4
5
5
5
6
6
6
6
7
7
7
7
8
8
8
8
2
2
3
3
3
4
4
4
4
5
5
6
6
6
6

58.01
62.01
62.01
58.01
58.01
62.01
58.01
58.01
62.01
62.01
58.01
58.01
62.01
62.01
58.01
58.01
62.01
62.01
97.17
97.17
47.78
49.39
49.39
47.78
47.78
49.39
49.39
47.78
49.39
47.78
47.78
49.39
49.39

บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

ราคา
ประเมิน
ราชการ
บาท/ตรม.
21,300.00
21,300.00
21,300.00
21,500.00
21,500.00
21,500.00
21,700.00
21,700.00
21,700.00
21,700.00
22,000.00
22,000.00
22,000.00
22,000.00
22,300.00
22,300.00
22,300.00
22,300.00
21,000.00
21,000.00
21,100.00
21,100.00
21,100.00
21,300.00
21,300.00
21,300.00
21,300.00
21,500.00
21,500.00
21,700.00
21,700.00
21,700.00
21,700.00

รวมมูลค่า
ทรัพย์สิน
ราคาประเมิน
ราชการ
บาท
1,235,613.00
1,320,813.00
1,320,813.00
1,247,215.00
1,247,215.00
1,333,215.00
1,258,817.00
1,258,817.00
1,345,617.00
1,345,617.00
1,276,220.00
1,276,220.00
1,364,220.00
1,364,220.00
1,293,623.00
1,293,623.00
1,382,823.00
1,382,823.00
2,040,570.00
2,040,570.00
1,008,158.00
1,042,129.00
1,042,129.00
1,017,714.00
1,017,714.00
1,052,007.00
1,052,007.00
1,027,270.00
1,061,885.00
1,036,826.00
1,036,826.00
1,071,763.00
1,071,763.00
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ราคา
ประเมิน
ทรัพย์สิน
(WQS)
บาท/ตรม.
29,500.00
29,500.00
29,500.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00
30,500.00
30,500.00
30,500.00
30,500.00
31,000.00
31,000.00
31,000.00
31,000.00
31,500.00
31,500.00
31,500.00
31,500.00
28,500.00
28,500.00
29,000.00
29,000.00
29,000.00
29,500.00
29,500.00
29,500.00
29,500.00
30,000.00
30,000.00
30,500.00
30,500.00
30,500.00
30,500.00

รวมมูลค่า
ทรัพย์สิน
(บาท)
1,711,295.00
1,829,295.00
1,829,295.00
1,740,300.00
1,740,300.00
1,860,300.00
1,769,305.00
1,769,305.00
1,891,305.00
1,891,305.00
1,798,310.00
1,798,310.00
1,922,310.00
1,922,310.00
1,827,315.00
1,827,315.00
1,953,315.00
1,953,315.00
2,769,345.00
2,769,345.00
1,385,620.00
1,432,310.00
1,432,310.00
1,409,510.00
1,409,510.00
1,457,005.00
1,457,005.00
1,433,400.00
1,481,700.00
1,457,290.00
1,457,290.00
1,506,395.00
1,506,395.00

หักส่วนลด
20%
(Discounted
Rate)
342,259.00
365,859.00
365,859.00
348,060.00
348,060.00
372,060.00
353,861.00
353,861.00
378,261.00
378,261.00
359,662.00
359,662.00
384,462.00
384,462.00
365,463.00
365,463.00
390,663.00
390,663.00
553,869.00
553,869.00
277,124.00
286,462.00
286,462.00
281,902.00
281,902.00
291,401.00
291,401.00
286,680.00
296,340.00
291,458.00
291,458.00
301,279.00
301,279.00

มูลค่าทรัพย์สิน
ทีป่ ระเมินมูลค่า
(บาท)
1,369,036.00
1,463,436.00
1,463,436.00
1,392,240.00
1,392,240.00
1,488,240.00
1,415,444.00
1,415,444.00
1,513,044.00
1,513,044.00
1,438,648.00
1,438,648.00
1,537,848.00
1,537,848.00
1,461,852.00
1,461,852.00
1,562,652.00
1,562,652.00
2,215,476.00
2,215,476.00
1,108,496.00
1,145,848.00
1,145,848.00
1,127,608.00
1,127,608.00
1,165,604.00
1,165,604.00
1,146,720.00
1,185,360.00
1,165,832.00
1,165,832.00
1,205,116.00
1,205,116.00
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ลาดับ

อาคา
ร
เลขที่

ห้องชุด
เลขที่

147
148
149

I
I
I

222/18
222/20
222/22
รวม

สรุปราคาประเมิน
ชัน้ ที่ 2
ชัน้ ที่ 3
ชัน้ ที่ 4
ชัน้ ที่ 5
ชัน้ ที่ 6
ชัน้ ที่ 7
ชัน้ ที่ 8

ชั้น
ที่
7
7
8

เนือ้ ที่
(ตาราง
เมตร)
47.78
49.39
47.78
8,690.95

รวมมูลค่า
ทรัพย์สิน
ราคาประเมิน
ราชการ
บาท
22,000.00
1,051,160.00
22,000.00
1,086,580.00
22,300.00
1,065,494.00
189,054,479.00

ราคา
ประเมิน
ราชการ
บาท/ตรม.

เริ่มต้นที่รำคำตำรำงเมตรละ (ตำมตำรำง WQS)
รำคำตำรำงเมตรละ
รำคำตำรำงเมตรละ
รำคำตำรำงเมตรละ
รำคำตำรำงเมตรละ
รำคำตำรำงเมตรละ
รำคำตำรำงเมตรละ

ราคา
ประเมิน
ทรัพย์สิน
(WQS)
บาท/ตรม.
31,000.00
31,000.00
31,500.00

28,500.00
29,000.00
29,500.00
30,000.00
30,500.00
31,000.00
31,500.00

บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท

รวมมูลค่า
ทรัพย์สิน
(บาท)

หักส่วนลด
20%
(Discounted
Rate)

มูลค่าทรัพย์สิน
ทีป่ ระเมินมูลค่า
(บาท)

1,481,180.00
296,236.00
1,184,944.00
1,531,090.00
306,218.00
1,224,872.00
1,505,070.00
301,014.00
1,204,056.00
260,746,375.00 52,149,275.00 208,597,100.00
รวมมูลค่าทรัพย์สิน (ปั ดเศษ) 208,597,000.00

โดยปรับรำคำขึน้ ชัน้ ละ

500.00 บำท

5.

สรุ ปมูลค่าทรัพย์สิน
บริษัท แอดวำนซ์ พร๊อพเพอร์ตี ้ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด ได้พิจำรณำรำยละเอียดต่ำงๆ ของทรัพย์สินที่ทำกำรสำรวจ
พร้อมได้เลือกใช้วิธีกำรที่เหมำะสมเพื่อ ประเมินมูลค่ำตลำดของทรัพย์สินแล้ว ภำยใต้วิธีกำรประเมินพร้อมสมมติฐำนและ
เงื่อนไขข้อจำกัดตำมที่ได้ระบุไว้ในรำยงำนฉบับนี ้ มีควำมเห็น ว่ำ ณ วันประเมินมูลค่าทรัพย์สิน วันที่ 16 กรกฎาคม 2564
มูลค่าตลาดของทรัพย์สินคือ
รายการประเมินมูลค่า

จานวน
(หน่วย/ตรม.)

ทรัพย์สินที่ประเมินมูลค่ำ : ห้องชุดพักอำศัย และพำณิชยกรรม
จำนวนรวม 149 ยูนิต เนือ้ ที่รวม 8,690.95 ตำรำงเมตร

8,690.95

รวมราคาประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

รวมราคาประเมิน
(บาท)

ราคาประเมิน
(บาท/หน่วย)
-

208,597,000.00
208,597,000.00

(-สองร้อยแปดล้านห้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)

บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
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เอกสารแนบ 5
สรุ ปข้อมูลการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
ของบริษทั มอร์ พร๊อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
จัดทาโดย บริษทั เวลท์ แอพไพรซัล จากัด
ในกำรประเมินมูลค่ำทรัพย์สินเพื่อใช้อำ้ งอิงมูลค่ำของทรัพย์สินของบริษัท มอร์ พร๊อพเพอร์ตี ้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
(“PROP”) โดย PROP ได้ว่ำจ้ำงผูป้ ระเมินรำคำทรัพย์สินอิสระ ได้แก่ บริษัท เวลท์ แอพไพรซัล จำกัด (“WA”) ซึ่งได้รบั ควำม
เห็นชอบจำกสมำคมผูป้ ระเมินค่ำทรัพย์สินแห่งประเทศไทย (“VAT”) และเป็ นบริษัทประเมินมูลค่ำทรัพย์สินในตลำดทุนและผู้
ประเมินหลักที่ได้รับควำมเห็นชอบจำก สำนักงำน ก.ล.ต. เพื่อประเมินมูลค่ำ ทรัพย์สินของผู้ขำยภำยใต้วัตถุประสงค์กำร
ประเมินเพื่อวัตถุประสงค์สำธำรณะ โดยมีรำยละเอียดกำรประเมินดังนี:้
1.

ข้อมูลทรัพย์สินทีถ่ ูกประเมิน

ชื่อลูกค้า

บริษัท มอร์ พร๊อพเพอร์ตี ้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

วัตถุประสงค์ที่
ประเมิน
วันทีอ่ อกรายงาน

เพื่อวัตถุประสงค์สำธำรณะ

ประเภททรัพย์สิน

ห้องชุดพักอำศัย พำณิชยกรรม จำนวนรวม 149 ยูนิต

ทีต่ ั้งทรัพย์สิน

อำคำรชุด บ้ำนสวนจตุจกั รอำคำรเลขที่ D, E, F, G, H, I
ซอยปโชติกำร แยกจำกซอยวิภำวดีรงั สิต 17 แยก 8 ถนนวิภำวดีรงั สิต (ทล.31)
แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหำนคร

ค่าพิกัด GPS

Lat : 13.825105 Long : 100.551100

รายละเอียดทรัพย์สิน

โครงกำร อำคำรชุด บ้ำนสวนจตุจกั ร อำคำรเลขที่ D, E, F, G, H, I เป็ นโครงกำรเป็ นห้องชุดพักอำศัย และห้องชุด
พำณิชยกรรม จำนวน 6 อำคำร จำนวน 169 ยูนิต มีเนือ้ ที่โครงกำรรวม 2-0-77.0 ไร่ หรือ 877.0 ตำรำงวำ ณ วันที่
ประเมินมูลค่ำประเมินมูลค่ำห้องชุดพักอำศัยและห้องชุดพำณิชยกรรมจำนวน 149 ยูนิต ซึ่งมีรำยละเอียด ดังนี ้
1) อำคำรเลขที่ D ห้องชุดเลขที่ 222/139 ถึง 222/142, 222/144 ถึง 222/161 และ 222/163 ถึง 222/166 ชัน้ ที่ 2 -8
จำนวน 26 ยูนิต
2) อำคำรเลขที่ E ห้องชุดเลขที่ 222/111ถึง 222/119, 222/121, 222/123 ถึง 222/136 และ 222/138 ชัน้ ที่ 2 -8
จำนวน 25 ยูนิต
3) อำคำรเลขที่ F ห้องชุดเลขที่ 222/56 ถึง 222/62, 222/88,222/89, 222/91 ถึง 222/97 และ 222/99 ถึง
222/110 ชัน้ ที่ 2 -8 จำนวน 28 ยูนิต
4) อำคำรเลขที่ G ห้องชุดเลขที่ 222/54,222/55, 222/63 ถึง 222/86 ชัน้ ที่ 2 -8 จำนวน 26ยูนิต
5) อำคำรเลขที่ H ห้องชุดเลขที่ 222/26, 222/27, 222/29 ถึง 222/40และ 222/42 ถึง 222/53 ชัน้ ที่ 2 -8 จำนวน 26
ยูนิต
6) อำคำรเลขที่ Iห้องชุดเลขที่ 222, 222/1, 222/2, 222/4 ถึง 222/10, 222/12, 222/14 ถึง 222/18, 222/20 และ
222/22 ชัน้ ที่ 2 -8 จำนวน 18 ยูนิต

เอกสารสิทธิ์ห้องชุด

หนังสือกรรมสิทธิหอ้ งชุด (อ.ช. 2)

22 กันยำยน 2564

บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
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ภาระผูกพัน

ไม่มีภำระผูกพันใดๆ

ลักษณะอาคาร

คอนกรีตเสริมเหล็กสูง 8 ชัน้ จำนวน 6 อำคำร

ขนาดอาคาร

อำคำร D, E, F, G, H ขนำดอำคำร 16.30 x 14.00 เมตร
อำคำร I ขนำดอำคำร 15.20 x 14.00 เมตร

พืน้ ทีห่ ้องชุดรวม
ประมาณ

อำคำร D 1,680.28 ตำรำงเมตร ห้องชุดรวม 28 ห้อง ประเมินมูลค่ำ 26 ห้อง
อำคำร E 1,680.28 ตำรำงเมตร ห้องชุดรวม 28 ห้อง ประเมินมูลค่ำ 25 ห้อง
อำคำร F 1,624.36 ตำรำงเมตร ห้องชุดรวม 31 ห้อง ประเมินมูลค่ำ 28 ห้อง
อำคำร G 1,680.28 ตำรำงเมตร ห้องชุดรวม 28 ห้อง ประเมินมูลค่ำ 26 ห้อง
อำคำร H 1,680.28 ตำรำงเมตร ห้องชุดรวม 28 ห้อง ประเมินมูลค่ำ 26 ห้อง
อำคำร I 1,360.38 ตำรำงเมตร ห้องชุดรวม 26 ห้อง ประเมินมูลค่ำ 18 ห้อง

การแบ่งพืน้ ทีใ่ ช้
ประโยชน์

อำคำร D และอำคำร E แบ่งเป็ น ชัน้ ที่ 1 ทีที่จอดรถยนต์, ทีที่จอดรถจักรยำนยนต์ และโถงลิฟท์ และบันได (ทรัพย์สนิ
ส่วนกลำง)
ชัน้ ที่ 2 - ชัน้ ที่ 8 แบ่งเป็ นห้องพักอำศัย ชันละ 4 ยูนิต รวม 28 ยูนิต พร้อมโถงลิฟท์และบันได และช่องบันไดหนีไฟ
อำคำร F แบ่งเป็ น ชัน้ ที่ 1 ทีที่จอดรถยนต์, ทีที่จอดรถจักรยำนยนต์ และโถงลิฟท์ และบันได (ทรัพย์สินส่วนกลำง)
ชัน้ ที่ 2 -ชัน้ ที่8 แบ่งเป็ นห้องพักอำศัยชัน้ ที่ 2 จำนวน 7 ยูนิต ชัน้ ที่ 3 - ชัน้ ที่ 8 ชันละ 4 ยูนิต รวม 31 ยูนิต พร้อมโถง
ลิฟท์ และบันได และช่องบันไดหนีไฟ
อำคำร G และอำคำร H แบ่งเป็ น ชัน้ ที่ 1 ทีที่จอดรถยนต์, ทีที่จอดรถจักรยำนยนต์ และโถงลิฟท์ และบันได (ทรัพย์สนิ
ส่วนกลำง)
ชัน้ ที่ 2 -ชัน้ ที่ 8 แบ่งเป็ นห้องพักอำศัย ชันละ 4 ยูนิต รวม 28 ยูนิต พร้อมโถงลิฟท์และบันได และช่องบันไดหนีไฟ
อำคำร I แบ่งเป็ น ชัน้ ที่ 1 ทีที่จอดรถยนต์, ทีที่จอดรถจักรยำนยนต์ และโถงลิฟท์ และบันได (ทรัพย์สินส่วนกลำง)
ชัน้ ที่ 2 -ชัน้ ที่ 8 แบ่งเป็ นห้องพักอำศัย ชัน้ ที่ 2 จำนวน 2ยูนิต ชัน้ ที่ 3 -ชัน้ ที่ 8 ชันละ 4 ยูนิต รวม 26 ยูนิต พร้อมโถง
ลิฟท์ และบันได และช่องบันไดหนีไฟ

รูปแบบอาคาร

ดี

คุณภาพของวัสดุ
ก่อสร้าง
อายุอาคารประมาณ

ดี

สภาพอาคาร/การดูแล
บารุงรักษา
การตกแต่ง

ปำนกลำง/ปำนกลำง

สิ่งอานวยความ
สะดวก
โครงสร้างอาคาร

ที่จอดรถ และสระว่ำยนำ้

โครงสร้างหลังคาและ
วัสดุมุงหลังคา
ฝ้ าเพดาน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

พืน้ และวัสดุปูผิวพืน้

พืน้ คอนกรีตเสริมเหล็ก / โถงทำงเดิน,โถงลิฟท์, โถงบันได และภำยในห้องชุด พืน้ ปูกระเบืองเซรำมิค และกระเบืองยำง

24 ปี

กำรตกแต่งภำยในห้องชุด ส่วนใหญ่เป็ นห้องโถงโล่ง เฟอร์นิเจอร์ลอยตัว บำงยูนิตเป็ นเฟอร์นิเจอร์บิวอินท์ และบำงยู
นิตไม่มีกำรตกแต่ง

คอนกรีตเสริมเหล็ก

ยิบซั่มบอร์ดฉำบเรียบทำสี และยิบซั่มบอร์ด โครงเคร่ำทีบำร์
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ผนังและวัสดุผิว

ก่ออิฐฉำบปูนเรียบทำสี

ประตู

กระจกบำนเลือนกรอบอลูมิเนียม (ทำงเข้ำอำคำรชุด) บำนกรอบไม้ กรอบไม้ วงกบไม้ (ห้องชุด) และประตูไม้ PVC (ห้อง
นำภำยในห้องชุด)

หน้าต่าง

กระจกกรอบอลูมิเนียม

ห้องน้าและสุขภัณฑ์

วัสดุผิวพืน้ และผนัง – กระเบือ้ งเซรำมิค
สุขภัณฑ์ – โถส้วมแบบชักโครก, อ่ำงล้ำงหน้ำ

งานระบบภายใน
อาคาร

ระบบไฟฟ้ำ ระบบนำ้ ประปำ ระบบสุขำภิบำล ระบบสื่อสำร ระบบป้องกันอัคคีภยั และดับเพลิง ระบบรักษำควำม
ปลอดภัย และระบบลิฟท์โดยสำร

ทรัพย์สินส่วนกลาง
และสิ่งอานวยความ
สะดวก

1) โฉนดที่ดิน 13257, 13258 และ 13259 เนือ้ ที่รวม 2-0-77.0 ไร่ หรือ 877.0 ตำรำงวำ ต่ำบลลำดยำว อำเภอ
จตุจกั ร (บำงซือ่ ) จังหวัดกรุงเทพมหำนคร
2) โครงสร้ำงและสิงก่อสร้ำงเพื่อควำมมั่นคง และเพื่อป้องกันควำมเสียหำยต่อตัวอำคำร เช่น ฐำนรำก เสำเข็มเสำ
คำน หลังคำดำดฟ้ำ ฝ้ำผนังด้ำนนอกโดยรอบอำคำร เป็ นต้น
3) อำคำรหรือส่วนของอำคำรทัง้ หมดที่มิใช่หอ้ งชุด และเครืองอุปกรณ์ทีมีไว้เพื่อใช้รว่ มกัน เช่นบันไดขึน้ ลงระหว่ำง
ชัน บันไดหนีไฟ รำวบันได โถงหน้ำลิฟท์ ทำงเดินภำยในและภำยนอกอำคำรเสำไฟ และโคมไฟรอบอำคำร เป็ น
ต้น

ผู้ถือกรรมสิทธิ์

อำคำรเลขที่ D ห้องชุดเลขที่ 222/139 – 142, 144 – 161 และ 163 – 166
อำคำรเลขที่ E ห้องชุดเลขที่ 222/111 – 119, 121, 123 – 136 และ 138
อำคำรเลขที่ F ห้องชุดเลขที่ 222/56 – 62, 88 – 89, 91 – 97 และ 99 – 110
อำคำรเลขที่ G ห้องชุดเลขที่ 222/54 – 55 และ 63 – 86
อำคำรเลขที่ H ห้องชุดเลขที่ 222/26 – 27, 29 – 40 และ 42 – 53
อำคำรเลขที่ I ห้องชุดเลขที่ 222, 222/1 – 2, 4 – 10, 12, 14 – 18, 20 และ 22
ถือกรรมสิทธิ์ โดย บริษัท มอร์ พร๊อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
1) ข้อกาหนดผังเมือง
ทรัพย์สินที่สำรวจและประเมินมูลค่ำตัง้ อยู่ในเขตควบคุมผังเมือง บังคับกำรใช้ประโยชน์ตำมผังเมืองรวมเมือง
กรุงเทพมหำนคร พ.ศ.2556 พืน้ ที่สีสม้ ทีดินประเภททีอยู่อำศัยหนำแน่นปำนกลำง
2) กฎหมายควบคุมอาคาร
ทรัพย์สินตัง้ อยู่ในเขตกำรปกครองท้องถิ่นของ สำนักงำนเขตจตุจกั ร กำรขออนุญำตปลูกสร้ำง/ดัดแปลง/รือ้ ถอน
อำคำร จะต้องยื่นขออนุญำตจำกหน่วยงำนข้ำงต้นก่อน
3) การเวนคืน
ในบริเวณที่ตงั้ ทรัพย์สินบำงส่วนอยู่ในแนวเวนคืนเพื่อก่อสร้ำงทำงหลวงท้องถิ่น ถนนกำแพงเพชร 2 เชื่อมกับซอย
วิภำวดีรงั สิต 17 และเพื่อเอือ้ ประโยชน์ในกำรป้องกันสำธำรณะภัยเรื่องไฟไหม้ในชุมชน รวมถึงเพื่อกำรคมนำคม
แต่ไม่มีผลกระทบกับอำคำรทีต่ งั้ ทรัพย์สินที่ประเมินมูลค่ำ
4) การถูกลิดรอนสิทธิ
• แนวสำยไฟฟ้ำแรงสูง: บริเวณที่ดินไม่มีพนื ้ ที่ใดตัง้ อยู่ใต้แนวสำยส่งไฟฟ้ำแรงสูง
• กำรตกเป็ นทำงเข้ำออกให้ที่ดินแปลงอื่นโดยภำระจำยอม: ไม่มี
• กำรตกเป็ นทำงเข้ำออกให้ที่ดินแปลงอื่นตำมสภำพ: ไม่ปรำกฏ

ข้อจากัดด้านการใช้
ประโยชน์
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กำรตรวจลิดรอนสิทธิต่ำงๆ ผูป้ ระเมินมูลค่ำจะรำยงำนให้ตำมที่ปรำกฏ และสำมำรถตรวจสอบได้เท่ำนัน้ บริเวณ
เนือ้ ที่ดินที่ถกู ลิดรอนสิทธินนั้ ผูป้ ระเมินอำจประเมินหรือไม่ประเมินมูลค่ำให้ก็ได้ ทัง้ นีข้ นึ ้ อยู่กบั ดุลยพินิจ
สมมติฐำน และเงื่อนไขในกำรประเมิน
5) กฎหมายอื่นๆ
ไม่มี
6) โครงการพัฒนาของรัฐ
• โครงกำรตำมพระรำชฎีกำ ปี 2556-2560 เพื่อก่อสร้ำงทำงหลวงท้องถิ่น ถนนกำแพงเพชร 2 เชื่อมกับซอย
วิภำวดีรงั สิต 17
• รถไฟฟ้ำชำนเมืองสำยสีแดง (ช่วงบำงซื่อ-รังสิต) คู่ขนำนกับถนนกำแพงเพชร 6
การใช้ประโยชน์สูงสุด

วิธีการประเมินมูลค่า

จำกกำรพิจำรณำถึงลักษณะทำงกำยภำพของที่ดิน ที่ท ำกำรประเมินมูลค่ ำ เช่น ท ำเลที่ ตั้ง ลักษณะทำงกำยภำพ
ศักยภำพในกำรพัฒนำทีดิน สภำพกำรใช้ทีดินในบริเวณข้ำงเคียง เงื่อนไขและข้อจำกัดทำงกฎหมำย ผูป้ ระเมิน มี
ควำมเห็นว่ำกำรใช้ประโยชน์ใที่ดินที่มีควำมเหมำะสม และให้ประโยชน์สงู สุดและดีทีสดุ ของทรัพย์สิน คือ ห้องชุดพัก
อาศัย
เปรียบเทียบรำคำตลำด (Market Approach) แบบพอร์ตโฟลิโอ (Portfolio) เป็ นเกณฑ์ในกำรกำหนดมูลค่ำทรัพย์สนิ

มูลค่าทรัพย์สินที่
ประเมิน
ผู้ประเมิน

211,660,000.00 บำท (-สองร้อยสิบเอ็ดล้ำนหกแสนหกหมื่นบำทถ้วน-)

วันทีป่ ระเมิน

16 กันยำยน 2564

บริษัท เวลท์ แอพไพรซัล จำกัด

แผนทีต่ ั้ง

ภาพถ่ายทรัพย์สิน
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สภำพโดยทั่วไปบริเวณทำงเข้ำ-ออกทีตงั้ ทรัพย์สินที่ประเมินมูลค่ำ / แยกจำกซอยวิภำวดีรงั สิต 17 เข้ำทำงด้ำนซอย
วิภำวดีรงั สิต 17 แยก 8

สภำพโดยทั่วไปด้ำนหน้ำทีตงั้ ทรัพย์สินที่ประเมินมูลค่ำ / อำคำรชุดพักอำศัย โครงกำร บ้ำนสวนจตุจกั ร จำนวน 6
อำคำร อำคำร D สูง 8 ชัน,อำคำร E สูง 8 ชัน, อำคำร F สูง 8 ชัน,อำคำร G สูง 8 ชัน, อำคำร H สูง 8 ชัน และอำคำร I
สูง 8 ชัน้

สภำพโดยทั่วไปด้ำนหน้ำทีตงั้ ทรัพย์สินที่ประเมินมูลค่ำ / อำคำรชุดพักอำศัย โครงกำร บ้ำนสวนจตุจกั ร จำนวน 6
อำคำร อำคำร D สูง 8 ชัน, อำคำร E สูง 8 ชัน, อำคำร F สูง 8 ชัน, อำคำร G สูง 8 ชัน, อำคำร H สูง 8 ชัน และอำคำร
I สูง 8 ชัน

ภำพโดยทั่วไปภำยในทรัพย์สินที่ประเมินมูลค่ำ / อำคำรชุดพักอำศัย โครงกำร บ้ำนสวนจตุจกั ร / อำคำร D / ชัน้ ที่1 /
โถง

บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

(MORE)
266

เอกสำรแนบ 5 หน้ำ 5/27

สภำพโดยทั่วไปภำยในทรัพย์สินทีป่ ระเมินมูลค่ำ / อำคำรชุดพักอำศัย โครงกำร บ้ำนสวนจตุจกั ร / อำคำร D / ชัน้ ที่4

สภำพโดยทั่วไปภำยในทรัพย์สินทีป่ ระเมินมูลค่ำ / อำคำรชุดพักอำศัย โครงกำร บ้ำนสวนจตุจกั ร / อำคำร E / ชัน้ ที่8

สภำพโดยทั่วไปของสิงอำนวยควำมสะดวกภำยในอำคำรชุดพักอำศัย โครงกำร บ้ำนสวนจตุจกั ร/ สระว่ำยนำ้

สภำพโดยทั่วไปภำยในทรัพย์สินทีป่ ระเมินมูลค่ำ /อำคำรชุดพักอำศัย โครงกำร บ้ำนสวนจตุจกั ร / อำคำร G / ชัน้ ที่8 /
ห้องชุดเลขที่ 222/85
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2.

วิธีการประเมินมูลค่าทีเ่ ลือกใช้กับทรัพย์สิน

ในกำรเลือกวิธีกำรประเมินมูลค่ำทรัพย์สิ นนี ้ WA ได้ตรวจสอบและพิจำรณำปั จจัยต่ำงๆ ที่เกี่ ยวข้องกับทรัพย์สิน ที่
ประเมินมูลค่ำ เช่น ลักษณะสิทธิตำมกฎหมำย ลักษณะเฉพำะของทรัพย์สิน ควำมเหมำะสมในกำรใช้ประโยชน์ หรือ นำไป
พัฒนำใช้ประโยชน์ สภำพกำรตลำดทั่วๆไป พร้อมเงื่อนไขข้อจำกัดต่ำงๆ และสมมติฐำนเพิ่ มเติม/พิเศษ หรือเงื่อนไขพิเศษ
เฉพำะกำรประเมิน เพื่อเลือกใช้วิธีกำรประเมินมูลค่ำ ที่เหมำะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทีได้รบั กำรว่ำจ้ำง อันเป็ น
เงื่อนไขสำคัญที่จะนำไปสู่กำรให้ควำมเห็นอย่ำงเป็ นระบบและสรุปมูลค่ำทรัพย์สินในขันสุดท้ำยของกำรประเมินเพื่อกำหนด
มูลค่ำตลำด
โดยในกำรประเมินครัง้ นี ้ WA เลือกใช้วิธีกำรประเมินมูลค่ำที่เหมำะสมกับลักษณะของทรัพย์สิน คือ วิธีเปรียบเทียบ
รำคำตลำด และ วิธีเปรียบเทียบรำคำตลำดแบบพอร์ตโฟลิโอ (Portfolio)
“ พอร์ตโฟลิโอ (Portfolio) ” หมำยถึงกลุ่มของทรัพย์สิน ตัง้ แต่สองชิน้ ขึน้ ไปทีถูกครอบครองสิทธิตำมกฎหมำยหรือ
บริหำรโดยนิติบคุ คลหรือบุคคลเดียวกันกำรประเมินมูลค่ำกลุ่มของทรัพย์สินอำจให้มลู ค่ำ ที่แตกต่ำงกัน หำกใช้สมมติฐำนที่ไม่
เหมือนกันกล่ำวคือมูลค่ำสำหรับกรณีท่ีเสนอขำยทรัพย์สินแยกอย่ำงเป็ นอิสระจำกกันให้กบั ผู้ซือ้ หลำยรำย (ซึ่งทำให้มลู ค่ำรวม
ของกลุ่มทรัพย์สินเท่ำกับผลรวมของมูลค่ำของทรัพย์สินแต่ละชิน้ ) กับกรณีท่เี สนอขำยทรัพย์สินทุกชิน้ พร้อมกันในครำวเดียวแก่
ผูซ้ ือ้ รำยเดียว (ซึ่งอำจให้มลู ค่ำรวมสูงหรือต่ำกว่ำกรณีแรก)
โดยในกำรประเมินครัง้ นี ้ บริษัท เวลท์ แอพไพรซัล จากัด เลือกใช้วิธีกำรประเมินมูลค่ำ ที่เหมำะสมกับลักษณะของ
ทรัพย์สินคือ เปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) แบบพอร์ตโฟลิโอ (Portfolio) เป็ นเกณฑ์ในการกาหนด
มูลค่าทรัพย์สิน
ในกำรประเมินมูลค่ำครัง้ นี ้ WA ได้เลือกใช้วิธีกำรประเมินมูลค่ำ ที่เหมำะสมกับลักษณะของทรัพย์สิน ซึ่งมีสภำพเป็ น
ห้องชุดพักอาศัย พาณิชยกรรม จานวนรวม 149 ยูนิต คือ วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด เนื่องจำกลักษณะของทรัพย์สิน มี
ข้อมูลตลำดที่มีลกั ษณะคล้ำยคลึงกันหรือประเภทเดียวกันที่สำมำรถนำมำสนับสนุนทำงกำรตลำดจำนวนมำกเพียงพอ ในช่วง
เวลำเดียวกันที่จะสำมำรถนำมำใช้เป็ นมูลค่ำตัวแทน โดยจะมีกำรปรับตัวเลขมูลค่ำให้ใกล้เคียงกันตำมสภำพและลักษณะทำง
กำยภำพของทรัพย์สินได้
กำรประเมินมูลค่ำทรัพย์สินนีผ้ ปู้ ระเมินได้ทำกำรสำรวจข้อมูลตลำดเปรียบเทียบในบริเวณใกล้เคียงเพื่อทำกำรวิเครำะห์
ในลำดับต่อไป แสดงรำยละเอียดดังต่อไปนี ้ (ที่ตงั้ แต่ละข้อมูลแสดงในแผนที่สงั เขปแสดงที่ตงั้ ทรัพย์สิน)
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จานวน
(ยูนิต)
149

ทรัพย์สินประเมินมูลค่า

ข้อมูล
ที่
1
2
3
4

ชื่ออาคารชุด
ตวันนำ เรสซิเด้นซ์
2 (อำคำร A)
ตวันนำ เรสซิเด้นซ์
2 (อำคำร C)
ตวันนำ เรสซิเด้นซ์
1 (อำคำร A)
ตวันนำ เรสซิเด้นซ์
1 (อำคำร A)

แบบ

ชั้นที่

จานวน
ห้อง
นอน/น้า

1 Bedroom

8

1/1

1 Bedroom

7

1 Bedroom

เนือ้ ที่
(ตร.ม.)
8,690.95
เนือ้ ที่
รวม
ทัง้ หมด
(ตรม.)

ทีต่ ั้งทรัพย์สิน : อำคำรชุด บ้ำนสวนจตุจกั ร อำคำรเลขที่ D, E, F, G,
H, I ซอยปโชติกำร แยกจำกซอยวิภำวดีรงั สิต 17 แยก 8 ถนนวิภำวดี
รังสิต (ทล.31) แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหำนคร
ราคาเสนอขาย
(บาท/ตรม.)

ราคาซือ้ ขาย
(บาท/ตรม.)

35.00

34,285

-

1/1

35.00

35,714

-

9

1/1

29.00

-

48,275

1 Bedroom

8

1/1

35.50

37,464

-

5

ชำโตว์ อินทำวน์

1 Bedroom

7

1/1

29.00

92,758

-

6

แบงค์คอก เฟ ลิซ

1 Bedroom

5

1/1

31.00

80,645

-

7

ปำล์ม สวีท คอนโด

1 Bedroom

2

1/1

24.00

54,166

-

8

ปำล์ม สวีท คอนโด

1 Bedroom

2

1/1

24.00

54,166

-

9

รัชโยธิน เพลส

2 Bedroom

6

2/2

55.85

51,029

-

10

รัชโยธิน เพลส

2 Bedroom

7

2/2

56.00

48,214

-

1 Bedroom

4

1/1

31.00

38,387

-

1 Bedroom

8

1/1

25.30

33,596

-

11
12

รีเจ้นท์ โฮม 6
(อำคำร A)
พิบลู ย์ คอนโดวิลล์
(อำคำร 3)
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หมายเหตุ
มีเฟอร์นิเจอร์ พร้อมติดตัง้
เครื่องปรับอำกำศ
มีเฟอร์นิเจอร์ พร้อมติดตัง้
เครื่องปรับอำกำศ
มีเฟอร์นิเจอร์ พร้อมติดตัง้
เครื่องปรับอำกำศ
มีเฟอร์นิเจอร์ พร้อมติดตัง้
เครื่องปรับอำกำศ
มีเฟอร์นิเจอร์ พร้อมติดตัง้
เครื่องปรับอำกำศ
มีเฟอร์นิเจอร์ พร้อมติดตัง้
เครื่องปรับอำกำศ
มีเฟอร์นิเจอร์ พร้อมติดตัง้
เครื่องปรับอำกำศ
มีเฟอร์นิเจอร์ พร้อมติดตัง้
เครื่องปรับอำกำศ
มีเฟอร์นิเจอร์ พร้อมติดตัง้
เครื่องปรับอำกำศ
มีเฟอร์นิเจอร์ พร้อมติดตัง้
เครื่องปรับอำกำศ
มีเฟอร์นิเจอร์ พร้อมติดตัง้
เครื่องปรับอำกำศ
มีเฟอร์นิเจอร์ พร้อมติดตัง้
เครื่องปรับอำกำศ
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ข้อมูลราคาตลาดเปรียบเทียบในการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
ข้อมูลที่ 1

รายละเอียด
ภาพถ่าย

ประเภท
ทีต่ ั้งอาคารชุด
สภาพถนน
ด้านหน้า
สภาพแวดล้อม
เนือ้ ทีห่ ้องชุด
สิ่งอานวย
ความสะดวก
รูปแบบอาคาร
อายุอาคาร
การบารุงรักษา
การตกแต่ง
ภายในห้องชุด
เงื่อนไข
ราคา
วันทีท่ ราบ
ข้อมูล
แหล่งข้อมูล

ข้อมูลที่ 2

อำคำรชุดตวันนำ เรสซิเด้นซ์ 2 อำคำร A ชัน้ ที่ 8
ติดซอยวิภำวดีรงั สิต 17 ถนนวิภำวดีรงั สิต (ทล. 31)
ทำงลำดยำง กว้ำง 6.00 เมตร

อำคำรชุดตวันนำ เรสซิเด้นซ์ 2 อำคำร A ชัน้ ที่ 7
ติดซอยวิภำวดีรงั สิต 17 ถนนวิภำวดีรงั สิต (ทล. 31)
ทำงลำดยำง กว้ำง 6.00 เมตร

ย่ำนที่อยู่อำศัย
ประมำณ 35.00 ตำรำเมตร
มีระบบสำธำรณูปโภคพร้อม สิ่งอำนวยควำมสะดวก
ประกอบด้วย สระว่ำยนำ้ ที่จอดรถ ลิฟท์โดยสำร ระบบป้องกัน
อัคคีภยั และระบบรักษำควำมปลอดภัย
ทันสมัย
ประมำณ 19 ปี
ดี
มีเฟอร์นิเจอร์ พร้อมติดตัง้ เครื่องปรับอำกำศ

ย่ำนที่อยู่อำศัย
ประมำณ 35.00 ตำรำเมตร
มีระบบสำธำรณูปโภคพร้อม สิ่งอำนวยควำมสะดวกประกอบด้วย
สระว่ำยนำ้ ที่จอดรถ ลิฟท์โดยสำร ระบบป้องกันอัคคีภยั และระบบ
รักษำควำมปลอดภัย
ทันสมัย
ประมำณ 19 ปี
ดี
มีเฟอร์นิเจอร์ พร้อมติดตัง้ เครื่องปรับอำกำศ

เสนอขำย
1,200,000.00 บำท หรือตำรำงเมตรละ 34,285 บำท
กันยำยน 2564

เสนอขำย
1,250,000.00 บำท หรือตำรำงเมตรละ 35,714 บำท
กันยำยน 2564

08-6314-1960 คุณเอ

08-6314-1960 คุณเอ

บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

(MORE)
270

เอกสำรแนบ 5 หน้ำ 9/27

ข้อมูลราคาตลาดเปรียบเทียบในการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
ข้อมูลที่ 3

รายละเอียด
ภาพถ่าย

ประเภท
ทีต่ ั้งอาคารชุด
สภาพถนน
ด้านหน้า
สภาพแวดล้อม
เนือ้ ทีห่ ้องชุด
สิ่งอานวย
ความสะดวก
รูปแบบอาคาร
อายุอาคาร
การบารุงรักษา
การตกแต่ง
ภายในห้องชุด
เงื่อนไข
ราคา
วันทีท่ ราบ
ข้อมูล
แหล่งข้อมูล

ข้อมูลที่ 4

อำคำรชุดตวันนำ เรสซิเด้นซ์ 1 อำคำร A ชัน้ ที่ 9
ติดซอยวิภำวดีรงั สิต 32 ถนนวิภำวดีรงั สิต (ทล. 31)
ทำงลำดยำง กว้ำง 6.00 เมตร

อำคำรชุดตวันนำ เรสซิเด้นซ์ 1 อำคำร A ชัน้ ที่ 8
ติดซอยวิภำวดีรงั สิต 32 ถนนวิภำวดีรงั สิต (ทล. 31)
ทำงลำดยำง กว้ำง 6.00 เมตร

ย่ำนที่อยู่อำศัย
ประมำณ 29.00 ตำรำเมตร
มีระบบสำธำรณูปโภคพร้อม สิ่งอำนวยควำมสะดวก
ประกอบด้วย สระว่ำยนำ้ ที่จอดรถ ลิฟท์โดยสำร ระบบป้องกัน
อัคคีภยั และระบบรักษำควำมปลอดภัย
ทันสมัย
ประมำณ 22 ปี
ดี
มีเฟอร์นิเจอร์ พร้อมติดตัง้ เครื่องปรับอำกำศ

ย่ำนที่อยู่อำศัย
ประมำณ 35.50 ตำรำเมตร
มีระบบสำธำรณูปโภคพร้อม สิ่งอำนวยควำมสะดวกประกอบด้วย
สระว่ำยนำ้ ที่จอดรถ ลิฟท์โดยสำร ระบบป้องกันอัคคีภยั และระบบ
รักษำควำมปลอดภัย
ทันสมัย
ประมำณ 22 ปี
ดี
มีเฟอร์นิเจอร์ พร้อมติดตัง้ เครื่องปรับอำกำศ

ซือ้ - ขำยแล้ว ปี 2563
1,400,000.00 บำท หรือตำรำงเมตรละ 48,275 บำท
กันยำยน 2564

เสนอขำย
1,330,000.00 บำท หรือตำรำงเมตรละ 37,464 บำท
กันยำยน 2564

08-1117-3881 คุณดำ

08-1805-9290 คุณวำรุณี
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ข้อมูลราคาตลาดเปรียบเทียบในการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
ข้อมูลที่ 5

รายละเอียด
ภาพถ่าย

ประเภท
ทีต่ ั้งอาคารชุด
สภาพถนน
ด้านหน้า
สภาพแวดล้อม
เนือ้ ทีห่ ้องชุด
สิ่งอานวย
ความสะดวก
รูปแบบอาคาร
อายุอาคาร
การบารุงรักษา
การตกแต่ง
ภายในห้องชุด
เงื่อนไข
ราคา
วันทีท่ ราบ
ข้อมูล
แหล่งข้อมูล

ข้อมูลที่ 6

อำคำรชุด ชำโตว์ อินทำวน์ ชัน้ ที่ 7
ติดซอยวิภำวดีรงั สิต 30 ถนนวิภำวดีรงั สิต (ทล. 31)
ทำงลำดยำง กว้ำง 6.00 เมตร

อำคำรชุด แบงค์คอก เฟ ลิซ ชัน้ ที่ 5
ติดซอยวิภำวดีรงั สิต 30 ถนนวิภำวดีรงั สิต (ทล. 31)
ทำงลำดยำง กว้ำง 6.00 เมตร

ย่ำนที่อยู่อำศัย
ประมำณ 29.00 ตำรำเมตร
มีระบบสำธำรณูปโภคพร้อม สิ่งอำนวยควำมสะดวก
ประกอบด้วย สระว่ำยนำ้ ที่จอดรถ ลิฟท์โดยสำร ระบบป้องกัน
อัคคีภยั และระบบรักษำควำมปลอดภัย
ทันสมัย
ประมำณ 9 ปี
ดี
มีเฟอร์นิเจอร์ พร้อมติดตัง้ เครื่องปรับอำกำศ

ย่ำนที่อยู่อำศัย
ประมำณ 31.00 ตำรำเมตร
มีระบบสำธำรณูปโภคพร้อม สิ่งอำนวยควำมสะดวกประกอบด้วย
สระว่ำยนำ้ ที่จอดรถ ลิฟท์โดยสำร ระบบป้องกันอัคคีภยั และระบบ
รักษำควำมปลอดภัย
ทันสมัย
ประมำณ 9 ปี
ดี
มีเฟอร์นิเจอร์ พร้อมติดตัง้ เครื่องปรับอำกำศ

เสนอขำย
2,690,000.00 บำท หรือตำรำงเมตรละ 92,758 บำท
กันยำยน 2564

เสนอขำย
2,500,000.00 บำท หรือตำรำงเมตรละ 80,645 บำท
กันยำยน 2564

08-9777-9963 คุณต้น

09-2880-0826 คุณฝำง
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ข้อมูลราคาตลาดเปรียบเทียบในการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
ข้อมูลที่ 7

รายละเอียด
ภาพถ่าย

ประเภท
ทีต่ ั้งอาคารชุด
สภาพถนน
ด้านหน้า
สภาพแวดล้อม
เนือ้ ทีห่ ้องชุด
สิ่งอานวย
ความสะดวก
รูปแบบอาคาร
อายุอาคาร
การบารุงรักษา
การตกแต่ง
ภายในห้องชุด
เงื่อนไข
ราคา
วันทีท่ ราบ
ข้อมูล
แหล่งข้อมูล

ข้อมูลที่ 8

อำคำรชุด ปำล์ม สวีท คอนโด ชัน้ ที่ 2
ติดซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน (ทล.1)
ทำงลำดยำง กว้ำง 6.00 เมตร

อำคำรชุด ปำล์ม สวีท คอนโด ชัน้ ที่ 2
ติดซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน (ทล.1)
ทำงลำดยำง กว้ำง 6.00 เมตร

ย่ำนที่อยู่อำศัย
ประมำณ 24.00 ตำรำเมตร
มีระบบสำธำรณูปโภคพร้อม สิ่งอำนวยควำมสะดวก
ประกอบด้วย สระว่ำยนำ้ ที่จอดรถ ลิฟท์โดยสำร ระบบป้องกัน
อัคคีภยั และระบบรักษำควำมปลอดภัย
ทันสมัย
ประมำณ 20 ปี
ดี
มีเฟอร์นิเจอร์ พร้อมติดตัง้ เครื่องปรับอำกำศ

ย่ำนที่อยู่อำศัย
ประมำณ 24.00 ตำรำเมตร
มีระบบสำธำรณูปโภคพร้อม สิ่งอำนวยควำมสะดวกประกอบด้วย
สระว่ำยนำ้ ที่จอดรถ ลิฟท์โดยสำร ระบบป้องกันอัคคีภยั และระบบ
รักษำควำมปลอดภัย
ทันสมัย
ประมำณ 20 ปี
ดี
มีเฟอร์นิเจอร์ พร้อมติดตัง้ เครื่องปรับอำกำศ

เสนอขำย
1,300,000.00 บำท หรือตำรำงเมตรละ 54,166 บำท
กันยำยน 2564

เสนอขำย
1,300,000.00 บำท หรือตำรำงเมตรละ 54,166 บำท
กันยำยน 2564

08-2340-7774 คุณต่ำย

09-8481-6166 คุณอำร์ม

บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
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ข้อมูลราคาตลาดเปรียบเทียบในการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
ข้อมูลที่ 9

รายละเอียด
ภาพถ่าย

ประเภท
ทีต่ ้งั อาคารชุด
สภาพถนน
ด้านหน้า
สภาพแวดล้อม
เนือ้ ทีห่ ้องชุด
สิ่งอานวย
ความสะดวก
รูปแบบอาคาร
อายุอาคาร
การบารุงรักษา
การตกแต่ง
ภายในห้องชุด
เงื่อนไข
ราคา
วันทีท่ ราบ
ข้อมูล
แหล่งข้อมูล

ข้อมูลที่ 10

อำคำรชุดรัชโยธิน เพลส ชัน้ ที่ 6
ติดซอยพหลโยธิน 37 ถนนพหลโยธิน (ทล.1)
ทำงลำดยำง กว้ำง 6.00 เมตร

อำคำรชุดรัชโยธิน เพลส ชัน้ ที่ 7
ติดซอยพหลโยธิน 37 ถนนพหลโยธิน (ทล.1)
ทำงลำดยำง กว้ำง 6.00 เมตร

ย่ำนที่อยู่อำศัย
ประมำณ 55.85 ตำรำเมตร
มีระบบสำธำรณูปโภคพร้อม สิ่งอำนวยควำมสะดวก
ประกอบด้วย สระว่ำยนำ้ ที่จอดรถ ลิฟท์โดยสำร ระบบป้องกัน
อัคคีภยั และระบบรักษำควำมปลอดภัย
ทันสมัย
ประมำณ 22 ปี
ดี
มีเฟอร์นิเจอร์ พร้อมติดตัง้ เครื่องปรับอำกำศ

ย่ำนที่อยู่อำศัย
ประมำณ 56.00 ตำรำเมตร
มีระบบสำธำรณูปโภคพร้อม สิ่งอำนวยควำมสะดวกประกอบด้วย
สระว่ำยนำ้ ที่จอดรถ ลิฟท์โดยสำร ระบบป้องกันอัคคีภยั และระบบ
รักษำควำมปลอดภัย
ทันสมัย
ประมำณ 22 ปี
ดี
มีเฟอร์นิเจอร์ พร้อมติดตัง้ เครื่องปรับอำกำศ

เสนอขำย
2,850,000.00 บำท หรือตำรำงเมตรละ 51,029 บำท
กันยำยน 2564

เสนอขำย
2,700,000.00 บำท หรือตำรำงเมตรละ 48,214 บำท
กันยำยน 2564

09-8632-9562 คุณชนัดดำ

08-3262-5425 คุณหนึ่ง

บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
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ข้อมูลราคาตลาดเปรียบเทียบในการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
ข้อมูลที่ 11

รายละเอียด
ภาพถ่าย

ประเภท
ทีต่ ั้งอาคารชุด
สภาพถนน
ด้านหน้า
สภาพแวดล้อม
เนือ้ ทีห่ ้องชุด
สิ่งอานวย
ความสะดวก
รูปแบบอาคาร
อายุอาคาร
การบารุงรักษา
การตกแต่ง
ภายในห้องชุด
เงื่อนไข
ราคา
วันทีท่ ราบ
ข้อมูล
แหล่งข้อมูล

ข้อมูลที่ 12

อำคำรชุด รีเจ้นท์ โฮม 6 อำคำร A ชัน้ ที่ 4
ติดซอยประชำชื่น 6 ถนนประชำชื่น
ทำงลำดยำง กว้ำง 6.00 เมตร

อำคำรชุด พิบลู ย์ คอนโดวิลล์ อำคำร 3 ชัน้ ที่ 8
ติดซอยกรุงเทพ-นนทบุรี 44 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี
ทำงลำดยำง กว้ำง 6.00 เมตร

ย่ำนที่อยู่อำศัย
ประมำณ 31.00 ตำรำเมตร
มีระบบสำธำรณูปโภคพร้อม สิ่งอำนวยควำมสะดวก
ประกอบด้วย สระว่ำยนำ้ ที่จอดรถ ลิฟท์โดยสำร ระบบป้องกัน
อัคคีภยั และระบบรักษำควำมปลอดภัย
ทันสมัย
ประมำณ 9 ปี
ดี
มีเฟอร์นิเจอร์ พร้อมติดตัง้ เครื่องปรับอำกำศ

ย่ำนที่อยู่อำศัย
ประมำณ 25.30 ตำรำเมตร
มีระบบสำธำรณูปโภคพร้อม สิ่งอำนวยควำมสะดวกประกอบด้วย
สระว่ำยนำ้ ที่จอดรถ ลิฟท์โดยสำร ระบบป้องกันอัคคีภยั และระบบ
รักษำควำมปลอดภัย
ทันสมัย
ประมำณ 22 ปี
ดี
มีเฟอร์นิเจอร์ พร้อมติดตัง้ เครื่องปรับอำกำศ

เสนอขำย
1,190,000.00 บำท หรือตำรำงเมตรละ 38,387 บำท
กันยำยน 2564

เสนอขำย
850,000.00 บำท หรือตำรำงเมตรละ 33,596 บำท
กันยำยน 2564

06-3536-9395 คุณมุก

08-1341-2359 คุณพันทิพำ

บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
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3.

การวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลตลาด

พิจำรณำจำกข้อมูลกำรเสนอขำยในบริเวณใกล้เคียงที่ตงั้ ทรัพย์สนิ สำมำรถนำมำทำกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบกับ
ทรัพย์สินได้ดงั นี ้
ข้อเปรียบเทียบระหว่างข้อมูลกับทรัพย์สิน

ข้อมูลที่ 1

ข้อมูลที่ 4

ข้อมูลที่ 11

ทำเลที่ตงั้ และสภำพแวดล้อม
ตำแหน่งที่ตงั้ ห้องชุด
ควำมสะดวกในกำรเดินทำง
รูปแบบ / จำนวนชัน้ อำคำรชุด
กำรตกแต่งและสภำพโดยรวมของอำคำรชุด
สิ่งอำนวยควำมสะดวกภำยในโครงกำร
ลักษณะทำงกำยภำพและกำรตกแต่งของห้องชุด
ศักยภำพโดยรวม

ใกล้เคียงกัน
ดีกว่ำ
ใกล้เคียงกัน
ใกล้เคียงกัน
ดีกว่ำ
ใกล้เคียงกัน
ดีกว่ำ
ดีกว่ำ

ใกล้เคียงกัน
ดีกว่ำ
ใกล้เคียงกัน
ใกล้เคียงกัน
ดีกว่ำ
ใกล้เคียงกัน
ดีกว่ำ
ดีกว่ำ

ด้อยกว่ำ
ดีกว่ำ
ด้อยกว่ำ
ใกล้เคียงกัน
ดีกว่ำ
ใกล้เคียงกัน
ดีกว่ำ
ดีกว่ำ

อย่ำงไรก็ตำม ข้อมูลที่นำเสนอในข้ำงต้นส่วนใหญ่เป็ นเพียงกำรเสนอขำย ยังไม่มีกำรตอบรับจำกตลำด ซึ่งเมื่อพิจำรณำ
จำกสภำพเศรษฐกิจในปั จจุบนั ผูซ้ ือ้ มีอำนำจในกำรต่อรองค่อนข้ำงสูง โดยเฉลี่ยอัตรำกำรต่อรองรำคำในปั จจุบนั จะขึน้ อยู่กบั
ลักษณะทำงกำยภำพโดยทั่วไปของทรัพย์สินที่ประเมินมูลค่ำเป็ นหลักสำคัญ
4.

ตารางการวิเคราะห์เพือ่ กาหนดมูลค่าทรัพย์สิน

เนื่องจำกข้อมูลรำคำตลำดที่นำมำใช้ในกำรประเมินรำคำทรัพย์สิน ครัง้ นี ้ มีตวั แปรบำงประกำรทีมีควำมแตกต่ำงจำก
ทรัพ ย์สิน ที่ ป ระเมิ น รำคำ และจะมี ผลกระทบต่ อ มูลค่ ำ ทรัพ ย์สิน ดัง นั้น ในกำรประเมิ น รำคำ WA จึ ง เลื อ กใช้วิ ธี SALES
ADJUSTMENT GRID ในกำรปรับแก้ตวั แปรต่ำง ๆ ซึ่งหำกตัวแปรใดมีควำมแปรปรวนของมูลค่ำมำกเมื่ อเทียบกับทรัพย์สินก็
จะให้นำ้ หนักของตัวแปรนัน้ มำก โดยผลรวมนำ้ หนักของตัวแปรต่ำงๆ จะเท่ำกับ 100% ผูป้ ระเมินจะให้คะแนนในแต่ละตัวแปร
แล้วนำมำคูณด้วยนำ้ หนักในแต่ละตัว ผลรวมของกำรคูณระหว่ำงคะแนนที่ให้นำ้ หนักของตัวแปรในแต่ละตัวจะหมำยรวมถึงค่ำ
SALES ADJUSTMENT GRID
รายละเอียด
ชื่ออำคำร
ควำมสูงของอำคำร
ชัน้ ที่ / ทำเลห้องชุด
เนือ้ ที่ (ตรม.)
รูปแบบห้องชุด
รำคำเสนอขำย (บำท/ตรม.)
รำคำคำดว่ำจะขำยได้ (บำท/ตรม.)

บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

ข้อมูลที่ 1
ข้อมูลที่ 4
ตวันนำ เรสซิเด้นซ์ 2 ตวันนำ เรสซิเด้นซ์ 1
(อำคำร A)
(อำคำร A)
8 ชัน้
8 ชัน้
ชัน้ 8
ชัน้ 8
35.00 ตำรำงเมตร 35.50 ตำรำงเมตร
1 Bedroom
1 Bedroom
34,285
37,464
32,571
35,591
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ข้อมูลที่ 11
รีเจ้นท์ โฮม 6
(อำคำร A)
8 ชัน้
ชัน้ 4
31.00 ตำรำงเมตร
1 Bedroom
38,387
36,468

ทรัพย์สิน
บ้ำนสวนจตุจกั ร
8 ชัน้
ชัน้ 2
58.01 ตำรำงเมตร
ห้องชุดพักอำศัย

เอกสำรแนบ 5 หน้ำ 15/27

รายละเอียด
รำคำซือ้ /ขำย (บำท/ตรม.)
วันที่มีกำรซือ้ ขำย (ว/ด/ป)
ปรับรำคำด้ำนระยะเวลำ (%)
รำคำซือ้ /ขำยหลังกำรปรับปัจจัยระยะเวลำ
ราคาเบือ้ งต้น (บาท/ตรม.)
ทำเลที่ตงั้ และสภำพแวดล้อม
ตำแหน่งที่ตงั้ ห้องชุด
ควำมสะดวกในกำรเดินทำง
รูปแบบ / จำนวนชัน้ อำคำรชุด
กำรตกแต่งและสภำพโดยรวมของอำคำรชุด
สิ่งอำนวยควำมสะดวกภำยในโครงกำร
ลักษณะทำงกำยภำพและกำรตกแต่งของห้องชุด
ศักยภำพโดยรวม
รวม
สรุปราคาทีไ่ ด้จากการปรับแก้(บาท)
TOTAL ABSOLUTE
PROPORTION
INVERSE
WQS
รวมเป็ นเงิน ( บาท )

ข้อมูลที่ 1

ข้อมูลที่ 4

ข้อมูลที่ 11

ทรัพย์สิน

0%
32,571
- 1,629
- 1,629
- 1,629
- 1,629
6,514
26,057
6,514
0.29
3.44
37.60%
9,798

0%
0%
35,591
36,468
0%
0%
- 5%
1,823
-5%
-5% - 1,780 -1%
- 365
0%
0%
- 5%
1,823
0%
0%
- 0%
-5%
-5% - 1,780 -5% - 1,823
0%
0%
- 0%
-5%
-5% - 1,780 -5% - 1,823
-5%
-5% - 1,780 -3% - 1,094
7,118
1,459
28,473
35,009
7,118
8,752
22,385
0.32
0.39
1.00
3.14
2.56
9.14
34.41%
27.99%
100%
9,798
9,798
29,393
ราคาประเมินห้องชุดตารางเมตรละ (บาท)
29,000
หมำยเหตุ: รำคำประเมินห้องชุดตำมตำรำงข้ำงต้นเป็ นรำคำชัน้ ที่ 2 และใช้เป็ นฐำนในกำรปรับเพิ่มขึน้ ชัน้ ละ 500 บำทต่อตำรำงเมตร

สรุปตำรำงสรุปรำคำขำยโครงกำรเป็ นรำยแปลงอำคำรชุด "บ้ำนสวนจตุจกั รอำคำรเลขที่ D, E, F, G, H, I”
ลาดับ

ชื่ออาคารชุด

ห้องชุด
เลขที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9

บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร

222/139
222/140
222/141
222/142
222/144
222/145
222/146
222/147
222/148

อาคาร
ชั้นที่
เลขที่
D
D
D
D
D
D
D
D
D

บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

2
2
2
2
3
3
3
4
4

ทะเบียน
อาคารชุด

เนือ้ ทีร่ วม
(ตรม.)

25/2540
25/2540
25/2540
25/2540
25/2540
25/2540
25/2540
25/2540
25/2540

58.01
58.01
62.01
62.01
58.01
62.01
62.01
58.01
58.01

(MORE)
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ราคา
จานวนชั้น
ประเมิน
คิดเพิ่ม
ยังไม่ปรับชั้น
(บาท/ตรม.)
(บาท/ตรม.)
0
29,000
0
29,000
0
29,000
0
29,000
500
29,000
500
29,000
500
29,000
1,000
29,000
1,000
29,000

ราคา
ประเมิน
(บาท/
ตรม.)
29,000
29,000
29,000
29,000
29,500
29,500
29,500
30,000
30,000

รวมเป็ นเงิน
(บาท)
1,682,290
1,682,290
1,798,290
1,798,290
1,711,295
1,829,295
1,829,295
1,740,300
1,740,300

เอกสำรแนบ 5 หน้ำ 16/27

ลาดับ

ชื่ออาคารชุด

ห้องชุด
เลขที่

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร

222/149
222/150
222/151
222/152
222/153
222/154
222/155
222/156
222/157
222/158
222/159
222/160
222/161
222/163
222/164
222/165
222/166
222/111
222/112
222/113
222/114
222/115
222/116
222/117
222/118
222/119
222/121
222/123
222/124
222/125
222/126
222/127
222/128
222/129

อาคาร
ชั้นที่
เลขที่
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

4
4
5
5
5
5
6
6
6
6
7
7
7
8
8
8
8
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
5
5
5
5
6
6
6

ทะเบียน
อาคารชุด

เนือ้ ทีร่ วม
(ตรม.)

25/2540
25/2540
25/2540
25/2540
25/2540
25/2540
25/2540
25/2540
25/2540
25/2540
25/2540
25/2540
25/2540
25/2540
25/2540
25/2540
25/2540
24/2540
24/2540
24/2540
24/2540
24/2540
24/2540
24/2540
24/2540
24/2540
24/2540
24/2540
24/2540
24/2540
24/2540
24/2540
24/2540
24/2540

62.01
62.01
58.01
58.01
62.01
62.01
58.01
58.01
62.01
62.01
58.01
58.01
62.01
58.01
58.01
62.01
62.01
58.01
58.01
62.01
62.01
58.01
58.01
62.01
62.01
58.01
62.01
58.01
58.01
62.01
62.01
58.01
58.01
62.01
(MORE)
278

ราคา
จานวนชั้น
ประเมิน
คิดเพิ่ม
ยังไม่ปรับชั้น
(บาท/ตรม.)
(บาท/ตรม.)
1,000
29,000
1,000
29,000
1,500
29,000
1,500
29,000
1,500
29,000
1,500
29,000
2,000
29,000
2,000
29,000
2,000
29,000
2,000
29,000
2,500
29,000
2,500
29,000
2,500
29,000
3,000
29,000
3,000
29,000
3,000
29,000
3,000
29,000
0
29,000
0
29,000
0
29,000
0
29,000
500
29,000
500
29,000
500
29,000
500
29,000
1,000
29,000
1,000
29,000
1,500
29,000
1,500
29,000
1,500
29,000
1,500
29,000
2,000
29,000
2,000
29,000
2,000
29,000

ราคา
ประเมิน
(บาท/
ตรม.)
30,000
30,000
30,500
30,500
30,500
30,500
31,000
31,000
31,000
31,000
31,500
31,500
31,500
32,000
32,000
32,000
32,000
29,000
29,000
29,000
29,000
29,500
29,500
29,500
29,500
30,000
30,000
30,500
30,500
30,500
30,500
31,000
31,000
31,000

รวมเป็ นเงิน
(บาท)
1,860,300
1,860,300
1,769,305
1,769,305
1,891,305
1,891,305
1,798,310
1,798,310
1,922,310
1,922,310
1,827,315
1,827,315
1,953,315
1,856,320
1,856,320
1,984,320
1,984,320
1,682,290
1,682,290
1,798,290
1,798,290
1,711,295
1,711,295
1,829,295
1,829,295
1,740,300
1,860,300
1,769,305
1,769,305
1,891,305
1,891,305
1,798,310
1,798,310
1,922,310

เอกสำรแนบ 5 หน้ำ 17/27

ลาดับ

ชื่ออาคารชุด

ห้องชุด
เลขที่

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร

222/130
222/131
222/132
222/133
222/134
222/135
222/136
222/138
222/56
222/57
222/58
222/59
222/60
222/61
222/62
222/88
222/89
222/91
222/92
222/93
222/94
222/95
222/96
222/97
222/99
222/100
222/101
222/102
222/103
222/104
222/105
222/106
222/107
222/108

อาคาร
ชั้นที่
เลขที่
E
E
E
E
E
E
E
E
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

6
7
7
7
7
8
8
8
2
2
2
2
2
2
2
3
3
4
4
4
4
5
5
5
6
6
6
6
7
7
7
7
8
8

ทะเบียน
อาคารชุด

เนือ้ ทีร่ วม
(ตรม.)

24/2540
24/2540
24/2540
24/2540
24/2540
24/2540
24/2540
24/2540
24/2540
24/2540
24/2540
24/2540
24/2540
24/2540
24/2540
24/2540
24/2540
24/2540
24/2540
24/2540
24/2540
24/2540
24/2540
24/2540
24/2540
24/2540
24/2540
24/2540
24/2540
24/2540
24/2540
24/2540
24/2540
24/2540

62.01
58.01
58.01
62.01
62.01
58.01
58.01
62.01
22.03
24.97
20.45
21.48
21.48
33.31
40.40
58.01
62.01
58.01
58.01
62.01
62.01
58.01
58.01
62.01
58.01
58.01
62.01
62.01
58.01
58.01
62.01
62.01
58.01
58.01
(MORE)
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ราคา
จานวนชั้น
ประเมิน
คิดเพิ่ม
ยังไม่ปรับชั้น
(บาท/ตรม.)
(บาท/ตรม.)
2,000
29,000
2,500
29,000
2,500
29,000
2,500
29,000
2,500
29,000
3,000
29,000
3,000
29,000
3,000
29,000
0
29,000
0
29,000
0
29,000
0
29,000
0
29,000
0
29,000
0
29,000
500
29,000
500
29,000
1,000
29,000
1,000
29,000
1,000
29,000
1,000
29,000
1,500
29,000
1,500
29,000
1,500
29,000
2,000
29,000
2,000
29,000
2,000
29,000
2,000
29,000
2,500
29,000
2,500
29,000
2,500
29,000
2,500
29,000
3,000
29,000
3,000
29,000

ราคา
ประเมิน
(บาท/
ตรม.)
31,000
31,500
31,500
31,500
31,500
32,000
32,000
32,000
29,000
29,000
29,000
29,000
29,000
29,000
29,000
29,500
29,500
30,000
30,000
30,000
30,000
30,500
30,500
30,500
31,000
31,000
31,000
31,000
31,500
31,500
31,500
31,500
32,000
32,000

รวมเป็ นเงิน
(บาท)
1,922,310
1,827,315
1,827,315
1,953,315
1,953,315
1,856,320
1,856,320
1,984,320
638,870
724,130
593,050
622,920
622,920
965,990
1,171,600
1,711,295
1,829,295
1,740,300
1,740,300
1,860,300
1,860,300
1,769,305
1,769,305
1,891,305
1,798,310
1,798,310
1,922,310
1,922,310
1,827,315
1,827,315
1,953,315
1,953,315
1,856,320
1,856,320

เอกสำรแนบ 5 หน้ำ 18/27

ลาดับ

ชื่ออาคารชุด

ห้องชุด
เลขที่

78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111

บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร

222/109
222/110
222/54
222/55
222/63
222/64
222/65
222/66
222/67
222/68
222/69
222/70
222/71
222/72
222/73
222/74
222/75
222/76
222/77
222/78
222/79
222/80
222/81
222/82
222/83
222/84
222/85
222/86
222/26
222/27
222/29
222/30
222/31
222/32

อาคาร
ชั้นที่
เลขที่
F
F
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
H
H
H
H
H
H

บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

8
8
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
6
6
6
6
7
7
7
7
8
8
8
8
2
2
2
3
3
3

ทะเบียน
อาคารชุด

เนือ้ ทีร่ วม
(ตรม.)

24/2540
24/2540
25/2540
25/2540
25/2540
25/2540
25/2540
25/2540
25/2540
25/2540
25/2540
25/2540
25/2540
25/2540
25/2540
25/2540
25/2540
25/2540
25/2540
25/2540
25/2540
25/2540
25/2540
25/2540
25/2540
25/2540
25/2540
25/2540
24/2540
24/2540
24/2540
24/2540
24/2540
24/2540

62.01
62.01
120.02
101.89
58.01
58.01
62.01
62.01
58.01
58.01
62.01
62.01
58.01
58.01
62.01
62.01
58.01
58.01
62.01
62.01
58.01
58.01
62.01
62.01
58.01
58.01
62.01
62.01
58.01
58.01
62.01
58.01
58.01
62.01
(MORE)
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ราคา
จานวนชั้น
ประเมิน
คิดเพิ่ม
ยังไม่ปรับชั้น
(บาท/ตรม.)
(บาท/ตรม.)
3,000
29,000
3,000
29,000
0
29,000
0
29,000
500
29,000
500
29,000
500
29,000
500
29,000
1,000
29,000
1,000
29,000
1,000
29,000
1,000
29,000
1,500
29,000
1,500
29,000
1,500
29,000
1,500
29,000
2,000
29,000
2,000
29,000
2,000
29,000
2,000
29,000
2,500
29,000
2,500
29,000
2,500
29,000
2,500
29,000
3,000
29,000
3,000
29,000
3,000
29,000
3,000
29,000
0
29,000
0
29,000
0
29,000
500
29,000
500
29,000
500
29,000

ราคา
ประเมิน
(บาท/
ตรม.)
32,000
32,000
29,000
29,000
29,500
29,500
29,500
29,500
30,000
30,000
30,000
30,000
30,500
30,500
30,500
30,500
31,000
31,000
31,000
31,000
31,500
31,500
31,500
31,500
32,000
32,000
32,000
32,000
29,000
29,000
29,000
29,500
29,500
29,500

รวมเป็ นเงิน
(บาท)
1,984,320
1,984,320
3,480,580
2,954,810
1,711,295
1,711,295
1,829,295
1,829,295
1,740,300
1,740,300
1,860,300
1,860,300
1,769,305
1,769,305
1,891,305
1,891,305
1,798,310
1,798,310
1,922,310
1,922,310
1,827,315
1,827,315
1,953,315
1,953,315
1,856,320
1,856,320
1,984,320
1,984,320
1,682,290
1,682,290
1,798,290
1,711,295
1,711,295
1,829,295

เอกสำรแนบ 5 หน้ำ 19/27

ลาดับ

ชื่ออาคารชุด

ห้องชุด
เลขที่

112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145

บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร

222/33
222/34
222/35
222/36
222/37
222/38
222/39
222/40
222/42
222/43
222/44
222/45
222/46
222/47
222/48
222/49
222/50
222/51
222/52
222/53
222
222/1
222/2
222/4
222/5
222/6
222/7
222/8
222/9
222/10
222/12
222/14
222/15
222/16

อาคาร
ชั้นที่
เลขที่
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

3
4
4
4
4
5
5
5
6
6
6
6
7
7
7
7
8
8
8
8
2
2
3
3
3
4
4
4
4
5
5
6
6
6

ทะเบียน
อาคารชุด

เนือ้ ทีร่ วม
(ตรม.)

24/2540
24/2540
24/2540
24/2540
24/2540
24/2540
24/2540
24/2540
24/2540
24/2540
24/2540
24/2540
24/2540
24/2540
24/2540
24/2540
24/2540
24/2540
24/2540
24/2540
24/2540
24/2540
24/2540
24/2540
24/2540
24/2540
24/2540
24/2540
24/2540
24/2540
24/2540
24/2540
24/2540
24/2540

62.01
58.01
58.01
62.01
62.01
58.01
58.01
62.01
58.01
58.01
62.01
62.01
58.01
58.01
62.01
62.01
58.01
58.01
62.01
62.01
97.17
97.17
47.78
49.39
49.39
47.78
47.78
49.39
49.39
47.78
49.39
47.78
47.78
49.39
(MORE)
281

ราคา
จานวนชั้น
ประเมิน
คิดเพิ่ม
ยังไม่ปรับชั้น
(บาท/ตรม.)
(บาท/ตรม.)
500
29,000
1,000
29,000
1,000
29,000
1,000
29,000
1,000
29,000
1,500
29,000
1,500
29,000
1,500
29,000
2,000
29,000
2,000
29,000
2,000
29,000
2,000
29,000
2,500
29,000
2,500
29,000
2,500
29,000
2,500
29,000
3,000
29,000
3,000
29,000
3,000
29,000
3,000
29,000
0
29,000
0
29,000
500
29,000
500
29,000
500
29,000
1,000
29,000
1,000
29,000
1,000
29,000
1,000
29,000
1,500
29,000
1,500
29,000
2,000
29,000
2,000
29,000
2,000
29,000

ราคา
ประเมิน
(บาท/
ตรม.)
29,500
30,000
30,000
30,000
30,000
30,500
30,500
30,500
31,000
31,000
31,000
31,000
31,500
31,500
31,500
31,500
32,000
32,000
32,000
32,000
29,000
29,000
29,500
29,500
29,500
30,000
30,000
30,000
30,000
30,500
30,500
31,000
31,000
31,000

รวมเป็ นเงิน
(บาท)
1,829,295
1,740,300
1,740,300
1,860,300
1,860,300
1,769,305
1,769,305
1,891,305
1,798,310
1,798,310
1,922,310
1,922,310
1,827,315
1,827,315
1,953,315
1,953,315
1,856,320
1,856,320
1,984,320
1,984,320
2,817,930
2,817,930
1,409,510
1,457,005
1,457,005
1,433,400
1,433,400
1,481,700
1,481,700
1,457,290
1,506,395
1,481,180
1,481,180
1,531,090

เอกสำรแนบ 5 หน้ำ 20/27

ลาดับ

ชื่ออาคารชุด

146
147
148
149

บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร

ห้องชุด
เลขที่

อาคาร
ชั้นที่
เลขที่

222/17
222/18
222/20
222/22
รวมทัง้ หมด

I
I
I
I

6
7
7
8

ทะเบียน
อาคารชุด

เนือ้ ทีร่ วม
(ตรม.)

24/2540
24/2540
24/2540
24/2540

49.39
47.78
49.39
47.78
8,690.95

ราคา
จานวนชั้น
ประเมิน
คิดเพิ่ม
ยังไม่ปรับชั้น
(บาท/ตรม.)
(บาท/ตรม.)
2,000
29,000
2,500
29,000
2,500
29,000
3,000
29,000

ราคา
ประเมิน
(บาท/
ตรม.)
31,000
31,500
31,500
32,000
ปั ดเศษ

รวมเป็ นเงิน
(บาท)
1,531,090
1,505,070
1,555,785
1,528,960
265,091,850
265,090,000

หมายเหตุ
1. รำคำห้องชุดตำมรำคำประเมินข้ำงต้น เป็ นรำคำเริ่มต้นจำกห้องชุดพักอำศัย (ห้องมำตรฐำน) ชัน้ ที่ 2 ตรม.ละ

29,000 บำท

2. จำนวนชัน้ เพิ่มขึน้ 1 ชัน้ รำคำประเมินเพิ่ม

500 บำท

ตำรำงสรุปรำคำขำยโครงกำรเป็ นรำยแปลง (กรณีขำยเหมำ) อำคำรชุด "บ้ำนสวนจตุจกั รอำคำรเลขที่ D, E, F, G, H, I"
ลาดับ

ชื่ออาคารชุด

ห้องชุด
เลขที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร

222/139
222/140
222/141
222/142
222/144
222/145
222/146
222/147
222/148
222/149
222/150
222/151
222/152
222/153
222/154
222/155
222/156
222/157

บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

อาคาร
เลขที่

ชั้นที่

ทะเบียน
อาคารชุด

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

2
2
2
2
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
6
6
6

25/2540
25/2540
25/2540
25/2540
25/2540
25/2540
25/2540
25/2540
25/2540
25/2540
25/2540
25/2540
25/2540
25/2540
25/2540
25/2540
25/2540
25/2540
(MORE)
282

เนือ้ ที่
รวม
(ตรม.)
58.01
58.01
62.01
62.01
58.01
62.01
62.01
58.01
58.01
62.01
62.01
58.01
58.01
62.01
62.01
58.01
58.01
62.01

(บาท/
ตรม.)

รวมเป็ นเงิน
( บาท )

29,000
29,000
29,000
29,000
29,500
29,500
29,500
30,000
30,000
30,000
30,000
30,500
30,500
30,500
30,500
31,000
31,000
31,000

1,682,290
1,682,290
1,798,290
1,798,290
1,711,295
1,829,295
1,829,295
1,740,300
1,740,300
1,860,300
1,860,300
1,769,305
1,769,305
1,891,305
1,891,305
1,798,310
1,798,310
1,922,310

มูลค่าปั จจุบัน
ทรัพย์สิน
( บาท )
1,343,177
1,343,177
1,435,794
1,435,794
1,366,335
1,460,549
1,460,549
1,389,493
1,389,493
1,485,304
1,485,304
1,412,651
1,412,651
1,510,059
1,510,059
1,435,810
1,435,810
1,534,814

เอกสำรแนบ 5 หน้ำ 21/27

มูลค่าปั จจุบัน
ทรัพย์สิน
( บาท/ตรม. )
23,154.23
23,154.23
23,154.23
23,154.23
23,553.44
23,553.44
23,553.44
23,952.65
23,952.65
23,952.65
23,952.65
24,351.86
24,351.86
24,351.86
24,351.86
24,751.07
24,751.07
24,751.07

ลาดับ

ชื่ออาคารชุด

ห้องชุด
เลขที่

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร

222/158
222/159
222/160
222/161
222/163
222/164
222/165
222/166
222/111
222/112
222/113
222/114
222/115
222/116
222/117
222/118
222/119
222/121
222/123
222/124
222/125
222/126
222/127
222/128
222/129
222/130
222/131
222/132
222/133
222/134
222/135
222/136
222/138
222/56
222/57

บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

อาคาร
เลขที่

ชั้นที่

ทะเบียน
อาคารชุด

D
D
D
D
D
D
D
D
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
F
F

6
7
7
7
8
8
8
8
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
5
5
5
5
6
6
6
6
7
7
7
7
8
8
8
2
2

25/2540
25/2540
25/2540
25/2540
25/2540
25/2540
25/2540
25/2540
24/2540
24/2540
24/2540
24/2540
24/2540
24/2540
24/2540
24/2540
24/2540
24/2540
24/2540
24/2540
24/2540
24/2540
24/2540
24/2540
24/2540
24/2540
24/2540
24/2540
24/2540
24/2540
24/2540
24/2540
24/2540
24/2540
24/2540
(MORE)
283

เนือ้ ที่
รวม
(ตรม.)
62.01
58.01
58.01
62.01
58.01
58.01
62.01
62.01
58.01
58.01
62.01
62.01
58.01
58.01
62.01
62.01
58.01
62.01
58.01
58.01
62.01
62.01
58.01
58.01
62.01
62.01
58.01
58.01
62.01
62.01
58.01
58.01
62.01
22.03
24.97

(บาท/
ตรม.)

รวมเป็ นเงิน
( บาท )

31,000
31,500
31,500
31,500
32,000
32,000
32,000
32,000
29,000
29,000
29,000
29,000
29,500
29,500
29,500
29,500
30,000
30,000
30,500
30,500
30,500
30,500
31,000
31,000
31,000
31,000
31,500
31,500
31,500
31,500
32,000
32,000
32,000
29,000
29,000

1,922,310
1,827,315
1,827,315
1,953,315
1,856,320
1,856,320
1,984,320
1,984,320
1,682,290
1,682,290
1,798,290
1,798,290
1,711,295
1,711,295
1,829,295
1,829,295
1,740,300
1,860,300
1,769,305
1,769,305
1,891,305
1,891,305
1,798,310
1,798,310
1,922,310
1,922,310
1,827,315
1,827,315
1,953,315
1,953,315
1,856,320
1,856,320
1,984,320
638,870
724,130

มูลค่าปั จจุบัน
ทรัพย์สิน
( บาท )
1,534,814
1,458,968
1,458,968
1,559,569
1,482,126
1,482,126
1,584,324
1,584,324
1,343,177
1,343,177
1,435,794
1,435,794
1,366,335
1,366,335
1,460,549
1,460,549
1,389,493
1,485,304
1,412,651
1,412,651
1,510,059
1,510,059
1,435,810
1,435,810
1,534,814
1,534,814
1,458,968
1,458,968
1,559,569
1,559,569
1,482,126
1,482,126
1,584,324
510,088
578,161

เอกสำรแนบ 5 หน้ำ 22/27

มูลค่าปั จจุบัน
ทรัพย์สิน
( บาท/ตรม. )
24,751.07
25,150.28
25,150.28
25,150.28
25,549.49
25,549.49
25,549.49
25,549.49
23,154.23
23,154.23
23,154.23
23,154.23
23,553.44
23,553.44
23,553.44
23,553.44
23,952.65
23,952.65
24,351.86
24,351.86
24,351.86
24,351.86
24,751.07
24,751.07
24,751.07
24,751.07
25,150.28
25,150.28
25,150.28
25,150.28
25,549.49
25,549.49
25,549.49
23,154.23
23,154.23

ลาดับ

ชื่ออาคารชุด

ห้องชุด
เลขที่

54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร

222/58
222/59
222/60
222/61
222/62
222/88
222/89
222/91
222/92
222/93
222/94
222/95
222/96
222/97
222/99
222/100
222/101
222/102
222/103
222/104
222/105
222/106
222/107
222/108
222/109
222/110
222/54
222/55
222/63
222/64
222/65
222/66
222/67
222/68
222/69

บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

อาคาร
เลขที่

ชั้นที่

ทะเบียน
อาคารชุด

F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
G
G
G
G
G
G
G
G
G

2
2
2
2
2
3
3
4
4
4
4
5
5
5
6
6
6
6
7
7
7
7
8
8
8
8
2
2
3
3
3
3
4
4
4

24/2540
24/2540
24/2540
24/2540
24/2540
24/2540
24/2540
24/2540
24/2540
24/2540
24/2540
24/2540
24/2540
24/2540
24/2540
24/2540
24/2540
24/2540
24/2540
24/2540
24/2540
24/2540
24/2540
24/2540
24/2540
24/2540
25/2540
25/2540
25/2540
25/2540
25/2540
25/2540
25/2540
25/2540
25/2540
(MORE)
284

เนือ้ ที่
รวม
(ตรม.)
20.45
21.48
21.48
33.31
40.40
58.01
62.01
58.01
58.01
62.01
62.01
58.01
58.01
62.01
58.01
58.01
62.01
62.01
58.01
58.01
62.01
62.01
58.01
58.01
62.01
62.01
120.02
101.89
58.01
58.01
62.01
62.01
58.01
58.01
62.01

(บาท/
ตรม.)

รวมเป็ นเงิน
( บาท )

29,000
29,000
29,000
29,000
29,000
29,500
29,500
30,000
30,000
30,000
30,000
30,500
30,500
30,500
31,000
31,000
31,000
31,000
31,500
31,500
31,500
31,500
32,000
32,000
32,000
32,000
29,000
29,000
29,500
29,500
29,500
29,500
30,000
30,000
30,000

593,050
622,920
622,920
965,990
1,171,600
1,711,295
1,829,295
1,740,300
1,740,300
1,860,300
1,860,300
1,769,305
1,769,305
1,891,305
1,798,310
1,798,310
1,922,310
1,922,310
1,827,315
1,827,315
1,953,315
1,953,315
1,856,320
1,856,320
1,984,320
1,984,320
3,480,580
2,954,810
1,711,295
1,711,295
1,829,295
1,829,295
1,740,300
1,740,300
1,860,300

มูลค่าปั จจุบัน
ทรัพย์สิน
( บาท )
473,504
497,353
497,353
771,267
935,431
1,366,335
1,460,549
1,389,493
1,389,493
1,485,304
1,485,304
1,412,651
1,412,651
1,510,059
1,435,810
1,435,810
1,534,814
1,534,814
1,458,968
1,458,968
1,559,569
1,559,569
1,482,126
1,482,126
1,584,324
1,584,324
2,778,970
2,359,184
1,366,335
1,366,335
1,460,549
1,460,549
1,389,493
1,389,493
1,485,304

เอกสำรแนบ 5 หน้ำ 23/27

มูลค่าปั จจุบัน
ทรัพย์สิน
( บาท/ตรม. )
23,154.23
23,154.23
23,154.23
23,154.23
23,154.23
23,553.44
23,553.44
23,952.65
23,952.65
23,952.65
23,952.65
24,351.86
24,351.86
24,351.86
24,751.07
24,751.07
24,751.07
24,751.07
25,150.28
25,150.28
25,150.28
25,150.28
25,549.49
25,549.49
25,549.49
25,549.49
23,154.23
23,154.23
23,553.44
23,553.44
23,553.44
23,553.44
23,952.65
23,952.65
23,952.65

ลาดับ

ชื่ออาคารชุด

ห้องชุด
เลขที่

89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123

บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร

222/70
222/71
222/72
222/73
222/74
222/75
222/76
222/77
222/78
222/79
222/80
222/81
222/82
222/83
222/84
222/85
222/86
222/26
222/27
222/29
222/30
222/31
222/32
222/33
222/34
222/35
222/36
222/37
222/38
222/39
222/40
222/42
222/43
222/44
222/45

บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

อาคาร
เลขที่

ชั้นที่

ทะเบียน
อาคารชุด

G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H

4
5
5
5
5
6
6
6
6
7
7
7
7
8
8
8
8
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
6
6
6
6

25/2540
25/2540
25/2540
25/2540
25/2540
25/2540
25/2540
25/2540
25/2540
25/2540
25/2540
25/2540
25/2540
25/2540
25/2540
25/2540
25/2540
24/2540
24/2540
24/2540
24/2540
24/2540
24/2540
24/2540
24/2540
24/2540
24/2540
24/2540
24/2540
24/2540
24/2540
24/2540
24/2540
24/2540
24/2540
(MORE)
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เนือ้ ที่
รวม
(ตรม.)
62.01
58.01
58.01
62.01
62.01
58.01
58.01
62.01
62.01
58.01
58.01
62.01
62.01
58.01
58.01
62.01
62.01
58.01
58.01
62.01
58.01
58.01
62.01
62.01
58.01
58.01
62.01
62.01
58.01
58.01
62.01
58.01
58.01
62.01
62.01

(บาท/
ตรม.)

รวมเป็ นเงิน
( บาท )

30,000
30,500
30,500
30,500
30,500
31,000
31,000
31,000
31,000
31,500
31,500
31,500
31,500
32,000
32,000
32,000
32,000
29,000
29,000
29,000
29,500
29,500
29,500
29,500
30,000
30,000
30,000
30,000
30,500
30,500
30,500
31,000
31,000
31,000
31,000

1,860,300
1,769,305
1,769,305
1,891,305
1,891,305
1,798,310
1,798,310
1,922,310
1,922,310
1,827,315
1,827,315
1,953,315
1,953,315
1,856,320
1,856,320
1,984,320
1,984,320
1,682,290
1,682,290
1,798,290
1,711,295
1,711,295
1,829,295
1,829,295
1,740,300
1,740,300
1,860,300
1,860,300
1,769,305
1,769,305
1,891,305
1,798,310
1,798,310
1,922,310
1,922,310

มูลค่าปั จจุบัน
ทรัพย์สิน
( บาท )
1,485,304
1,412,651
1,412,651
1,510,059
1,510,059
1,435,810
1,435,810
1,534,814
1,534,814
1,458,968
1,458,968
1,559,569
1,559,569
1,482,126
1,482,126
1,584,324
1,584,324
1,343,177
1,343,177
1,435,794
1,366,335
1,366,335
1,460,549
1,460,549
1,389,493
1,389,493
1,485,304
1,485,304
1,412,651
1,412,651
1,510,059
1,435,810
1,435,810
1,534,814
1,534,814

เอกสำรแนบ 5 หน้ำ 24/27

มูลค่าปั จจุบัน
ทรัพย์สิน
( บาท/ตรม. )
23,952.65
24,351.86
24,351.86
24,351.86
24,351.86
24,751.07
24,751.07
24,751.07
24,751.07
25,150.28
25,150.28
25,150.28
25,150.28
25,549.49
25,549.49
25,549.49
25,549.49
23,154.23
23,154.23
23,154.23
23,553.44
23,553.44
23,553.44
23,553.44
23,952.65
23,952.65
23,952.65
23,952.65
24,351.86
24,351.86
24,351.86
24,751.07
24,751.07
24,751.07
24,751.07

ลาดับ

ชื่ออาคารชุด

124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149

บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร
บ้ำนสวนจตุจกั ร

ห้องชุด
เลขที่

อาคาร
เลขที่

222/46
H
222/47
H
222/48
H
222/49
H
222/50
H
222/51
H
222/52
H
222/53
H
222
I
222/1
I
222/2
I
222/4
I
222/5
I
222/6
I
222/7
I
222/8
I
222/9
I
222/10
I
222/12
I
222/14
I
222/15
I
222/16
I
222/17
I
222/18
I
222/20
I
222/22
I
เนือ้ ทีร่ วม

บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

ชั้นที่

ทะเบียน
อาคารชุด

7
7
7
7
8
8
8
8
2
2
3
3
3
4
4
4
4
5
5
6
6
6
6
7
7
8

24/2540
24/2540
24/2540
24/2540
24/2540
24/2540
24/2540
24/2540
24/2540
24/2540
24/2540
24/2540
24/2540
24/2540
24/2540
24/2540
24/2540
24/2540
24/2540
24/2540
24/2540
24/2540
24/2540
24/2540
24/2540
24/2540
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เนือ้ ที่
รวม
(ตรม.)
58.01
58.01
62.01
62.01
58.01
58.01
62.01
62.01
97.17
97.17
47.78
49.39
49.39
47.78
47.78
49.39
49.39
47.78
49.39
47.78
47.78
49.39
49.39
47.78
49.39
47.78
8,690.95

(บาท/
ตรม.)

รวมเป็ นเงิน
( บาท )

31,500
31,500
31,500
31,500
32,000
32,000
32,000
32,000
29,000
29,000
29,500
29,500
29,500
30,000
30,000
30,000
30,000
30,500
30,500
31,000
31,000
31,000
31,000
31,500
31,500
32,000

1,827,315
1,827,315
1,953,315
1,953,315
1,856,320
1,856,320
1,984,320
1,984,320
2,817,930
2,817,930
1,409,510
1,457,005
1,457,005
1,433,400
1,433,400
1,481,700
1,481,700
1,457,290
1,506,395
1,481,180
1,481,180
1,531,090
1,531,090
1,505,070
1,555,785
1,528,960
265,091,850

มูลค่าปั จจุบัน
ทรัพย์สิน
( บาท )
1,458,968
1,458,968
1,559,569
1,559,569
1,482,126
1,482,126
1,584,324
1,584,324
2,249,896
2,249,896
1,125,383
1,163,304
1,163,304
1,144,458
1,144,458
1,183,021
1,183,021
1,163,532
1,202,738
1,182,606
1,182,606
1,222,455
1,222,455
1,201,680
1,242,172
1,220,755
211,655,068
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มูลค่าปั จจุบัน
ทรัพย์สิน
( บาท/ตรม. )
25,150.28
25,150.28
25,150.28
25,150.28
25,549.49
25,549.49
25,549.49
25,549.49
23,154.23
23,154.23
23,553.44
23,553.44
23,553.44
23,952.65
23,952.65
23,952.65
23,952.65
24,351.86
24,351.86
24,751.07
24,751.07
24,751.07
24,751.07
25,150.28
25,150.28
25,549.49

พิจารณามูลค่ากรณีประเมินทัง้ กลุ่ม (Portfolio)
1 รายรับรวมจากการขายรายแปลง
2 พิจารณามูลค่าปั จจุบัน (การถือครอง)
2.1 คิดระยะเวลาการถือครอง (ระยะเวลาขาย) เดือนละ
เป็ นระยะเวลำกำรถือครอง
อัตรำผลตอบแทนจำกกำรลงทุน
มูลค่ำปัจจุบนั ของทรัพย์สิน (ปัดเศษ)
2.2 หักค่ำใช้จ่ำย
งำนระบบไฟฟ้ำ
เป็ นเงิน
2.2.2 ค่ำบริหำรกำรขำย
ค่ำบริหำรโครงกำร (ตลำดประมำณ 2-5%)
ค่ำใช้จ่ำยขำยและโฆษณำ (ตลำด ประมำณ 2-5%)
ค่ำธรรมเนียมโอนกรรมสิทธิ์
ค่ำภำษีธุรกิจเฉพำะ
ค่ำเผื่อเหลือเผื่อขำด
รวม
คิดเป็ นเงิน
คิดเป็ นมูลค่ำปัจจุบนั
2.3 มูลค่าของทรัพย์สินรวมทั้งสิน้
โดยประมำณ
เฉลี่ยตารางเมตรละ

265,091,850

บำท

8.0 หน่วย
1.6 ปี
8%
235,244,740 บำท
-

บำท

3.0%
2.0%
2.0%
3.3%
1.0%
11.3%
26,582,656
23,589,672
211,655,068
211,655,068
24,354

สรุปทุนประกันภัยห้องชุดพักอำศัย อำคำรชุด "บ้ำนสวนจตุจกั ร อำคำรเลขที่ D, E, F, G, H, I"
ชื่ออาคารชุด
ลาดับ

1

รวมทุนประกันภัยเป็ นเงิน

ตามทะเบียน

ตาม
สถานี
ตั้ง

ห้องชุด
เลขที่

ชั้นที่

ประเภท

จานวน
(นอน/น้า)

เนือ้ ที่
(ตรม.)

อำคำรชุด บ้ำนสวนจตุจกั ร

-

-

2-8

พักอำศัย
และพำณิชยกรรม

-/-

รวมทัง้ หมด

(บาท/
ตรม.)

(บาท)

8,690.95

18,000

156,437,100

8,690.95

-

156,437,100

หมำยเหตุ: อ้ำงบัญชีรำคำมำตำรฐำนต่อหน่วย โรงเรือนสิ่งปลูกสร้ำง สมำคมผูป้ ระเมินค่ำทรัพย์สินแห่งประเทศไทย พ.ศ.2563-2564
(หมวด 528)
ที่มำรำคำค่ำก่อสร้ำง
1. อ้ำงอิงและเทียบเคียงตำมตำรำงประมำณกำรรำคำค่ำก่อสร้ำงมำตรฐำนพ.ศ.2563-2564ของสมำคมผูป้ ระเมินค่ำทรัพย์สินแห่ ง
ประเทศไทย (หมวด 528)
2. มูลค่ำทุนประกันอัคคีภยั คำนวณจำกมูลค่ำต้นทุนทดแทนใหม่

บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
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5.

สรุ ปมูลค่าทรัพย์สิน

WA ได้พิจำรณำรำยละเอียดต่ำงๆ ของทรัพย์สิ ท่ีทำกำรสำรวจพร้อมได้เลือกใช้วิธีกำรที่เหมำะสมเพื่อประเมินมูลค่ำ
ตลำดของทรัพย์สินแล้วภำยใต้วิธีกำรประเมินพร้อมสมมติฐำนและเงื่อนไขข้อจำกัดตำมทีได้ระบุไว้ในรำยงำนฉบั บนี ้ มี
ควำมเห็นว่ำ ณ วันประเมินมูลค่าทรัพย์สินวันที่ 16 กันยายน 2564 มูลค่าตลาดของทรัพย์สิน คือ
สรุ ปมูลค่าทรัพย์สนิ โดยวิธีเปรียบเทียบตลาด (Market Approach)
ห้องชุดพักอาศัย จานวน 149 ยูนิต รวมเนือ้ ทีห่ ้องชุด
8,690.95 ตารางเมตร เป็ นเงิน 265,091,850 บาท
รวมมูลค่าทรัพย์สนิ เป็ นเงิน (ปั ดเศษ) 265,090,000 บาท
สรุ ปมูลค่าทรัพย์สนิ โดยวิธีเปรียบเทียบตลาด (Market Approach) แบบ Portfolio - เป็ นวิธีกาหนดมูลค่าทรัพย์สนิ
ห้องชุดพักอาศัย จานวน 149 ยูนิต รวมเนือ้ ทีห่ ้องชุด
8,690.95 ตารางเมตร เป็ นเงิน 211,655,068 บาท
รวมมูลค่าทรัพย์สนิ เป็ นเงิน 211,660,000 บาท

บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

สารสนเทศของบริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน)
เรื่อง การจำหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท มอร์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (“PROP”)
(สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)
1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ
บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) (“MORE”) จะร่างสัญญาการจําหน่ายเงินลงทุนโดยฝ่ายกฎหมายของผู้ซื้อและผู้ขายร่วมกัน
เพื่อให้มีความถูกต้องและรัดกุมมากที่สุด อย่างไรก็ตามเงื่อนไขของการชําระเงินจะถูกระบุอยู่ในสัญญาซึ่งจะดำเนินการภายใน 90
วันหลังได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ในวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564
2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง
ผู้ขาย
:
บริษัท มอร์ รีเทิร์น จํากัด (มหาชน) (“MORE”)
ผู้ซื้อ
:
นายศิวพร ตั้งจิตติพร (“ผู้ซื้อ”)
ลักษณะความสัมพันธ์ : นายศิวพร ตั้งจิตติ พร ไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องที่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันและประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยว
โยงกัน พ.ศ. 2546 รวมถึงประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ และการคํานวณขนาดรายการ
บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) (“MORE”) อนุมัติจําหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท มอร์ พร็อพเพอร์
ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ (จำกัด) (“PROP”) เป็นจำนวน 38,399,993 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของ
PROP มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ในราคาหุ้นละ 6.51 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 250,000,000 บาท (สองร้อยห้าสิบล้าน
บาท) ให้แก่ นายศิวพร ตั้งจิตติพร (ผู้ซื้อ)
ภายหลังการทำรายการ PROP จะสิ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ทัง้ นี้ การทำรายการดังกล่าว บริษัทได้
พิจารณาถึงสถานการณ์สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19) ผลกระทบต่างๆ
ที่เกิดขึ้น โอกาสในสร้างเม็ดเงินและการทำกำไรจากการดำเนินธุรกิจในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับผลกระทบทางตรงและ
ทางอ้อม จึงพิจารณาถึงธุรกิจในด้านอื่นๆ ที่สามารถสร้างเม็ดเงินและผลกำไรให้กับบริษัทได้ เช่น กลุ่มธุรกิจสาธารณูปโภค ธุรกิจ
น้ำประปา ต่างๆ นอกจากนี้ โครงการบ้านสวนจตุจักร ณ ปัจจุบัน ยังอยู่ในสภาพที่ยังไม่พร้อมขายแยกรายห้องให้แก่ลูกค้า และ
PROP ต้องใช้ลงทุนเพื่อซ่อมแซม และปรับปรุงโครงการดังกล่าวเพิ่มอีกประมาณ 37.00 ล้านบาท (ที่มา : มติที่ประชุม
คณะกรรมการ PROP ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 ) ด้วยเหตุผลดังกล่าว ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่
5/2564 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 จึงมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิการจำหน่ายเงินลงทุนทั้งหมด
ใน PROP ซึ่งเป็นบริษัทย่อยจำนวน 38,399,993 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของ PROP โดยมีมูล
ค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท ในราคาจำหน่ายหุ้นละ 6.51 บาท หรือคิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 250,000,000 บาท (สองร้อยห้าสิบ
ล้านบาท) ให้แก่ นายศิวพร ตั้งจิตติพร (ผู้ซื้อ) ซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่เกีย่ วโยงกันกับบริษัทฯ ทั้งนี้ ได้เมื่อได้พิจารณาถึงแหล่งเงินทุน
ประกอบกับมีนักลงทุนในด้านอสังหาริมทรัพย์ มีความสนใจ และบริษัทได้พิจารณาถึงความสามารถในการชำระเงินของผู้ซื้อซึ่ง
เป็นนักธุรกิจที่มีชื่อเสียง มีความเชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์
และราคาที่จำหน่ายอยู่ในระดับทีผ่ ู้ซื้อจะหาแหล่งเงินทุน
สนับสนุนได้ ฯ (MORE ยังคงถือหุ้นใน PROP ร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว และมีอำนาจควบคุมรวมถึงมีส่วน

289

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

แบ่งรายได้จากการดำเนินงานของ PROP จนกว่าผู้ซื้อจะชำระเงินค่าหุ้นครบตามจำนวนและ MORE ทำการโอนหุ้น PROP เสร็จ
สิ้น ทั้งนี้ การชำระเงินมัดจำของผูซ้ ื้อไม่ถือเป็นการเปลีย่ นแปลงอำนาจควบคุมใน PROP)
การคํานวณขนาดรายการ
การเข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้นไม่เข้าข่ายเป็นรายการเกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 รวมถึงประกาศ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
รายการการจำหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท มอร์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ (จำกัด) (“PROP”) เข้า
ข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทตามประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไป โดยมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อย
ละ 72.25 ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) โดยเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการจำหน่ายไปสูงสุดจากงบ
การเงินรวมของบริษัทที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ทั้งนี้บริษัทไม่มีรายการ
จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทในรอบหกเดือนที่ผ่านมา แต่มีการทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ในคราวเดียวกันนี้ (การ
จำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท มอร์ เมดดิคัล จำกัด (“MMD”)) ซึ่งเป็นผลให้มีมูลค่าของรายการสูงสุดรวมเท่ากับร้อยละ 249.96
ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยมีรายละเอียดข้อมูลทางการเงินและการคำนวณขนาดรายการดังนี้
MORE
ข้อมูลทางการเงิน
สินทรัพย์รวม
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
หนี้สินรวม
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
NTA ของ บริษัทจดทะเบียน
กำไร (ขำดทุน) สุทธิ (4 ไตรมำสล่ำสุด)

PROP

MMD

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

(หน่วย :ล้านบาท)

(หน่วย :ล้านบาท)

(หน่วย :ล้านบาท)

550.33
1.17
232.76
17.17
299.23
(11.10)

248.53
32.32
216.21
2.06

32.96
0.01
7.11
25.84
(1.32)

การคำนวณขนาดรายการตามประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปตามเกณฑ์การคำนวณทั้ง 4 เกณฑ์ของ PROP
หลักเกณฑ์

การคำนวณ

1 เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) สัดส่วนการจำหน่าย 99.99% x NTAของบริษัทที่ทำรายการ 216.21 x100
NTAของบริษัทจดทะเบียน 299.23
2 เกณฑ์กำไรสุทธิ
3 เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน
4 เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุน

สัดส่วนการจำหน่าย 99.99% x กำไรสุทธิของบริษัทที่ทำรายการ 2.06 x100
กำไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียน(11.10)

ขนาดรายการ
72.25
ไม่สามารถคำนวณได้
เนื่องจากบริษัทขาดทุน

จำนวนมูลค่าที่รับ 250 x 100
สินทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบียน 550.33

45.43

จำนวนหุ้นทีอ่ อกเพือ่ ชำระค่าสินทรัพย์ x 100
จำนวนหุ้นทีอ่ อกและชำระแล้วของบริษัทจดทะเบียน

ไม่สามารถคำนวณได้
เนื่องจากไม่มีการออกหุ้น

เกณฑ์การคำนวณสูงสุด (จำหน่ายบริษทั ย่อย- บริษัท มอร์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด)
หมายเหตุ:
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1/ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 PROP มีเงินกู้ยืมจาก MORE สุทธิหลังหักรายได้ค้างรับและค่าใช้จ่ายค้างจ่ายแล้ว จำนวน 29.19
ล้านบาท โดยหนี้ดังกล่าวอยู่ระหว่างการชำระให้แล้วเสร็จก่อนดำเนินการจำหน่าย จึงไม่ถูกนำมาคิดในการคำนวณขนาดรายการ
ทั้งนี้ ระหว่าง PROP และ MORE ไม่มีภาระค้ำประกันและเงินสำรองจ่ายล่วงหน้าระหว่างกัน
การคำนวณขนาดรายการตามประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปตามเกณฑ์การคำนวณทั้ง 4 เกณฑ์ของ MMD
หลักเกณฑ์

การคำนวณ

ขนาดรายการ

1 เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) สัดส่วนการจำหน่าย 99.99% x NTAของบริษัทที่ทำรายการ 25.84 x100
NTAของบริษัทจดทะเบียน 299.23
2 เกณฑ์กำไรสุทธิ

8.63

สัดส่วนการจำหน่าย 99.99% x กำไรสุทธิของบริษัทที่ทำรายการ x100

ไม่สามารถคำนวณได้

กำไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียน (11.10)

เนื่องจากบริษัทขาดทุน

จำนวนมูลค่าที่รับ (1,655.26x0.6811/)x 100
สินทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบียน 550.33

204.53

จำนวนหุ้นทีอ่ อกเพือ่ ชำระค่าสินทรัพย์ x 100
จำนวนหุ้นทีอ่ อกและชำระแล้วของบริษัทจดทะเบียน

ไม่สามารถคำนวณได้
เนื่องจากไม่มีการออกหุ้น

3 เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน
4 เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุน

เกณฑ์การคำนวณสูงสุด (จำหน่ายบริษทั ย่อย- บริษัท มอร์ เมดดิคัล จำกัด)

204.53

หมายเหตุ 1/ กรณีสิ่งตอบแทนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ให้เปรียบเทียบราคาตลาดของหลักทรัพย์ หรือ NTA โดยเลือกค่าสูงกว่าในการคำนวณ โดยราคาตลาด คำนวณจากราคา
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของ HEMP ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระ
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน โดยที่ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัท ที่คำนวณย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ระหว่าง
วันที่ 20 สิงหาคม 2564 ถึง 9 กันยายน 2564 เท่ากับ 0.68 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com)

เกณฑ์การคำนวณสูงสุดของการทำรายการในครั้งนี้
เกณฑ์

ขนาดรายการ PROP

ขนาดรายการ MMD

1

เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)

72.25

8.63

2
3

เกณฑ์กำไรสุทธิ
เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

ไม่สามารถคำนวณได้
เนื่องจากบริษัทขาดทุน

ไม่สามารถคำนวณได้
เนื่องจากบริษัทขาดทุน

45.43

204.53

ไม่สามารถคำนวณ

ไม่สามารถคำนวณได้

4

เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุน
ได้เนื่องจากไม่มีการออกหุน้
เนื่องจากไม่มีการออกหุ้น
เกณฑ์การคำนวณสูงสุดของการทำรายการในครั้งนี้ คือเกณฑ์มูลค่าของสิ่งตอบแทน มีขนาดรายการเท่ากับ

รวมขนาดรายการในครั้งนี้
80.88
249.96
249.96

ธุรกรรมจึงจัดอยู่ในรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 1 ของประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไป
ซึ่งกำหนดให้บริษัทมีหน้าทีต่ ้องดำเนินการ ดังต่อไปนี้
(1)
จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศสำหรับการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที
โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ท้ายประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปฯ
(2)
แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความเห็นในการเข้าทำ
ธุรกรรมการจำหน่ายเงินลงทุน ตามที่กำหนดในประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปฯ โดยจัดส่ง
รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาพร้อมกับจัดส่งหนังสือ
เชิญประชุมผู้ถือหุ้น ในการนี้ บริษัทได้แต่งตั้งให้ บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นที่
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(3)

ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นใน
การเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายเงินลงทุน ข้างต้น
จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติการตกลงเข้าทำรายการดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงไม่ตำ่ กว่า
3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยบริษัทจะ
จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและมีสารสนเทศอย่างน้อยตามที่ประกาศเรื่องการได้มาหรือ
จําหน่ายไปกำหนดพร้อมความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระทีไ่ ด้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน
ก.ล.ต. ให้แก่ผู้ถือหุ้น เป็นระยะเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่จำหน่ายไป
สินทรัพย์ที่ทำรายการ
: หุ้นสามัญของบริษัท บริษัท มอร์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ (จำกัด) (“PROP”)
ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท มอร์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ (จำกัด) (“PROP”)
ชื่อบริษัท
: บริษัท มอร์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ (จำกัด)
วันที่จดทะเบียนจัดตั้ง
: 28 กันยายน 2554
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
: 222/148-150 อาคารชุดบ้านสวนจตุจักร ซอยวิภาวดีรังสิต 17 ถนนวิภาวดี
รังสิตแขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
: 384,000,000.00 บาท ( สามร้อยแปดสิบสี่ลา้ นบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 38,400,000หุ้น (สามสิบแปดล้านสี่แสนหุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
: 10 บาทต่อหุ้น
กรรมการ
: นายอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ
นายศิริศักดิ์ ปิยทัสสีกลุ
อำนาจกรรมการ
: กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท
ประเภทธุรกิจ
: พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ประวัติการเปลี่ยนแปลงของ บริษัท มอร์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
รายละเอียดลักษณะทั่วไปของอาคารชุดบ้านสวนจตุจักร
ลักษณะอาคาร
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 8 ชั้น ลักษณะใกล้เคียงสี่เหลี่ยม จำนวน 6
อาคาร ได้แก่ อาคาร D, E, F, G, H, I รวมห้องชุดทั้งหมด จำนวน 149 ห้องชุด
รวม 8,690.95 ตารางเมตร ซึ่งห้องชุดภายในอาคารสามารถใช้ได้ทั้ งเพื่ อ
วัตถุประสงค์ ทางด้านพาณิชยกรรมและพักอาศัย
พื้นที่ห้องชุดรวมประมาณ
อาคาร D 1,560.26 ตารางเมตร ห้องชุดรวม 26 ห้อง
อาคาร E 1,498.25 ตารางเมตร ห้องชุดรวม 25 ห้อง 0
อาคาร F 1,442.33 ตารางเมตร ห้องชุดรวม 28 ห้อง
อาคาร G 1,662.15 ตารางเมตร ห้องชุดรวม 26 ห้อง
อาคาร H 1,556.26 ตารางเมตร ห้องชุดรวม 26 ห้อง
อาคาร I
971.70 ตารางเมตร ห้องชุดรวม 18 ห้อง
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ปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่ได้ดำเนินการตามโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงใหม่ (Renovation) ห้องชุดดังกล่าวแต่
เนื่องจากมีผู้เช่าห้องชุดภายในอาคารต่อเนื่องเรื่อยมา บริษัทฯ ยังคงให้บริการเช่าห้องพักแบบเหมาให้กับทาง บริษัท เวิลด์ เอ็น
เตอร์เทนเม้นท์ จำกัด ในอัตราเหมาที่ 400,000 บาท ต่อเดือน โดยมีการชำระค่าใช้จ่ายส่วนกลาง ตามจำนวนที่บริ ษั ทมี
กรรมสิทธิ์ให้กับนิติบุคคลอาคารชุด ในอัตราตารางเมตรละ 18.5 บาท ต่อเดือน
วันที่
รายการ
28/09/2554
บริษัทจดทะเบียนจำนวนเงิน 20,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,000,000 หุ้นๆ ละ 10 บาท
*ถือหุน้ โดยบริษัท มอร์ รีเทิรน์ จำกัด (มหำชน) ในสัดส่วนร้อยละ 99.99
02/05/2556
บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 20,000,000 บาท เป็น 70,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน
7,000,000 หุ้นๆ ละ 10 บาท
*ถือหุน้ โดยบริษัท มอร์ รีเทิรน์ จำกัด (มหำชน) ในสัดส่วนร้อยละ 99.99
03/09/2558
บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 70,000,000 บาท เป็น 170,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน
17,000,000 หุ้นๆ ละ 10 บาท
*ถือหุน้ โดยบริษัท มอร์ รีเทิรน์ จำกัด (มหำชน) ในสัดส่วนร้อยละ 99.99
25/11/2559
บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียน จากเดิม 170,000,000 บาท เป็น 260,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน
26,000,000 หุ้นๆ ละ 10 บาท
*ถือหุน้ โดยบริษัท มอร์ รีเทิรน์ จำกัด (มหำชน) ในสัดส่วนร้อยละ 99.99
24/12/2561
จำหน่ายหุ้นสามัญทั้งหมดในบริษทั ดีเอ็นเอ รีเทล ลิ้งค์ จำกัด ซึ่งถือหุ้นโดยบจ.มอร์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอป
เม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย จำนวน 1,999,999 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 79.99 ของทุนจดทะเบียน
ทัง้ หมดของ บริษัท ดีเอ็นเอ รีเทล ลิงค์ จำกัด มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท ในราคาหุ้นละ 140 บาท คิด
เป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 168.00 ล้านบาท ให้แก่บริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง และเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม
2561 บจ.มอร์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้โอนกรรมสิทธิ์หุ้นสามัญของบริษัท ดี
เอ็นเอ รีเทล ลิงค์ จำกัด ให้แก่ผู้ซอื้ และได้รับชำระเงินค่าหุ้นดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
11/03/2562
บริษัทเปลี่ยนชื่อ จำกเดิม “บริษัท ดีเอ็นเอ เรฟโวลูช่นั จำกัด” เป็ น บริษัท มอร์ พร็อพเพอร์ตี ้ ดีเวลลอป
เม้นท์ จำกัด
บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียน จากเดิม 260,000,000 บาท เป็น 384,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน
04/04/2562
38,400,000 หุ้นๆ ละ 10 บาทเพื่อใช้เป็นเงินลงทุนสำหรับการเข้าซื้อห้องชุดพาณิชยกรรมและห้องชุดพัก
อาศัยจำนวน 147 ยูนิต ในโครงการบ้านสวนจตุจักรโดยมูลค่าเข้าลงทุนรวม 202.31 ล้านบาท
*ถือหุ้นโดยบริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) ในสัดส่วนร้อยละ 99.99
10/09/2564
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมัติการจำหน่ายเงิน
ลงทุนในบริษัท มอร์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (“PROP”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยจำนวน 38,400,000
หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของ PROP ในราคาจำหน่ายหุ้นละ 6.51 บาท
หรือคิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 250,000,000 บาท (สองร้อยห้าสิบล้านบาท) ให้แก่ นายศิวพร ตั้งจิตติพร (ผู้ซื้อ)
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โครงสร้างการถือหุ้นก่อนและหลังทำรายการ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
ลำดับ

รายชื่อผู้ถือหุ้น
จำนวนหุ้น

1.
2.
3.

ภายหลังการจำหน่ายไป

บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน)
นายศิวพร ตั้งจิตตพร
นายอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ
นายศิริศักดิ์ ปิยทัสสีกุล
รวม

38,399,993
5
2
38,400,000

สัดส่วน(ร้อยละ)
99.99
0.01
0.00
100.00

จำนวนหุ้น

สัดส่วน(ร้อยละ)

38,400,000
38,400,000

0.00
100.00
0.00
0.00
100.00

งบการเงิน PROP
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
31 ธ.ค. 2561
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนีก้ ำรค้ำและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์ทำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอื่น
อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน – สุทธิ2/
อำคำร และอุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น - สุทธิ
เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ
เงินลงทุนในบริษัทร่วม - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนีส้ ิน
หนีส้ ินหมุนเวียน
เจ้ำหนีก้ ำรค้ำและเจ้ำหนีห้ มุนเวียนอื่น
เงินกูย้ ืมระยะสัน้ จำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน4/
หนีส้ ินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น

31 ธ.ค. 2562

86,396,713.00
543,995.00
3,603.00
374,177.00
87,318,488.00

846,106.00
2,203,094.00
3,680.00
189,247.00
3,242,127.00

65,744.00
3,000.00
68,744.00
87,387,232.00

233,467,921.00
4,155,128.00
10,629.00
3,000.00
237,636,678.00
240,878,805.00

5,593,765.00
160,270.00
324,590.00
6,078,625.00
6,078,625.00

1,034,247.00
26,500,000.00
40,400.00
27,574,647.00
27,574,647.00
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(หน่วย: บำท)
30 มิ.ย. 25641/

31 ธ.ค. 2563

788,369.00
2,399,722.00
3,712.00
526,256.00
3,718,059.00

646,247.25
3,413,092.57
3,712.25
642,758.21
4,705,810.28

239,977,830.00
3,941,328.00
9,487.00
3,000.00
243,931,645.00
247,649,704.00

239,977,830.00
3,835,721.71
8,922.46
3,000.00
243,825,474.17
248,531,284.45

2,426,036.00
29,850,000.00
34,400.00
32,310,436.00
32,310,436.00

2,430,387.75
29,850,000.00
36,640.24
32,317,027.99
32,317,027.99

3/
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31 ธ.ค. 2561

31 ธ.ค. 2562

31 ธ.ค. 2563

30 มิ.ย. 25641/

ทุนเรือนหุน้
ทุนเรือนหุน้
หุน้ สำมัญ 38,400,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ ละ 10 บำท
260,000,000.00
384,000,000.00
384,000,000.00
384,000,000.00
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว
หุน้ สำมัญ 38,400,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ ละ 10 บำท
260,000,000.00
384,000,000.00
384,000,000.00
384,000,000.00
กำไร(ขำดทุน)สะสม
จัดสรรแล้ว - สำรองตำมกฎหมำย
2,296,527.00
2,296,527.00
2,296,527.00
2,296,526.70
ยังไม่จดั สรร
(180,987,920.00) (172,992,369.00) (170,957,259.00) (170,082,270.24)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
81,308,607.00
213,304,158.00
215,339,268.00
216,214,256.46
248,531,284.45
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
87,387,232.00
240,878,805.00
247,649,704.00
หมำยเหตุ:
1/ ข้อมูลปี งบกำรเงิน 2561– 2563 ได้รบั กำรตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชี และงบกำรเงินงวด 6 เดือน สิน้ สุด 30 มิถนุ ำยน 2564 จัดทำ
ขึน้ โดยฝ่ ำยบริหำรของบริษัทฯ
2/อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน – สุทธิของ PROP ส่วนใหญ่เป็ นห้องชุดในอำคำรชุดโครงกำรบ้ำนสวนจตุจกั ร จำนวน 149 ยูนิต เนือ้ ที่
ห้องชุดรวม 8,690.95 ตำรำงเมตร (“ห้องชุด”) รวมมูลค่ำ 207.98 ล้ำนบำท และเงินมัดจำ-ค่ำซือ้ ทรัพย์สิน 32.00 ล้ำนบำท
3/ อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน – สุทธิในปี 2563 เพิ่มมำจำกปี 2562 จำนวน 6.51 ล้ำนบำท เนื่องจำก 1. PROP มีกำรลงทุนในห้อง
ชุดโครงกำรบ้ำนสวนจตุจกั รเพิ่ม 1 ยูนิต และ 2. มีกำรประเมินมูลค่ำทรัพย์สินในโครงกำรบ้ำนสวนจตุจกั รใหม่
4/ หนีส้ ินเกือบทัง้ หมดของ PROP เป็ นหนีส้ ินที่ PROP กูย้ ืมมำจำกบริษัทฯ (29.85 ล้ำนบำท ณ วันที่ 30 มิถนุ ำยน 2564)

งบกำไรขาดทุน
ปี 2561
กำไรหรือขำดทุน:
รำยได้
กำไรจำกกำรลงทุนในบริษัทย่อย
รำยได้อื่น
รำยได้ค่ำเช่ำ
รำยได้จำกดอกเบีย้ รับ
อื่นๆ
รวมรำยได้
ค่ำใช้จ่ำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร
หนีส้ ญ
ู และหนีส้ งสัยจะสูญ
รวมค่ำใช้จ่ำย
กำไร(ขำดทุน)ก่อนต้นทุนทำงกำรเงินและค่ำใช้จ่ำย
ภำษีเงินได้
ต้นทุนทำงกำรเงิน
กำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้

ปี 2562

ปี 2563

(หน่วย: บำท)
6 เดือนแรกปี
25641/

47,999,960.00
2,712,708.00
2,712,630.18
77.85
50,712,668.00

12,231,068.00
4,100,000.00
2,398,451.76
5,732,616.102/
12,231,068.00

9,514,131.00
6,600,000.00
2,378,909.71
535,222.51
9,514,131.00

4,525,230.56
3,300,000.00
1,176,232.56
48,998.00
4,525,230.56

11,896,445.00
(18,610,131.00)
(6,713,686.00)

3,365,261.00
583,270.00
3,948,531.00

3,236,954.00
2,398,027.00
5,634,981.00

1,549,206.09
1,175,889.91
2,725,096.00

57,426,354.00

8,282,537.00

3,879,150.00

1,800,134.56

(5,285,440.00)
52,140,914.00

(286,986.00)
7,995,551.00

(1,844,040.00)
2,035,110.00

(925,145.55)
874,989.01
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ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

6 เดือนแรกปี
25641/

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้
กำไร(ขำดทุน)สำหรับงวด
52,140,914.00
7,995,551.00
2,035,110.00
874,989.01
หมำยเหตุ:
1/ ข้อมูลปี งบกำรเงิน 2561– 2563 ได้รบั กำรตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชี และงบกำรเงินงวด 6 เดือน สิน้ สุด 30 มิถนุ ำยน 2564 จัดทำ
ขึน้ โดยฝ่ ำยบริหำรของบริษัท
2/ PROP รับรู ก้ ำไรจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำ ยุติธ รรมของทรัพย์สิน จำนวน 5.55 ล้ำนบำท จำกกำรประเมินสินทรัพย์อำคำรชุด
โครงกำรบ้ำนสวนจตุจกั ร

สรุปงบแสดงฐำนะทำงกำรเงินรวมของบริษัทฯ ที่มีควำมเกี่ยวข้องกับ PROP
งบการเงินรวม
เงินลงทุนใน บริษัท มอร์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
จำนวนหุ้น
มูลค่าเงินลงทุนต่อหุ้น

ณ 31/06/2564
384,000,000.00
(140,000,030.00)
243,999,970.00
38,400,000.00
6.35

5 มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน วิธีการชำระเงิน และเงื่อนไขสำคัญอื่นๆ ตามที่ตกลงกัน
บริษัทได้มีการกำหนดเงื่อนไขการชำระเงินในสัญญาเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่างๆที่จะกระทบต่อด้านลบและการ
เสียโอกาสของบริษัท โดยทำข้อตกลงให้ผู้ซื้อชำระเงินงวดแรกจำนวนร้อยละ 20 หรือคิดเป็นจำนวนเงิน 50 ล้านบาท ณ วันทำ
สัญญา คือภายใน 90 วัน นับจากได้รับการอนุมัตจิ ากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 และจะชำระส่วนทีเ่ หลืออีกชำระ
ภายใน 1 ปี วัน นับแต่วันที่ทำสัญญา โดยมีเงื่อนไขว่าหากผู้ซื้อผิดสัญญาบริษัทมีสิทธิริบเงินที่ชำระงวดแรกทั้งหมด และบริษัทจะ
ส่งมอบหุ้นสามัญทั้งจำนวนก็ต่อเมือ่ ผู้ซื้อได้ชำระราคาครบถ้วนแล้วเท่านั้น
6. มูลค่ารวมของสินทรัพย์ที่จำหน่ายไป
มูลค่ารวมของสินทรัพย์ที่จ ำหน่ายไป เมื่อคำนวณจากมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 อ้างอิงจากงบ
การเงินฉบับตรวจทานแล้วของ PROP เท่ากับ 216.21 ล้านบาท โดย บริษัทฯจะทำการจำหน่ายหุ้นสามัญของ PROP จำนวน
38,399,993 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของ PROP โดยคิดเป็นมูลค่าสินทรัพย์ที่จำหน่ายไปทั้งสิ้น
250 ล้านบาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 บริษัท มอร์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (“PROP”) มีเงินกู้ยืม บริษัท มอร์
รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) (“MORE”) สุทธิหลังหักรายได้ค้างรับและค่าใช้จ่ายค้างจ่ายแล้วจำนวน 29.19 ล้านบาท โดยหนี้ดังกล่าว
อยูร่ ะหว่างการชำระให้แล้วเสร็จก่อนดำเนินการจำหน่าย (ดังนั้น หนี้สินดังกล่าวจึงไม่นำมาคำนวณในขนาดรายการ) ทั้งนี้ PROP
คาดว่าจะได้รับเงินมัดจำที่ดิน จำนวน 32.00 ล้านบาท คืนภายหลังจากการยกเลิกสัญญาซื้อขายที่ดินแปลงหนึ่ง ซึ่ง PROP คาด
ว่าจะใช้เงินจำนวนนี้ในการชำระหนี้จำนวน 29.19 ล้านบาทให้กับบริษัทฯ ก่อนการทำรายการ

296

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

7. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน
บริษัทฯ จะดำเนินการจําหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญที่ถือใน PROP จำนวน 38,399,993 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทุน
จดทะเบียนทั้งหมดของ PROP มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ในราคาหุ้นละ 6.51 บาท มูลค่ารวม 250,000,000 บาท โดยเป็น
ราคาที่ตกลงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท มอร์ พร็อพเพอร์ตี้ ดี
เวลลอปเม้นท์ จำกัด (“PROP”) มีมูลค่าหุ้นละ 6.35 บาท(โดยมูลค่าเงินลงทุนตามราคาทุนใน PROP ตามงบการเงินของบริษัท
ฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เท่ากับ 384.00 ล้านบาท (มูลค่า10 บาทต่อหุ้น) แต่เนื่องจาก PROP ยังไม่สามารถสร้างรายได้
และผลกำไรตามที่บริษัทฯ ประเมินไว้ส่งผลให้บริษัทฯ มีการบันทึกบัญชีค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนดังกล่าวจำนวน 140.00 ล้าน
บาท จึงทำให้เงินลงทุนสุทธิตามบัญชีของบริษัทฯ ใน PROP เท่ากับ 244.00 ล้านบาทหรือคิดเป็น 6.35 บาทต่อหุ้น) (ตามงบ
การเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 PROP มีสินทรัพย์รวมจำนวน 248.53 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น 1) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
ลงทุน – สุทธิของ PROP จำนวน 239.98 ล้านบาท ซึ่งเป็นห้องชุดในอาคารชุดโครงการบ้านสวนจตุจักร จำนวน 149 ยูนิต เนื้อ
ที่ห้องชุดรวม 8,690.95 ตารางเมตร (“ห้องชุด”) รวมมูลค่า 207.98 ล้านบาท และเงินมัดจำ-ค่าซื้อทรัพย์สินจำนวน 32.00 ล้าน
บาท 2) ที่ดินอาคารและอุปกรณ์ จำนวน 3.84 ล้านบาท 3) สินทรัพย์อื่นๆ จำนวน 4.72 ล้านบาท) เนื่องจาก บริษัทได้มีการ
พิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของเงินลงทุน แล้วมีข้อบ่งชี้ว่าเงินลงทุนดังกล่าวเกิดการด้อยค่า จากการประมาณการกระแส
เงินสดในอนาคต อัตรากำไรขั้นต้น และอัตราการเติบโตจากงบประมาณโดยอ้างอิงจากผลประกอบการในอดีตที่ผ่านมา ประกอบ
กับการคาดการณ์การเติบโตของตลาดในอนาคต ดังนั้นจึงมีการประมาณการค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนของบริษัทย่อย
บริษัทฯ จะดำเนินการจําหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญ ให้แก่ผู้ซื้อ ภายหลังได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564
โดยผู้ซื้อไม่มีเงื่อนไขใดๆในการเข้าทำรายการซื้อ และบริษัทฯ กําหนดการชําระเงิน ดังนี้ ผู้ซื้อชำระงวดแรกจำนวนร้อยละ 20
หรือ 50 ล้านบาท ณ วันทำสัญญา คือ ภายใน 90 วันนับจากวันที่ได้รับอนุมัตจิ ากที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 และ
จะชำระส่วนที่เหลือภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ทำสัญญา โดยการเจรจาและเงื่อนไขรายละเอียดของสัญญาการจําหน่ายเงินลงทุนอยู่
ระหว่างการร่างโดยฝ่ายกฎหมายของผู้ซื้อและผู้ขายร่วมกันเพื่อให้มคี วามถูกต้องและรัดกุมมากที่สดุ อย่างไรก็ตามเงื่อนไขของการ
ชําระเงินจะถูกระบุอยู่ในสัญญาซึ่งอยู่ในระหว่างการดำเนินการ
8. ผลประโยชน์ที่บริษัทคาดว่าจะได้รับ
การจําหน่ายหุ้นสามัญทั้งหมดใน PROP ในครั้งนี้ จะทำให้บริษัทฯ สามารถนำเงินที่ได้จากการจําหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของ
PROP ไปลงทุนในธุรกิจอื่นที่กำลังเป็นที่ต้องการในปัจจุบัน เช่นธุรกิจการบริหารจัดการน้ำ เนื่องจากผลประกอบการของ PROP
ยังไม่สะท้อนผลกําไรออกมาได้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่า ภายหลังการทำรายการดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้วจะทำให้บริษัทฯมี
เงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้นเพื่อนําไปลงทุนในธุรกิจที่สามารถให้ผลตอบแทนได้สูงกว่าธุรกิจเดิมต่อไป
9. แผนการใช้เงินที่ได้จากการจําหน่าย
บริษัทฯ จะนําเงินที่ได้รับจากการจําหน่ายเงินลงทุนใน PROP ในครัง้ นี้ เพื่อลงทุนในธุรกิจบริหารจัดการน้ำครบวงจร น้ำประปา
บำบัดน้ำเสีย และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินกิจการของบริษัทต่อไป
โดยบริษัทจะได้รับเงินงวดแรกเป็นจำนวน 50 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 20 ณ วันทำสัญญา คือ ภายใน 90
วันหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้นครั้งที่ 1 /2564 ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ซึง่ บริษัทคาดว่าจะจัดสรรเงิน
ที่ได้รับมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการดําเนินงานของบริษัทในปัจจุบัน และจะได้ชำระส่วนที่เหลือภายใน 1 ปี นับแต่
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วันที่ทำสัญญา เพื่อรองรับการลงทุนในธุรกิจของบริษัทในอนาคตโดยแผนการใช้ที่ได้รับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท มอร์
พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลวอปเม้นท์ จำกัด มีรายละเอียดดังนี้
ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 บริษัทจะได้รับชำระเงินงวดแรก เป็นจำนวน 50,000,000 บาท (ห้าสิบล้านบาท) และภายใน
เดือนธันวาคม 2565 หรือภายในปี 2565 บริษัทจะได้รับเงินจากการจำหน่ายเงินลงทุนใน บริษัท มอร์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอป
เม้นท์ จำกัด (“PROP”) ครบทั้งจำนวน
โดยบริษัทจะนำเงินที่ได้รับแต่ละคราว มาบริหารจัดการด้านการเงินเพื่อลงทุน แต่ละโครงการ ซึ่งจำนวนเงินที่จะใช้อาจ
ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมแล้วแต่สถานการณ์ ณ ตอนนั้น เนื่องจากปัจจุบัน บริษัทไม่สามารถคาดการณ์ถึงสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า (โควิด-19) จึงทำให้บริษัทต้องมีการรัดกุมเรื่องการใช้เงินเพื่อลงทุน จึงจะพิจารณาตาม
ความเหมาะสม โดยแผนการใช้เงินหลักที่บริษัทได้วางไว้ มีดังนี้

1.
2.
3.
4.
5.

แผนการใช้เงิน
ลงทุนใน บริษัท เค วอเตอร์เวิร์ค จำกัด
ลงทุนใน1 บริษัท XXX จำกัด (อยู่ระหว่างการเจรจา)2 ทำธุรกิจเกีย่ วกับน้ำ
ลงทุนใน1 บริษัท XXX จำกัด (อยู่ระหว่างการเจรจา) 2ทำธุรกิจเกี่ยวกับน้ำประปา
ใช้ในโครงการบริหารจัดการน้ำ ที่เกาะเสม็ดและที่อำเภอปลวกแดง
ใช้เป็นทุนหมุนเวียนอื่นๆ ในกิจการ
รวม
1

จำนวนเงิน
70,000,000.00
50,000,000.00
50,000,000.00
30,000,000.00
50,000,000.00
250,000,000.00

1ทั้งนี้ การลงทุน หมายความรวมถึงการบริหารจัดการและจำหน่ายน้ำประปา ซึ่งประกอบด้วย การออกแบบวางแผน ก่อสร้างโรงผลิตน้ำประปาและติดตั้งวางท่อประปา และ การ

จัดเก็บค่าบริการน้ำประปาให้แก่ประชาชนทั่วไปและผู้ประกอบการธุรกิจ ห้างร้าน โรงแรม ร้านอาหาร
2บริษัทที่อยู่ระหว่างการเจรจา จะเป็นบริษัทที่มีลักษณะการดำเนินธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน เพื่อลดคู่แข่งทางการค้าต่อกันและหรือเอื้อประโยชน์ในทางธุรกิจ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจ
เป็นไปอย่างราบรื่น
3/ ทั้งนี้ หากบริษัทฯ เข้าลงทุนในโครงการข้างต้นหรือมีการได้มาซึ่งสินทรัพย์มีจนมีมูลค่าหรือขนาดรายการมีนัยสำคัญ บริษัทฯ จะปฏิบัติ ตามประกาคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่
ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม
2547 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน”)

10.เงื่อนไขการเข้าทำรายการ
เนื่องจากธุรกรรมการจำหน่ายเงินลงทุนของบริษัทที่คำนวณขนาดรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์สูงสุดเท่ากับร้อยละ 72.25
ดังนั้น ธุรกรรมดังกล่าวจึงจัดอยู่ในรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 1 ซึ่งตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไป
ซึ่ง กำหนดให้บริษัทมีหน้าที่ต้องดำเนินการทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศสำหรั บการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อตลาด
หลักทรัพย์ฯ ทันที โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ท้ายประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป และจัดให้มีการประชุมผู้
ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติการตกลงเข้าทำรายการดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผูถ้ ือหุ้นและมีสารสนเทศอย่างน้อยตามที่ประกาศ
เรื่องการได้มาหรือจําหน่ายไปฯ กำหนดพร้อมความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน
ก.ล.ต. ให้แก่ผู้ถือหุ้น เป็นระยะเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
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สรุปร่างสัญญาซื้อขายหุ้น PROP ระหว่าง นายศิวพร ตั้งจิตติพร (ผู้ซื้อ) กับบริษัทฯ
ซึ่งหากเงื่อนไขต่างๆ ในสัญญามีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทฯ จะต้องดำเนินการขออนุมัติการเข้าทำรายการจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้ง
ลำดับ
1.

หัวข้อ
คู่สัญญา

2.

รายละเอียด
หุ้นที่จะซื้อ
ขาย

3.

การซื้อขาย
หุ้นที่ซื้อขาย

4.

เงื่อนไขอื่นๆ

รายละเอียด
1. บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) (ในฐานะผู้ขาย)
2. นาย อมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ (ในฐานะผู้ขาย)
3. นาย ศิริศักดิ์ ปิยทัสสีกุล (ในฐานะผู้ขาย)
4. นายศิวพร ตั้งจิตติพร (ในฐานะผู้ซื้อ)
หุ้น PROP โดยปัจจุบัน มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 384,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 38,400,000 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท โดยผู้ซื้อตกลงชำระค่าหุ้นให้แก่ผู้ขาย รวมเป็นเงินจำนวน 250,000,000 บาท ในราคาหุ้นละ 6.51
บาท โดยผู้ซื้อตกลงจะชำระเงินมัดจำ และ/หรือค่าหุ้นดังกล่าวทั้งหมดให้แก่ผู้ขายที่ 1.บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน)
ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในสัญญา
จำนวนหุ้นทั้งหมดก่อนเข้า จำนวนหุ้นที่ประสงค์จะขาย
ผู้ขาย
ทำรายการ (หุ้น)
ในครั้งนี้ (หุ้น)
1. บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน)
38,399,993
38,399,993
2. นายอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ
5
5
3. นายศิริศักดิ์ ปิยทัสสีกุล
2
2
รวม
38,400,000
38,400,000
1. ผู้ซื้อมีความประสงค์ที่จะซื้อหุ้นที่ซื้อขายในราคารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 250,000,000 บาท (สองร้อยห้าสิบล้านบาท)
(“ราคาซื้อขาย”) โดยคู่สัญญาตกลงให้ผู้ซื้อชำระราคาซื้อขายดังกล่าวให้แก่ผู้ขาย
2. ผู้ซื้อตกลงวางเงินค่ามัดจำสำหรับหุ้นที่ซื้อขาย เป็นจำนวนเงิน 50,000,000 บาท ณ วันทำสัญญา และให้ถือเป็นส่วน
หนึ่งของราคาหุ้นที่ซื้อขาย (วันทำสัญญา คือภายใน 90 วัน นับจากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่
1/2564)
3. ผู้ซื้อตกลงชำระเงินค่าหุ้นที่เหลือจำนวน 200,000,000 บาท ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ทำสัญญานี้
4. ผู้ซื้อตกลงที่จะเป็นผู้รับผิดชอบชำระค่าอากรแสตมป์สำหรับการโอนหุ้นที่ซื้อขายทั้งหมด
1. หากผู้ซื้อไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญา ผู้ขายจะไม่คืนเงินมัดจำซึ่งผู้ซื้อได้วางไว้แก่ผู้ขาย และการซื้อขายหุ้นที่ซื้อขาย
จะต้องเป็นไปตามวิธีการที่กำหนดไว้ในสัญญา และอยู่ภายใต้เงื่อนไขบังคับก่อน รวมทั้งเงื่อนไขอื่น ๆ ในสัญญานี้ได้รับ
การปฏิบัติจนครบถ้วนแล้ว
2. ผู้ขายจะดำเนินการให้ PROP ดำเนินการชำระหนี้ค้างชำระใดๆ ให้แก่บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) ให้เสร็จสิ้น
ก่อนวันที่ทำการซื้อขายเสร็จสมบูรณ์
3. ให้ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อให้พิจารณาอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ตาม
วิธีการที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนด
4. กรรมการทุกคนของ PROP ได้ลงนามในหนังสือลาออกจากการเป็นกรรมการของ PROP โดยปราศจากข้อเรียกร้องใด
ๆ (โดยให้มีผลในวันที่การซื้อขายเสร็จสมบูรณ์) รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการ
ของ PROP และจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น และกรรมการดังกล่าวได้ส่งมอบเอกสารดังกล่าวให้แก่ PROP

11.

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการทำรายการ
คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าธุรกรรมการจำหน่ายเงินลงทุนของบริษัท มอร์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้น จำกัด ให้แก่
นายศิวพร ตั้งจิตติพร ในครั้งนี้ เป็นโอกาสที่จะทำให้บริษัทมีเงินทุน เพื่อใช้ลงทุนในกลุ่มธุรกิจบริหารจัดการน้ำ อย่างครบวงจร ที่
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มีโอกาสในการสร้างเม็ดเงินและสร้างผลประกอบการที่ดีได้มากกว่ากลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และเนื่องจากปัจจุบัน บริษัทฯ มี
การประมาณการค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนใน PROP จำนวน 140.00 ล้านบาท จากเงินลงทุนตั้งต้น 384.00 ล้านบาท
ส่งผลให้เงินลงทุนใน PROP ของบริษัทฯ มีมูลค่า 244.00 ล้านบาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ซึ่งหากบริษัทฯ จำหน่ ายเงิน
ลงทุนทั้งหมดใน PROP ที่ 250.00 ล้านบาท จะส่งผลให้งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ มีกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
ดังกล่าวที่ 6.00 ล้านบาท และจะส่งผลให้งบการเงินรวมของบริษัทฯ มีกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนดังกล่าวที่ 33.79 ล้าน
บาท ซึ่งเกิดจากการนำราคาจำหน่ายที่ 250.00 ล้านบาท มาหักด้วยต้นทุนเงินลงทุน 384.00 ล้านบาท และกำไร (ขาดทุน)สะสม
ของ PROP ตามสัดส่วนเงินลงทุนจำนวน (167.79) ล้านบาท อีกทั้งสถานการณ์สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด -19) ได้ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมกับกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ผู้สอบบัญชีของ
บริษัทฯ มีแนวโน้มที่จะตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในอนาคต ซึ่งการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าดังกล่าวจะส่งผลโดยตรงต่อกำไรสุทธิ
ของบริษัทฯ ซึ่งอาจส่งผลต่อราคาหุ้น คณะกรรมการจึงพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่าการทำรายการดังกล่าวมีความ
เหมาะสมและการที่บริษัทฯ สามารถขายเงินลงทุนทั้งหมดใน PROP จะส่งผลดีต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอนาคต คณะกรรมการ
บริษัทจึงเห็นควรอนุมัติการทำธุรกรรมจำหน่ายเงินลงทุนในครั้งนี้
12.

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
- ไม่มี –
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สารสนเทศของบริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) เรื่อง การจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรม
การจำหน่ายเงินลงทุนของ บริษัท มอร์ เมดดิคัล จำกัด (“MMD”)
(สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)
ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2564 ของบริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ
“MORE”) เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจำหน่ายเงินลงทุนใน
ธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร ของบริษัท มอร์ เมดดิคัล จำกัด (“MMD”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่ บริษัทถือ
หุ้นร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและชำระแล้วของ MMD) จำนวน 249,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
ใน MMD ให้แก่บริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“HEMP”) ในราคาไม่เกิน 200,000,000 บาท (สองร้อย
ล้านบาท) รวมถึงการเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น ข้อตกลง สัญญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายหุ้นสามัญของ
MMD (“ธุรกรรมการจำหน่ายเงินลงทุน”)
ทั้งนี้ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้ทำธุรกรรมการจำหน่ายเงินลงทุนนี้ MMD มีทุนจดทะเบียน
100,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท และมีทุนชำระแล้ว 25,000,000
บาท โดย MMD แจ้งว่าอยู่ระหว่างดำเนินการลดทุนจดทะเบียนเป็น 25,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 250,000 หุ้น มูล
ค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท และคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2564
โดย HEMP จะออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ HEMP จำนวนไม่เกิน 1,655,262,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขาย 0.12083 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 200,000,000 บาท ให้แก่บริษัท เพื่อชำระเป็น
ค่ า ตอบแทนสำหรั บ การซื้ อ หุ้ น สามั ญ ของ MMD แทนการชำระด้ ว ยเงิ น สด ทั้ งนี้ เป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ ข องประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุ น ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญ าตให้บ ริษัท จดทะเบียนเสนอขายหุ้ นที่ออกใหม่ต่อบุคคลใน
วงจำกัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ในเบื้องต้น บริษัทคาดว่าธุรกรรมการจำหน่ายเงินลงทุนนี้จะ
สามารถเริ่มและดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ภายในเดือนมกราคม 2565
การเข้าทำรายการธุรกรรมการจำหน่ายเงินลงทุนข้างต้น จึงถือเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินตามประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ ในการทำรายการที่ มีนัยสำคัญ ที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือ
จำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.
2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547(และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ”) ซึ่ง
เมื่อพิจารณาขนาดรายการดังกล่าวด้วยวิธีการคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนเปรียบเทียบกับมูลค่า
สินทรัพย์รวมของบริษัท ตามงบการเงินของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทสอบทานแล้วนั้น
พบว่ามีมูลค่าขนาดรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์เท่ากับร้อยละ 204.53 ทั้งนี้บริษัทไม่มีรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของ
บริษัทในรอบหกเดือนที่ผ่านมา แต่มีการทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ในคราวเดียวกันนี้ (การจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท
มอร์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (“PROP”)) ซึ่งเป็นผลให้มีมูลค่าของรายการสูงสุดรวมเท่ากับร้อยละ 249.96 ตาม
เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน
ดังนั้น ธุรกรรมจึงจัดอยู่ในรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 1 ของประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไป
ซึ่ง กำหนดให้บริษัทมีหน้าที่ต้องดำเนินการ ดังต่อไปนี้
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(1).จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศสำหรับการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที โดยมี
สารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ท้ายประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปฯ
(2).แต่งตั้ งที่ ป รึกษาทางการเงินอิ สระเพื่ อทำหน้ าที่ ต่ าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อ ง รวมถึ งการให้ ความเห็ นในการเข้าทำ
ธุรกรรมการจำหน่ ายเงินลงทุ น ตามที่กำหนดในประกาศรายการได้ มาหรือจำหน่ายไปฯ โดยจัดส่งรายงาน
ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาพร้อมกับจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ใน
การนี้ บริษั ท ได้แต่ งตั้ งให้ บริษั ท ดิ สคัฟ เวอร์ แมเนจเม้น ท์ จำกัด ซึ่งเป็ นที่ ป รึกษาทางการเงิน ที่ ได้รับ ความ
เห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) เป็นที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระในการให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นในการเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายเงินลงทุน ข้างต้น
(3).จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติการตกลงเข้าทำรายการดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญ
ประชุมผู้ถือหุ้นและมีสารสนเทศอย่างน้อยตามที่ประกาศเรื่องการได้มาหรือจําหน่ายไปกำหนดพร้อมความเห็น
ของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานก.ล.ต. ให้แก่ผู้ถือหุ้น เป็นระยะเวลาล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
อนึ่ง การเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายเงินลงทุนดังกล่าวถือเป็นรายการขายหรือโอนกิจการของบริษัทที่สำคัญ
ให้แก่บุคคอื่น ตามมาตรา 107(2)(ก) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ดังนั้น
บริษัทจะต้องขออนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายเงินลงทุนต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทและจะต้องได้รับอนุมัติจากที่
ประชุมผู้ถื อหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้ อยกว่าสามในสี่ ของจำนวนเสียงทั้ งหมดของผู้ถื อหุ้น ที่เข้าประชุม และมีสิท ธิออกเสีย ง
ลงคะแนน
นอกจากนี้ ภายหลังที่บริษัท ได้รับการจัดสรรหุ้นตามเพื่อตอบแทนการขายหุ้นสามัญของ MMD จะทำให้บริษัทซึ่ง
เป็นบุคคลในวงจำกัดได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเท่ากับ 1,655,262,500 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 36.07 ของจำนวนหุ้นที่
จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท ซึ่งเป็นผลให้จะทำให้บริษัทข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอ
ซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทที่ร้อยละ 25 และมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท ตามที่กำหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกอบกับประกาศคณะกรรมการ
กำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการลงวันที่ 13
พฤษภาคม 2554 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
อย่างไรก็ดี บริษัทมีความประสงค์ที่จะขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทโดยอาศัยมติที่
ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (Whitewash) ตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สก. 29/2561 เรื่องหลักเกณฑ์ในการขอผ่อนผันการ
ทำคำเสนอซื้อหลัก ทรัพ ย์ทั้ งหมดของกิจการโดยอาศั ยมติ ที่ป ระชุ มผู้ ถือหุ้ นของบริษั ท ซึ่งในการผ่อ นผั นการทำคำเสนอซื้ อ
หลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมติดังกล่าวมิให้นับรวมการ
ออกเสียงของบุคคลตามมาตรา 258 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดของผู้ขอผ่อนผันหรือบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert
party) กับผู้ขอผ่อนผัน และบุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลดังกล่าว
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บริษัทจึงขอเรียนแจ้งรายละเอียดของธุรกรรมการจำหน่ายเงินลงทุน ดังนี้
1.

แผนภาพแสดงโครงสร้างก่อนและภายหลังธุรกรรมการจำหน่ายเงินลงทุน

หมายเหตุ:
1/ บริษัท มอร์ คอนแทรค ฟาร์มมิ่ง (“MCF”) ยังมิได้ดำเนินธุรกิจใดๆ
2/ บริษัท คานาบิส คลับ จำกัด (“CNBCLUB”) ยังมิได้ดำเนินธุรกิจใดๆ
3/ บริษัท เฮอเบิล เทคโนโลยี จำกัด (“HBT”) ดำเนินธุรกิจจำหน่ายสินค้าจากสมุนไพรไทยภายใต้เครื่องหมายการค้า”การบูร”

ภายหลังจากการจำหน่ายเงินลงทุนใน MMD จะทำให้บริษัทย่อยของ MMD ซึ่งได้แก่ HBT CNBCLUB และ
MCF จะถูกโอนกิจการไปเป็นบริษัทย่อยของ HEMP ตามสัดส่วนการถือหุ้นของ MMD ทั้งนี้ MORE ไม่มีการลงทุนโดยตรงใน
HBT CNBCLUB และ MCF โดยการลงทุนทั้งหมดของ MORE ในบริษัท ดังกล่าวเป็นการลงทุนผ่าน MMD ทั้งสิ้น ดังนั้นการ
จำหน่ายเงินลงทุนใน MMD เท่ากับเป็นการจำหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัทที่เกี่ยวข้องภายใต้ MMD ในคราวเดียวกัน อย่างไร
ก็ดี เนื่องจาก การลงทุนใน HBT CNBCLUB และ MCF โดย MMD เกิดขึ้นภายหลัง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ทำให้ MMD ยัง
มิได้บันทึกมูลค่าเงินลงทุนบริษัทดังกล่าวในงบการเงิน และ MMD ได้ใช้เงินในการชำระทุนจดทะเบียนใน HBT และ CNBCLUB
จากเงินสดที่ได้รับคืนจากเงินประกันผลงาน (ตามงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เงินประกันดังกล่าวถูกบันทึกอยู่
ในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจำนวน 10.00 ล้านบาท) มาชำระเป็นทุนจดทะเบียนตามสัดส่วนใน HBTแล้วจำนวน 7.50 ล้านบาท
และ CNBCLUB จำนวน 1.25 ล้านบาท (ปัจจุบัน MCF ยังมิได้มีการชำระทุนจดทะเบียนแต่จะถูกเรียกชำระทุนจดทะเบียน
จำนวน 1.25 ล้านบาทภายในปี 2564) ดังนั้น การชำระทุนจดทะเบียนใน HBT CNBCLUB และ MCF จะไม่ส่งผลต่อมูลค่ารวม
ของสินทรัพย์ของ MMD และ MORE แต่จะเป็นเพียงการเปลี่ยนรายการทางบัญชีจากสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น เป็นเงินลงทุนใน
บริษัทย่อยเท่านั้น
ทั้งนี้ภายหลังจากการเข้าทำรายการบริษัทฯ จะไม่ส่งตัวแทนเข้าบริหารหรือเป็นกรรมการใน HEMP เนื่องจากบริษัทฯ เห็นว่า
1. การขายหุ้น MMD ในครั้งนี้เป็นการตกลงที่จะขายขาดเพียงแต่รับหุ้นเป็นค่าตอบแทนแทนเงินสด ซึ่งหุ้นที่ได้
รับมามีราคาที่บริษัทเห็นว่าเหมาะสม
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2.
3.
4.

5.

6.

7.

แนวโน้มธุรกิจของ HEMP ในภาพรวม หลังจากได้ MMD ไปแล้วจะทำให้เกิด Synergy ของธุรกิจ ซึ่งมีแนวโน้มที่
จะเติบโต และมี upside ให้กับผู้ถือหุ้นรายย่อยได้
ทีมบริหารงานของ HEMP ในปัจจุบันเป็นอดีตผู้บริหาร และเป็นบุคคลที่บริหารจัดการ MMD มาตั้งแต่ต้น บริษัท
มั่นใจว่า ทีมบริหารงานจะทำให้ MMD เติบโต และสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นได้
จำนวนหุ้นที่ MORE ได้มามีสัดส่วนที่มีนัยสำคัญ และมีราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาดพอสมควร กลไกในการกำกับ
ดูแลจะดำเนินการผ่านผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ และหาก HEMP บริหารงานทำให้ธุรกิจ MMD ไม่เป็นไปตามคาด ผู้ถือ
หุ้น HEMP ก็เสียหาย นอกจากนี้ หากธุรกิจของ MMD ไม่สร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น MMD ระหว่างทางก็
สามารถเจรจาหาผู้ร่วมทุน
การเจรจาซื้อขาย MMD กับ HEMP ข้อตกลงที่มีต่อกันคือ MORE จะไม่ส่งกรรมการเข้าไปบริหารใน HEMP
เพราะ HEMP ก็มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจนี้ตั้งแต่ต้นอยู่แล้ว และวัตถุประสงค์หลักของ MORE ที่ขาย MMD ให้
HEMP ในปัจจุบันเพราะเชื่อมั่นในทีมบริหารของ HEMP และแนวโน้มธุรกิจในอนาคตของ HEMP ประกอบกับ
นโยบายของ MORE ในการทำธุรกิจในอนาคตมุ่งเน้นไปทางสาธารณูปโภคเป็นหลัก และ MORE เชื่อมั่นว่าทีม
HEMP ไม่ทำให้ธุรกิจเสียหายแน่นอน เพราะเป็นทีมที่สร้างธุรกิจนี้มาตั้งแต่ต้น และสัดส่วนและราคาหุ้น HEMP
ที่ MORE ได้มาสามารถเจรจาหาพันธมิตรทางธุรกิจได้หากธุรกิจไม่เป็นไปตามคาด
การตัดสินใจชั้นสุดท้ายสำหรับการเข้าทำรายการในครั้งนี้.โดยเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆได้มีการเปิดเผยให้ผู้
ถือหุ้นทราบ และต้องผ่านมติ 3 ใน 4 ของผู้เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของทั้งHEMP และ MORE อีก
ชั้นหนึ่ง
หากในอนาคต ผลตอบแทนที่ ได้ รั บ จาก HEMP ไม่ เป็ น ไปตามคาด MORE มี ท างเลื อ กที่ จ ะซื้ อ หุ้ น ในตลาด
หลักทรัพย์ และทำคำเสนอซื้อหุ้นจากรายย่อย หรืออาจขายหุ้นให้พั นธมิตรใหม่ทางธุรกิจที่อาจเอื้อประโยชน์ใน
การทำธุรกิจของHEMP ในอนาคตได้อีกทางเลือกหนึ่งด้วย
ทั้งนี้ บริษัทสามารถติดตามผลการดำเนินงาน หรือเหตุการณ์สำคัญ ของ HEMP ผ่านกลไกการ
กำกับดูแลของทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวคือ ติดตามการรายงานผลการดำเนินงาน ,งบการเงิน
ของ HEMP หรือเมื่อมีรายการที่มีนัยสำคัญ ที่มีความผิดปกติ บริษัทสามารถใช้สิทธิในการโหวตคัดค้านไม่เห็น
ด้วยเพื่อปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยได้อีกทางหนึ่ง

2.

วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ
ธุรกรรมดังกล่าวจะเกิดขึ้นก็ต่อเมือ่ (ก) บริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ของบริษัทซึ่งจะ
จัดขึ้นในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 และ (ข) HEMP ได้รับอนุมัตจิ ากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งจะ
จัดขึ้นในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ใน มีมติอนุมัติธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ MMD และธุรกรรมการจัดสรรหุ้น
เพื่อตอบแทนการซื้อหุ้นสามัญของ MMD และ (ค) สำนักงาน ก.ล.ต. อนุญาตให้ HEMP เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่โดย
เฉพาะเจาะจงต่อบุคคลในวงจำกัด ซึ่งได้แก่บริษัท เพื่อชำระราคาค่าหุ้น MMD แทนเงินสด และอนุมตั กิ ารขอผ่อนผัน
การทำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash)

3.
3.4

คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง และความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
คู่กรณีที่เกีย่ วข้อง
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ผู้จะชื้อ

:

บริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหาชน)

ผู้จะขาย

:

บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน)

ลักษณะความสัมพันธ์
ระหว่างกัน

: ไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องที่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันและ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการ
ปฏิบัติของบริษทั จดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 รวมถึงประกาศอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง เนื่องจากผู้จะซื้อมิได้เป็น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้มีอำนาจ
ควบคุม รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวของบริษัท

(1) ข้อมูลทั่วไป
ชื่อบริษัท

บริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ

การให้บริการที่เกี่ยวข้องด้านสุขภาพ ยา และสมุนไพร
เลขที่ 19 ซอยรามคำแหง 22 (จิตตรานุเคราะห์) ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขต
บางกะปิ กรุงเทพมหานคร
0107546000440
29 ธันวาคม 2546
2,933,261,052 บาท
2,933,261,050 บาท

ที่ตั้ง
เลขที่ทะเบียนนิติบุคคล
วันจดทะเบียนบริษัท
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรียกชาระแล้ว

(2)รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับ ณ วันที่ 19 มี.ค. 2564
ลำดับ

ชื่อ-สกุล

จำนวนหุ้น

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

นายธิบดี มังคะลี
นางสาวอัยลดา ชินวัฒน์
นายณัฐพล จุฬางกูร
นายทวีฉัตร จุฬางกูร
นายสุเมธ มโนสุทธิ
บริษัท เจเนอรัล เรคคอร์ด อินเตอร์เนชั่นแนล อินดัสตรี้ จำกัด
นายฉัตรชัย วงศ์สกุลชัย
นายณัฏฐวุฒิ ชีวมงคล
นายสมบัติ พานิชชีวะ
นายเกษมทัต ไพจิตรสมบัติ
รวม

638,233,520
547,537,175
182,263,800
112,655,300
109,586,500
66,600,000
59,041,800
54,507,400
39,000,000
33,458,175
1,842,883,670
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21.76
18.67
6.21
3.84
3.74
2.27
2.01
1.86
1.33
1.14
62.83
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(3)

รายชื่อคณะกรรมการ ณ วันที่ 10 กันยายน 2564
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ชื่อ-สกุล
นายสุรพันธ์ พุ่มแก้ว
นายสามารถ ฉัว่ ศิริพัฒนา
นายสิทธิชยั เกสรสมบัติ
นายธิบดี มังคะลี
นายกำพล บุรยิ เมธากุล
นางศุภากร ฉัว่ ศิริพัฒนา
พล.ต.ท. สฤษฎ์ชัย อเนกเวียง
นายเฉลิมพงษ์ มหาวาณิชย์วงศ์
นายพนม รัตนะรัต

ตำแหน่ง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

(4) ลักษณะโดยทั่วไปของรายการและขนาดของรายการ
บริษัทพิจารณาจำหน่ายหุ้นสามัญจำนวน 249,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ใน MMD ซึ่งเป็นบริษัท
ย่อยของบริษัท (ที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและชำระแล้วของ MMD) ให้แก่ HEMP ที่ราคาไม่
เกิน 200,000,000 บาท โดยบริษัท จะได้รับค่ าตอบแทนการจำหน่ายเงินลงทุนใน MMD เป็ นหุ้น สามัญ เพิ่ มทุนของ HEMP
จำนวนไม่เกิน 1,655,262,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขาย 0.12083 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น
200,000,000 บาท เมื่อคำนวณขนาดรายการตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน โดยมีรายละเอียดการ
คำนวณเป็นดังต่อไปนี้
4.1
ขนาดรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
ข้อมูลทางการเงิน
(หน่วย: ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
หนี้สินรวม
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
สินทรัพย์ที่มีตัวตน (NTA)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (4 ไตรมาสล่าสุด)

MORE
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
550.33
1.17
232.76
17.17
299.23
(11.10)

MMD
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
32.96
0.01
7.11
25.84
(1.32)

หลักเกณฑ์

สูตรคำนวณ

การคำนวณ (ล้านบาท)

ขนาดรายการ

1. เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่
มีตัวตนสุทธิ (NTA)

NTA ของสินทรัพย์ที่ได้มา x สัดส่วนที่ได้มา x 100
NTA ของบริษัท

25.84 x 99.99% x 100
299.23

ร้อยละ 8.63
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หลักเกณฑ์
2. เกณฑ์กำไรสุทธิจาก
การดำเนินงาน
3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่ง
ตอบแทน
4. เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุนที่
ออกเพื่อชำระราคา
สินทรัพย์

สูตรคำนวณ

การคำนวณ (ล้านบาท)

กำไรสุทธิของสินทรัพย์ทีได้มา x สัดส่วนที่ได้มา x 100
กำไรสุทธิของบริษัท
มูลค่ารายการที่ได้รับ x 100
สินทรัพย์รวมของบริษัท
จำนวนหุ้นทีอ่ อกเพือ่ ชำระค่าสินทรัพย์ x 100
จำนวนหุ้นทีอ่ อกและชำระแล้วของบริษัท

ขนาดรายการ

ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากบริษัทฯ ขาดทุนในระยะบัญชี
12 เดือนย้อนหลัง นับจากวันที่ 30 มิถนุ ายน 2564
1,655.26 x 0.681/ x 100
550.33

ร้อยละ 204.53

ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากไม่มีการออกหุ้น

หมายเหตุ 1/ กรณีสิ่งตอบแทนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ให้เปรียบเทียบราคาตลาดของหลักทรัพย์ หรือ NTA โดยเลือกค่าสูงกว่าในการคำนวณ โดยราคาตลาด คำนวณจากราคา
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของ HEMP ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระ
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน โดยที่ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัท ที่คำนวณย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ระหว่าง
วันที่ 20 สิงหาคม 2564 ถึง 9 กันยายน 2564 เท่ากับ 0.68 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com)
2/ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทฯ มิได้มีเงินให้กู้ยืม ภาระค้ำประกัน และเงินสำรองจ่ายล่วงหน้าให้แก่ MMD อย่างไรก็ดีบริษัทฯ มีเงินกู้ยืมจาก MMD จำนวน 10.80 ล้านบาท
ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าจะสามารถชำระคืน MMD ก่อนการเข้าทำรายการ

เมื่ อ พิ จารณาขนาดรายการดั งกล่าวด้ วยวิธีก ารคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์ มู ลค่ ารวมของสิ่ งตอบแทน
เปรียบเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัท ตามงบการเงินของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ซึ่งผู้สอบบัญชีของ
บริษัทสอบทานแล้วนั้น พบว่ามีมูลค่าขนาดรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์สูงสุดเท่ากับร้อยละ 204.53 ทั้งนี้บริษัทไม่มีรายการ
จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทในรอบหกเดือนที่ผ่านมา แต่มีการทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ในคราวเดียวกันนี้ (การ
จำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท มอร์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (“PROP”)) ซึ่งเป็นผลให้มีมูลค่าของรายการสูงสุดรวม
เท่ากับร้อยละ 249.96 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน
ดังนั้น ธุรกรรมจึงจัดอยู่ในรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 1 ซึ่งตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่ง
ทรัพย์สิน บริษัทจึงมีหน้าที่
(1)
จัด ทำรายงานและเปิ ดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการของบริษั ทต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั นที
โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ท้ายประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
(2)
แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความเห็นตามที่กำหนดใน
ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์โดยจัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาพร้อมกับจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ในการนี้ บริษัทได้แต่งตั้งให้ บริษัท
ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เป็น
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นในการเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายเงินลงทุน
(3)
จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่ออนุมัติในการเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายเงินลงทุน โดยจัดส่งหนังสือ
นัดประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบสี่วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และต้องได้รับอนุมัติจาก
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน
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อย่างไรก็ดี ธุรกรรมการจำหน่ายเงินลงทุนนั้นจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนตามที่บริษัท และ HEMP จะตกลง
ร่วมกันในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการจำหน่ายเงินลงทุนเสร็จสมบูรณ์ โดยเงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญ สามารถสรุปได้
ดังต่อไปนี้
(1)
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ HEMP มีมติอนุมัติธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ MMD และธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อ
ตอบแทนการซื้อหุ้นสามัญของ MMD รวมทั้งอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็น และ/หรือ เกี่ยวข้องกับธุรกรรม
ดังกล่าว
(2)
ณ วันที่การซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ ไม่มีเหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ เกิดขึ้นหรือถูกทำให้เกิดขึ้นหรือมีเหตุอัน
ควรจะคาดได้ว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อ MMD หรือขัดขวางการ
เข้ า ทำธุ ร กรรมการจำหน่ า ยเงิ น ลงทุ น ของบริ ษั ท และ MMD จะไม่ มี ภ าระผู ก พั น ใด ๆ กั บ บุ ค คลอื่ น
นอกเหนือจากภาระผูกพันที่เกิดจากการทำการค้าปกติ
(3)
สำนักงาน ก.ล.ต. อนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ HEMP ให้แก่ บริษัท ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด
(Private Placement) และการขอผ่ อนผัน การทำเสนอซื้ อหลัก ทรัพ ย์ทั้ งหมดของกิจการโดยอาศั ยมติ ที่
ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash)
(4)
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท มีมติอนุมัติการจำหน่ายเงินลงทุนในหุ้น
สามัญของ MMD ให้แก่ HEMP รวมถึง การเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น ข้อตกลง สัญญา และเอกสารอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ MMD และธุรกรรมการจัดสรรหุน้ ดังกล่าว ตลอดจนการ
ดำเนินการอื่นใดเพื่อให้การเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ MMD และธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบ
แทนการซื้อหุ้นสามัญของ MMD เสร็จสมบูรณ์
4.2
ขนาดรายการได้มาซึ่งทรัพย์สิน
การได้รับหุ้นจาก HEMP ซึ่งเป็นค่าตอบแทนการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท ไม่ถือเป็นการซื้อกิจการของบริษัท
อื่นมาเป็นของบริษัทที่จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศเรื่องรายการ
ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ซึ่งเมื่ อพิจารณาขนาดรายการดังกล่าวด้วยวิธีการคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวม
ของสิ่งตอบแทนเปรียบเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัท ตามงบการเงินของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ซึ่ง
ผู้สอบบัญชีของบริษัทสอบทานแล้วนั้น พบว่ามีมูลค่าขนาดรายการได้มาซึ่งสิน ทรัพย์เท่ากับร้อยละ 204.53 ทั้งนี้บริษัทไม่มี
รายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทในรอบหกเดือนที่ผ่านมา แต่มีการทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ในคราวเดียวกันนี้
(การจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท มอร์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (“PROP”)) ซึ่งเป็นผลให้มีมูลค่าของรายการสูงสุด
รวมเท่ากับร้อยละ 249.96 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ดังนั้น ธุรกรรมจึงจัดอยู่ในรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่
1 ของประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งไม่เข้าข่ายรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนที่จะต้องรายงาน
สารสนเทศหรือต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนและ
ไม่เป็นรายการเกี่ยวโยง
5.รายละเอียดของทรัพย์สินที่จำหน่ายไป
บริษัทมีมติอนุมัติการจำหน่ายเงินลงทุน ซึ่งได้แก่ ธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรของ MMD ซึ่ง
เป็นบริษัทย่อยของบริษัท (บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและชำระแล้วของ MMD) โดยการจำหน่าย
หุ้นสามัญจำนวน 249,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ใน MMD ให้แก่ HEMP ที่ราคาไม่เกิน 200,000,000 บาท โดยมี
รายละเอียดดังนี้
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ข้อมูลทั่วไปของ MMD มีรายละเอียดสรุป ได้ดังนี้
(1) ข้อมูลทั่วไป
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ

บริษัท มอร์ เมดดิคัล จำกัด
ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร
เลขที่ 222/148-150 อาคารชุดบ้านสวนจตุจักร ซอยวิภาวดีรังสิต 17
ที่ตั้ง
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900
เลขที่ทะเบียนนิติบุคคล
0105558030207
วันจดทะเบียนบริษัท
17 กุมภาพันธ์ 2558
ทุนจดทะเบียน
100,000,000 บาท*
ทุนที่ออกและเรียกชาระแล้ว
25,000,000 บาท
* ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้ทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญ ของ MMD นี้ MMD มีทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท แบ่ ง
ออกเป็นหุ้นสามัญ 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท และมีทุนชำระแล้ว 25,000,000 บาท โดย MMD แจ้งว่าอยู่ระหว่างดำเนินการลด
ทุนจดทะเบียนเป็น 25,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท และคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในเดือน
กันยายน 2564

ประวัติการเปลี่ยนแปลงของ บริษัท มอร์ เมดดิคัล จำกัด
วันที่
17/02/2558

21/10/2562

รายการ
บริษัทจดทะเบียนจำนวนเงิน 100,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,000,000 หุ้นๆ ละ 100 บาท โดยเรียกชำระแล้ว จำนวน
25,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,000,000 หุ้นๆ ละ 25 บาท
*ถือหุ้นโดยบริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) ในสัดส่วนร้อยละ 99.99
บริษัทเปลี่ยนชื่อ จากเดิม “บริษัท พี เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด” เป็น บริษัท พีเพิล แพลตฟอร์ม จำกัด

20/03/2563

บริษัทเปลี่ยนชื่อ จากเดิม “บริษัท พีเพิล แพลตฟอร์ม จำกัด” เป็น บริษัท มอร์ เมดดิคัล จำกัด

17/07/2563

มติคณะกรรมการ MORE ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 มีมติอนุมัติให้อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ MORE จำนวน
177,250,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 326,543,579.75 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 503,793,579.75 บาท โดยส่วน
หนึ่งจะเป็นการนำเงิน โดยบริษัทฯ คาดว่าจะนำเงินเพิ่มทุนส่วนหนึ่งจำนวน 300.00 ล้านบาท ไปลงทุนในโครงการผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ไทยและการตั้งร้าน “การบูร” ซึ่งเป็นร้านขายปลีกสมุนไพรไทย โดยจะดำเนินธุรกิจภายใต้ บริษัท มอร์ เมดดิคัล จำกัด (บริษัทย่อย ถือ
หุ้น 99.99%)
เข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัท เฮอเบิล เทคโนโลยี จำกัด เป็นจำนวนร้อยละ 75 คิดเป็นจำนวน 750,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท (ซื้อที่
ราคา PAR) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นเท่ากับ 7,500,000 บาท เพื่อดำเนินธุรกิจจำหน่ายสินค้าจากสมุนไพรไทยภายใต้เครื่องหมายการค้า”
การบูร”
อนุมัติการจัดตั้งบริษัท มอร์ คอนแทรค ฟาร์มมิ่ง จำกัด จำนวน 50,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 เพื่อการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพืชพรรณ สมุนไพรทุกชนิด กัญชา กัญชง ใบกระท่อม ฯลฯ
โดยปัจจุบันยังไม่ได้ดำเนินธุรกิจดังกล่าว
อนุมัติการจัดตั้ง บริษัท คานาบิส คลับ จำกัด จำนวน 50,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51เพื่อการประกอบธุรกิจที่เกีย่ วข้องกับพืชพรรณ สมุนไพรทุกชนิด กัญชา กัญชง ใบกระท่อม ฯลฯ โดย
ปัจจุบันยังไม่ได้ดำเนินธุรกิจดังกล่าว
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้นครั้งที่3/2564 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ของบริษัท มอร์ เมดดิคัล จำกัด (“บริษัทย่อย”) ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้น
อยู่คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจด ทะเบียน ได้มีมติพิเศษให้ลดทุนจดทะเบียนลงจำนวน 75,000,000 บาท (เจ็ดสิบห้าล้าน
บาท) โดยการลดจำนวนหุ้นลง 750,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 100 บาทต่อหุ้น ทำให้คงเหลือทุนจดทะเบียนจำนวน 25,000,000 บาท
แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 250,000 หุ้นๆ ละ 100 บาทโดยการลดทุนดังกล่าวดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564
คณะกรรมการ MORE ครัง้ ที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 มีมติอนุมตั ิให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการ

23/07/2564

31/08/2564

10/09/2564
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ยกเลิกมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ประชุมเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 วาระที่ 5 (1) เรื่องการอนุมัติการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนให้บุคคลเฉพาะเจาะจง (Private Placement) เนื่องจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวนั้น มิได้ดำเนินการภายใน
กำหนดระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วันที่มมี ติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ทำให้บริษทั ฯ ขาดเงินลงทุนในโครงการผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยและ
การตั้งร้าน “การบูร”
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท มอร์ เมดดิคั ล
จำกัด (“MMD”) ซึ่งเป็นบริษั ทย่อยของบริษั ท ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและชำระแล้วของ MMD จำนวน
249,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ให้แก่ บริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“HEMP” หรือ “กิจการ”) ซึ่ง
ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัท ในราคาไม่เกิน 200,000,000 บาท (สองร้อยล้านบาท) ทั้งนี้ ภายหลังจากการจำหน่ายเงินลงทุน
ใน MMD จะทำให้บริษัทย่อยของ MMD ซึ่งได้แก่ HBT CNBCLUB และ MCF จะถูกโอนกิจการไปเป็นบริษัทย่อยของ HEMP ตามสัดส่วน
การถือ หุ้ นของ MMD ทั้งนี้ MORE ไม่มีก ารลงทุนโดยตรงใน HBT CNBCLUB และ MCF โดยการลงทุนทั้งหมดของ MORE ในบริษั ท
ดังกล่าวเป็นการลงทุนผ่าน MMD ทั้งสิ้น ดังนั้นการจำหน่ายเงินลงทุนใน MMD เท่ากับเป็นการจำหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัทที่
เกี่ยวข้องภายใต้ MMD ในคราวเดียวกัน

10/09/2564

(2)

รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 10 กันยายน 2564
ลำดับ
1
2
3

ปัจจุบัน
จำนวนหุ้น
999,997
1
2
1,000,000

ชื่อ-สกุล
บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน)
นายอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ
นายศิริศักดิ์ ปิยทัสสีกุล
รวม

ร้อยละ
99.9997
0.0001
0.0002
100

หลังลดทุน
จำนวนหุ้น
ร้อยละ
249,998
99.9992
1
0.0004
1
0.0004
250,000
100

(3) รายชื่อคณะกรรมการ ณ วันที่ 10 กันยายน 2564
ลำดับ
1

ชื่อ-สกุล
นายอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ

ตำแหน่ง
กรรมการ

ปัจ จุบั นบริษั ท ย่อ ยดั งกล่าว ประกอบธุรกิ จจำหน่ าย ผลิต ภั ณ ฑ์ ยาสมุ น ไพร ภายใต้ต ราสัญ ลัก ษณ์ “การบู ร
ประกอบธุรกิจปลูกกัญชง กัญชา โดยที่ผ่านมาได้เข้าร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) กับหน่วยงานต่างๆ
(4) การประกอบธุรกิจMMD ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยปัจจุบันได้เข้าร่วมลงนาม
ความร่วมมือ (MOU) กับหน่วยงานต่างๆ ดังนี้
1. บัน ทึ กความร่วมมือ (MOU) เรื่อง “การประกอบกิจ การผลิ ตภั ณ ฑ์ สมุ น ไพรคุณ ภาพ ร้านผลิต ภัณ ฑ์
สมุนไพรคุณภาพภายใต้ตราสัญลักษณ์ “การบูร” ระหว่าง 3 หน่วยงาน ได้แก่ (1) กรมการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข (2) แพทยสมาคมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ผสมผสาน (3) บริษั ท มอร์ เมดดิคัล จำกัด ซึ่ งมีวัต ถุป ระสงค์ เพื่ อดำเนิน การส่งเสริมผู้ป ระกอบการ
สมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ส่งเสริมให้มีการขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ทั้งในและต่างประเทศ
เพื่อเพิ่มมูลค่าและศักยภาพในการแข่งขันในระดับนานาชาติของประเทศด้านสมุนไพรและได้ดำเนินการ
ค้น คว้าวิจั ยผลิต ภัณ ฑ์ จากสมุน ไพรไทยเพื่ อเพิ่ ม ผลิ ตภั ณ ฑ์ ให้ มี ความหลากหลาย ขยายช่ องทางการ
จําหน่ายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ เพื่ อให้ เข้าถึงลูกค้าได้ง่ายขึ้น และรวบรวมผลิตภั ณ ฑ์ สมุน ไพรมา
จําหน่ายเพื่อเพิ่มศักยภาพของสินค้าสมุนไพรไทย โดยมีการเตรียมการวางแผนดำเนินการเพื่อจัดทำแฟ
รนไชส์ต่อไป
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2. บันทึกความร่วมมือ (MOU) เรื่อง “การส่งเสริมตลาดกลางในการจำหน่ายวัตถุดิบสมุนไพรไทย” ระหว่าง
4 หน่วยงาน ได้แก่ (1) กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข (2) กรม
ส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (3) บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด (ตลาดไท)
(4) บริษัท มอร์ เมดดิคัล จำกัด ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการขาย การผลิตและการใช้ผลิตภัณ ฑ์
สมุนไพร สร้างตลาดกลาง วัตถุดิบสมุนไพรไทย สร้างพื้นที่ซื้อขายให้แก่ผู้ซื้อและเกษตรกร และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้ได้มาตรฐานสากล
3. บันทึกความร่วมมือ (MOU) เรื่อง “การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์ส่งเสริมสุขภาพจากกัญชา กัญชง และ
กระท่อมแบบครบวงจร” ระหว่าง 3 หน่วยงาน ได้แก่ (1) บริษัท มอร์เมดดิคัล จำกัด (2) กรมการแพทย์
แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก (3) แพทยสมาคมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน
4. บันทึกความร่วมมือ (MOU) เรื่อง “ผลิตเครื่องสำอาง” ระหว่าง 2 หน่วยงาน ได้แก่ (1) บริษัท มอร์เมดดิ
คัล จำกัด (2) บริษัท ภูฐาปัญญาออกานิค จำกัด ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือกันเพื่อผลิต
เครื่องสำอางซึ่งมีส่วนผสมสารสกัดจากกัญชง และ/หรือสารสกัด CBD ในเชิงพาณิชย์ ภายใต้การอนุญาต
จากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
5. บันทึกความเข้าใจ โครงการการวิจัยและพัฒนาพืชกัญชาและกัญชง ระหว่าง บริษัท มอร์เมดดิคัล จำกัด
กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กัญชาและกัญชง พัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมขยายพันธุ์ การเพาะปลูกการผลิตเพื่อการสกัดสารในกัญชงและกัญชา การผลิต
เมล็ดพันธุ์ การวิจัยและพัฒนาเพื่อนำเมล็ดไปทำเป็นอาหาร การพัฒ นาผลิตภัณ ฑ์ที่ผลิตได้จากลำต้น
แกน และเปลือก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ อาหาร เครื่องสำอาง และ
ประโยชน์ด้านอุตสาหกรรมพาณิชย์
6. บั น ทึ ก ข้ อ ตกลง ว่ า ด้ ว ยความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการ ระหว่ า ง บริ ษั ท มอร์ เ มดดิ คั ล จำกั ด กั บ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันใน
การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมพืชเสพติดเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ส่งเสริมสุขภาพ ผลิตสารสกัด
หรือ ผลิต ภั ณ ฑ์ และส่ งเสริม วิสาหกิจ ชุมชนหรือเกษตรกรให้ สามารถดำเนิ นการผลิต พื ชเสพติ ดให้ มี
คุณภาพและมาตรฐาน
MMD มีบริษัทย่อย 3 บริษัท คือ
1.

บริษัท เฮอเบิล เทคโนโลยี จำกัด

ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้ง
เลขทะเบียนนิติบุคคล
วันจดทะเบียนบริษัท
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว

บริษัท เฮอเบิล เทคโนโลยี จำกัด (“HBT”)
ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เวชสำอาง ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษา
สุขภาพและความงาม และอาหารเสริม
19 ซอยรามคำแหง 22 (จิ ต ตรานุ เคราะห์ ) ถนนรามคำแหง แขวงหั ว หมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240
0105563117200
11 สิงหาคม 2563
10,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
10,000,000 บาท
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รายชื่อผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2564

รายชื่อกรรมการ

ข้อมูลทางการเงิน HBT
ณ 31 ธ.ค. 2563

รายชื่อ
1. บริษัท มอร์ เมดดิคัล จำกัด
2. นายวัชระ เปล่งสุรีย์ /1
3. นายอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ
รวม
1. นายวัชระ เปล่งสุรีย์
2. นายชัชวีร์ ชีวีวัฒน์
3. นายปกรณ์ เล่าเปี่ยม
รายการ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
รวมหนี้สิน
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมรายได้
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ

จำนวนหุ้น
74,999
25,000
1
100,000

สัดส่วน (%)
75.00
25.00
100.00

บาท
207,881
3,477,200
282,768
3,759,968
1,875,896
1,884,072
2,773,614
(3,615,928)

หมายเหตุ : 1/ นายวัชระ เปล่งสุรีย์ (“นายวัชระ”) ประกอบอาชีพเภสัชกร และดำเนินธุรกิจร้านขายยา ซึ่งถือเป็น Strategic partner ของ HBT โดยนายวัชระจะนำสินค้าจาก
แบรนด์การบูร ไปจำหน่ายตามร้านขายยาที่ตนเป็นเจ้าของทั่วประเทศกว่า 100 สาขา นอกจากนี้ นายวัชระ ยังดูแลการจำหน่ายสินค้าแบรนด์การบูรในช่องทางร้าน
ขายยาเจ้าอื่นๆ ให้แก่ HBT อีกด้วย
ทั้งนี้ นายวัชระ เปล่งสุรีย์ มิได้มีแผนที่จะขายหุ้นของ HBT และ มิได้เป็นบุคคลเกี่ยวโยง (Connected person) หากภายหลัง การเข้าทำรายการ หากนายวัชระ
เปล่งสุรีย์ เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน MORE หรือ HEMP จะต้องตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยง
กัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ย วโยงกัน พ.ศ. 2546
(“ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน”)

2 บริษัท มอร์ คอนแทรค ฟาร์มมิ่ง จำกัด
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ

ที่ตั้ง
เลขทะเบียนนิติบุคคล
วันจดทะเบียนบริษัท
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว
รายชื่อผู้ถือหุ้น
ณ วันที่

บริษัท มอร์ คอนแทรค ฟาร์มมิ่ง จำกัด (“MCF”)
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพืชพรรณสมุนไพรทุกชนิด กัญ ชา กัญ ชง ใบกระท่อม ฯลฯ ผลิตและจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เวชสำอาง ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษาสุขภาพและความงาม
และอาหารเสริม
เลขที่ 222/148-150 อาคารชุดบ้านสวนจตุจักร ซอยวิภาวดีรังสิต 17
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดตั้ง
อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดตั้ง
5,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
อยู่ระหว่างการชำระทุนจดทะเบียน
รายชื่อ
จำนวนหุ้น
สัดส่วน (%)
1. บริษัท มอร์ เมดดิคัล จำกัด
49,997
99.97
2. นายอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ
1
0.01
3. นายศิริศักดิ์ ปิยทัสสีกุล
1
0.01
4.นางอรอุมา แพงเงิน
1
0.01
รวม
50,000
100.00
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รายชื่อกรรมการ
ข้อมูลทางการเงิน

1. นายอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ
2. นายศิริศักดิ์ ปิยทัสสีกุล
-ยังไม่ได้ดำเนินธุรกิจ-

3.บริษัท คานาบิส คลับ จำกัด
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ

ที่ตั้ง
เลขทะเบียนนิติบุคคล
วันจดทะเบียนบริษัท
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว
รายชื่อผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 10 กันยายน 2564

รายชื่อกรรมการ
ข้อมูลทางการเงิน

บริษัท คานาบิส คลับ จำกัด (“CNBCLUB”)
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพืชพรรณสมุนไพรทุกชนิด กัญ ชา กัญ ชง ใบกระท่อม ฯลฯ ผลิตและจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เวชสำอาง ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษาสุขภาพและความงาม
และอาหารเสริม
เลขที่ 222/148-150 อาคารชุดบ้านสวนจตุจักร ซอยวิภาวดีรังสิต 17
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
0105564133802
10 กันยายน 2564
5,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
2,500,000 บาท
รายชื่อ
จำนวนหุ้น
สัดส่วน (%)
1. บริษัท มอร์ เมดดิคัล จำกัด
24,999
49.99
2. บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
24,999
49.99
3. นายอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ
1
0.01
4.นายจาฤก กัลย์จาฤก
1
0.01
รวม
100,000
100.00
1. นายอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ
2. นายจาฤก กัลย์จาฤก
-ยังไม่ได้ดำเนินธุรกิจ-

งบการเงิน MMD
งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 MMD ยังมิได้มีลงทุนในบริษัทย่อย6/)
(หน่วย: บาท)
31 ธ.ค. 2561
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีอ้ ื่นและลูกหนีก้ ิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกูใ้ ห้ยืมระยะสัน้ แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น-สุทธิ
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

31 ธ.ค. 2562

236,054.00
242,000.00
17,509.00
495,563.00

2,174,344.00
1,180,788.00
46.00
3,355,178.00

28,318,769.00

10,629.00
23,214,059.00
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31 ธ.ค. 2563

30 มิ.ย. 25641/

451,174.00
432,020.00
9,600,000.00
32,286.00
10,515,480.00

969,482.14
1,619,058.172/
10,800,000.003/
19,033.10
13,407,573.41

9,487.00
8,922.46
6,079,161.014/
16,917,229.00 13,468,563.515/6/
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31 ธ.ค. 2561
28,318,769.00
28,814,332.00

31 ธ.ค. 2562
23,224,688.00
26,579,866.00

31 ธ.ค. 2563
16,926,716.00
27,442,196.00

30 มิ.ย. 25641/
19,556,646.98
32,964,220.39

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนีส้ ิน
หนีส้ ินการค้าและเจ้าหนีอ้ ื่น
317,147.00
48,000.00
725,104.00
785,623.22
เงินกูย้ ืมระยะสัน้ จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
2,000,000.00
1,650,000.007/
หนีส้ ินหมุนเวียนอื่น
2,700.00
10,200.00
7,159.00
16,775.93
สัญญาเช่าการเงิน – ส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายใน
912,724.12
หนึ่งปี
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
11,691.00
5,073.00
35,721.00
697.46
รวมหนี้สินหมุนเวียน
2,331,538.00
63,273.00
767,984.00
3,365,820.73
หนีส้ ินไม่หมุนเวียน
สัญญาเช่าการเงิน
3,744,265.67
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
3,744,265.67
รวมหนี้สิน
2,331,538.00
63,273.00
767,984.00
7,110,086.40
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 1,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท
100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
หุน้ สามัญ 1,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 25 บาท
25,000,000.00
25,000,000.00
25,000,000.00
25,000,000.00
กาไรสะสม
1,482,794.00
1,516,593.00
1,674,212.00
854,133.99
รวมส่วนของเจ้าของ
26,482,794.00
26,516,593.00
26,674,212.00
25,854,133.99
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
28,814,332.00
26,579,866.00
27,442,196.00
32,964,220.39
หมายเหตุ:
1/ ข้อมูลปีงบการเงิน 2561– 2563 ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี และงบการเงินงวด 6 เดือน สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2564 จัดทำขึ้นโดย
ฝ่ายบริหารของ MMD
2/ ลูกหนี้อื่นและลูกหนีก้ ิจการที่เกี่ยวข้องกัน ประกอบด้วย 1) ดอกเบี้ยค้างรับจาก MORE จำนวน 0.44 ล้านบาท (MORE จะชำระคืนแก่
MMD ก่อนการเข้าทำรายการ 2) ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้สรรพากรรวม จำนวน 1.17 ล้านบาท
3/ เงินกู้ให้ยืมระยะสั้นแก่กจิ การที่เกีย่ วข้องกัน เป็นเงินให้กู้ยืมแก่ MORE โดย MORE จะชำระคืนแก่ MMD ก่อนการเข้าทำรายการ
4/ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ประกอบด้วยยานพาหนะ
5/ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วยเงินประกันในโครงการ Smart Server จำนวน 10.00 ล้านบาท (เป็นโครงการในอดีตที่ MMD
ดำเนินธุรกิจติดตั้งระบบประหยัดพลังงานให้แก่ลูกค้ามาตั้งแต่ปี 2561 โดยภายหลังจาก 30 มิถุนายน 64 MMD จะไม่มีการรับรู้รายได้จาก
โครงการดังกล่าวอีกต่อไป)
6/ เนื่องจาก การลงทุนใน HBT CNBCLUB และ MCF โดย MMD เกิดขึ้นภายหลัง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ทำให้ MMD ยังมิได้บันทึก
มูลค่าเงินลงทุนบริษัทดังกล่าวในงบการเงิน และ MMD ได้ใช้เงินในการชำระทุนจดทะเบียนใน HBT และ CNBCLUB จากเงินสดที่ได้รับคืน
จากเงินประกันผลงาน (ตามงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เงินประกันดังกล่าวถูกบันทึกอยู่ในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจำนวน
10.00 ล้า นบาท) มาชำระเป็ น ทุนจดทะเบี ย นตามสัดส่ว นใน HBTแล้ว จำนวน 7.50 ล้านบาท และ CNBCLUB จำนวน 1.25 ล้านบาท
(ปัจจุบัน MCF ยังมิได้มีการชำระทุนจดทะเบียนแต่จะถูกเรียกชำระทุนจดทะเบียนจำนวน 1.25 ล้านบาทภายในปี 2564) ดังนั้น การชำระ
ทุนจดทะเบียนใน HBT CNBCLUB และ MCF จะไม่ส่งผลต่อมูลค่ารวมของสินทรัพย์ของ MMD และ MORE แต่จะเป็นเพียงการเปลี่ยน
รายการทางบัญชีจากสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น เป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อยเท่านั้น
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7/ เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นตั๋วสัญญาใช้เงินจำนวน 1.65 ล้านบาท

งบกำไรขาดทุน

(หน่วย: บาท)
ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

6 เดือนแรกปี 25641/

กาไรหรือขาดทุน:
รายได้
รายได้จากการขาย
785,495.33
รายได้อื่น
1,521,366.00
3,383,058.00
2,418,095.00
903,316.18
ดอกเบีย้ รับ
1,103,796.32
3,767.86
230,925.42
287,539.96
ส่วนแบ่งจากการลงทุน
417,569.42
3,379,290.01
2,187,169.68
615,776.22
รวมรายได้
1,521,366.00
3,383,058.00
2,418,095.00
1,688,811.51
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
708,300.00
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
815,895.00
3,317,091.00
2,219,056.00
1,714,245.44
รวมค่าใช้จ่าย
815,895.00
3,317,091.00
2,219,056.00
2,422,545.44
กาไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงิน
705,471.00
65,967.00
199,039.00
(733,733.93)
และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
10,616.00
21,062.00
86,344.06
กาไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
694,855.00
44,905.00
199,039.00
(820,077.99)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
138,771.00
11,106.00
41,420.00
กาไร(ขาดทุน)สาหรับงวด
556,084.00
33,799.00
157,619.00
(820,077.99)
หมายเหตุ: 1/ ข้อมูลปีงบการเงิน 2561– 2563 ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี และงบการเงินงวด 6 เดือน สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2564
จัดทำขึ้นโดยฝ่าบริหารของบริษัท

6.มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน
HEMP จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นจำนวนไม่เกิน 1,655,262,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ใน
ราคาเสนอขาย 0.12083 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 200,000,000 บาท ให้แก่ บริษัท เพื่อใช้ชำระเป็นค่าตอบแทน
สำหรับการซื้อหุ้นสามัญของ MMD แทนการชำระด้วยเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 บริษัท มอร์ เมดดิคัล จำกัด มีเงินให้
กู้ยืมกับ บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) จำนวน 10.8 ล้านบาท โดยหนี้ดังกล่าวรวมพิจารณากับราคาขายแล้ว
ข้อมูลทั่วไปของ HEMP มีรายละเอียดสรุป ได้ดังนี้
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้ง
เลขทะเบียนนิติบุคคล
วันจดทะเบียนบริษัท
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว

บริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“HEMP”)
ธุรกิจด้านการส่งเสริมสุขภาพ (Healthcare & Wellness) อาทิ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร การแพทย์แผนไทย
เวชภัณฑ์ เวชสำอาง ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เป็นต้น
19 ซอยรามคำแหง 22 (จิตตรานุเคราะห์) ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240
0107546000440
17 กุมภาพันธ์ 2558
2,933,261,052 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,933,261,052 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
2,933,261,050 บาท
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รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ ณ วันที่ 19 มี.ค. 2564
รายชื่อผู้ถือหุ้น
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

(1)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

(2)

นาย ธิบดี มังคะลี
น.ส. อัยลดา ชินวัฒน์
นาย ณัฐพล จุฬางกูร
นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร
นาย สุเมธ มโนสุทธิ
บริษัท เจเนอรัล เรคคอร์ด อินเตอร์เนชั่นแนล อินดัสตรี จำกัด
นาย ฉัตรชัย วงศ์สกุลชัย
นาย ณัฏฐวุฒิ ชีวมงคล
นาย สมบัติ พานิชชีวะ
นาย เกษมทัต ไพจิตรสมบัติ
อื่น ๆ
รวม

จำนวนหุ้น (หุ้น)
638,233,520
547,537,175
182,263,800
112,655,300
109,586,500
66,600,000
59,041,800
54,507,400
39,000,000
33,458,175
1,090,377,380
2,933,261,050

สัดส่วน (%)
21.76
18.67
6.21
3.84
3.74
2.27
2.01
1.86
1.33
1.14
37.17
100.00

รายชื่อคณะกรรมการ
ชื่อ-สกุล
พลเอก สุรพันธ์ พุ่มแก้ว
นาย สามารถ ฉั่วศิริพัฒนา
นาย สิทธิชัย เกสรสมบัติ
นาย ธิบดี มังคะลี
นาย กำพล บุริยเมธากุล
นาง ศุภากร ฉั่วศิริพัฒนา
พล.ต.ท. สฤษฎ์ชัย อเนกเวียง
นาย เฉลิมพงษ์ มหาวาณิชย์วงศ์
นาย พนม รัตนะรัต

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

รายการ (ล้านบาท)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
รวมหนี้สินหมุนเวียน
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

31 ธันวาคม
2561
4.75
69.12
76.41
145.53
78.95
19.29
98.24
316

งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่
(ตรวจสอบแล้ว/สอบทานแล้ว)
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2563
2562
22.95
1.39
54.11
27.65
41.03
52.69
95.14
80.34
69.70
68.07
22.92
34.11
92.62
102.18

30 มิถุนายน
2564
10.50
156.67
188.78
345.45
101.26
73.06
174.32
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รายการ (ล้านบาท)
ทุนที่ออกและชำระแล้ว
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น - บริษัทใหญ่
รวมรายได้
กำไร (ขาดทุน) ก่อนหักดอกเบี้ยจ่ายและภาษี
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ - ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

31 ธันวาคม
2561
977.75
47.28
219.75
(63.22)
(65.31)

งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่
(ตรวจสอบแล้ว/สอบทานแล้ว)
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2563
2562
977.75
2.50
147.67
(44.16)
(44.78)

977.75
-21.85
109.13
(26.94)
(28.37)

30 มิถุนายน
2564
2,933.26
153.11
53.05
(21.41)
(21.42)

7. มูลค่าของสินทรัพย์ที่จำหน่ายไป
หุ้นสามัญจำนวน 249,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ใน MMD ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัทคิดเป็น
ร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและชำระแล้วของ MMD โดยมีมูลค่าทางบัญชีตามงบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 30
มิถุนายน 2564 เท่ากับ 0 บาท
8. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน
มูลค่าสิ่งตอบแทนจำนวน 200,000,000 บาท สำหรับการซื้อขายหุ้นจำนวนร้อยละ 99.99 ของ MMD เป็นมูลค่าที่ตก
ลงเจรจากันระหว่าง บริษัท และ HEMP โดยบริษัทพิจารณาราคาซื้อขายประกอบกับวิธีการประเมินมูลค่าหุ้นที่เหมาะสมของ
MMD ด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) โดยบริษัท เวลแคป แอดไวเซอรี่
จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งได้
คำนึงถึงศักยภาพ และความสามารถในการทำกำไรของกิจการในอนาคต โดยมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของ MMD จากการประเมิน
มูลค่าอยู่ประมาณ 371.53 ล้านบาท แต่เป็นมูลค่าที่จะเกิดขึ้นหาก MMD ได้รับเงินลงทุนเพิ่มเติมและมีผลประกอบการเป็นไป
ตามที่คาดหมาย นอกจากนี้ เงินลงทุนใน MMD มีมูลค่าทางบัญชีตามงบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เท่ากับ 0
บาท ดังนั้น บริษัทจึงพิจารณามูลค่าสิ่งตอบแทนจำนวน 200,000,000 บาท มีความสมเหตุสมผล
ทั้งนี้ บริษัทจะได้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ HEMP จำนวนไม่เกิน 1,655,262,500 หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.12083 บาทต่อ
หุ้น คิดเป็นมูลค่า 200,000,000 บาท เป็นราคาที่ตกลงเจรจากันระหว่างบริษัทกับ HEMP โดยพิจารณาว่าราคาดังกล่าวเป็นราคา
ที่สูงกว่ามูลค่าทางบัญชีของ HEMP ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เท่ากับ 0.05 บาทต่อหุ้น แต่ก็ต่ำกว่าราคาตลาดค่อนข้า งมาก
แม้ว่าราคาตลาดเป็นผลของการซื้อขายในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเท่านั้น อาจจะไม่สะท้อนถึงพื้นฐานและมูลค่าที่แท้จริงของกิจการ
แต่บริษัทก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากเงินปันผลจากการดำเนินงานของธุรกิจของ HEMP และ MMD อีกทั้ง Capital Gain
หลังจากพ้นกำหนด Silent Period 1 ปีแล้ว นอกจากนี้ จำนวนหุ้นที่บริษัทได้รับคิดเป็นร้อยละ 36.07 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่าย
ได้แล้วทั้งหมดภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ HEMP ยังเป็นสัดส่วนการถือหุ้นที่มีนัยสำคัญที่จะสามารถกำหนด
ทิศทางของธุรกิจของบริษัทในอนาคตในเรื่องสำคัญได้
9.
ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัท
(1) บริษัทจะได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ HEMP เป็นจำนวน 1,655,262,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
ดังนั้น บริษัทจะมีสิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นของ HEMP ซึ่งมีทิศทางในการดำเนินธุรกิจสมุนไพร และสุขภาพที่สามารถต่อยอดธุรกิจ
ของ MMD ได้เป็นอย่างดีในอนาคต และสร้างผลตอบแทนสะท้อนมายังหุ้นของ HEMP และสร้างผลตอบแทนให้บริษัทได้ใน
อนาคต
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(2) บริษัทสามารถมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจของบริษัทไปยังสาธารณูปโภคได้อย่างชัดเจน
(3) บริษัทไม่จำเป็นที่จะต้องลงทุนเพิ่มในธุรกิจของ MMD ทำให้สามารถรักษาทางการเงินสำหรับการดำเนินธุรกิจต่อไป
ในอนาคต ลดภาระทางการเงินและค่าใช้จ่ายทางการเงินที่เกี่ยวข้องได้
10.

แผนการใช้เงินที่ได้รับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
ในการเข้าทำรายการครั้งนี้ บริษัทไม่ได้รับเงินสด แต่ได้รับค่าตอบแทนเป็นหุ้นสามัญ เพิ่มทุนของ HEMP เป็นจำนวน
1,655,262,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
11.

เงื่อนไขการเข้าทำรายการ
เนื่องจากธุรกรรมการจำหน่ายเงินลงทุนของบริษัทที่คำนวณขนาดรายการจำหน่ายไปซึ่ งสินทรัพย์สูงสุดเท่ากับร้อยละ
204.53 ดังนั้น ธุรกรรมดังกล่าวจึงจัดอยู่ในรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 1 ซึ่งตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือ
จำหน่ายไปซึ่ง กำหนดให้บริษัทมีหน้าที่ต้องดำเนินการทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศสำหรับการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ท้ายประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป และจัดให้มีการ
ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติการตกลงเข้าทำรายการดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้
ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและมีสารสนเทศอย่างน้อย
ตามที่ประกาศเรื่องการได้มาหรือจําหน่ายไปฯ กำหนดพร้อมความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิ สระที่ได้รับความเห็นชอบจาก
สำนักงาน ก.ล.ต. ให้แก่ผู้ถือหุ้น เป็นระยะเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงเงื่อนไขบังคับก่อนตามที่
บริษัท และ HEMP จะตกลงร่วมกันในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการจำหน่ายเงินลงทุนเสร็จสมบูรณ์ โดยเงื่อนไขบังคับก่อนที่
สำคัญสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้
(1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ HEMP มีมติอนุมัติธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ MMD และธุรกรรมการจัดสรรหุน้ เพื่อตอบแทน
การซื้อหุ้นสามัญของ MMD รวมทัง้ อนุมัติเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็น และ/หรือ เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าว
(2) ณ วันที่การซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ ไม่มีเหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ เกิดขึ้นหรือถูกทำให้เกิดขึ้นหรือมีเหตุอันควรจะคาด
ได้ว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สำคัญต่อ MMD หรือขัดขวางการเข้าทำธุรกรรมการ
จำหน่ายเงินลงทุนของบริษัทและ MMD จะไม่มภี าระผูกพันใด ๆ กับบุคคลอื่น นอกเหนือจากภาระผูกพันที่เกิดจากการ
ทำการค้าปกติ
(3) สำนักงาน ก.ล.ต. อนุมตั ิการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ HEMP ให้แก่ บริษัท ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private
Placement) และการขอผ่อนผันการทำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
(Whitewash)
(4) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท มีมติอนุมัติการจำหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของ
MMD ให้แก่ HEMP รวมถึง การเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น ข้อตกลง สัญญา และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำ
ธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ MMD และธุรกรรมการจัดสรรหุ้นดังกล่าว ตลอดจนการดำเนินการอื่นใดเพื่อให้การเข้าทำ
ธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ MMD และธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้นสามัญของ MMD เสร็จสมบูรณ์
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สรุปร่างสัญญาซื้อขายหุ้น MMD ระหว่าง HEMP กับบริษัทฯ
ลาดับ

หัวข้อ

1.

คู่สญ
ั ญา

2.

รายละเอียดหุน้ ที่จะซือ้ ขาย

3.

การซือ้ ขายหุน้ ที่ซอื ้ ขาย

4.

เงื่อนไขบังคับก่อนผูซ้ อื ้

5.

เงื่อนไขบังคับก่อนผูข้ าย

6.

เงื่อนไขอื่นๆ

รายละเอียด
บริษัท มอร์ รีเทิรน์ จากัด (มหาชน) (ในฐานะผูข้ าย)
2. บริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) (ในฐานะผูซ้ อื ้ )
คู่สญ
ั ญามีความประสงค์จะซือ้ และขายหุน้ ของ MMD ซึ่งเป็ นบริษัทจากัดจัดตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายไทย โดย ณ วันทา
สัญญาฉบับนี ้ บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจานวน 100,000,000 บาท (หนึ่งร้อยล้านบาท) แบ่งเป็ นหุน้ สามัญจานวน
1,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท ทัง้ นี ้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการดาเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และเมื่อ
เสร็จสิน้ กระบวนการลดทุน ดังกล่าวแล้ว บริษัท ฯ จะมีทุน จดทะเบียนใหม่จานวน 25,000,000 บาท แบ่งเป็ น หุ้น
สามัญจานวน 250,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท
1. ผูซ้ อื ้ ปฏิบตั ิตามคารับรองของผูซ้ อื ้
2. หุน้ ที่ ซือ้ ขายต้องปราศจากภาระติ ด พันใด ๆ ในวัน ที่การซือ้ ขายเสร็จสมบูรณ์ ทั้งนี ้ การซือ้ ขายหุ้น ที่ ซือ้ ขาย
จะต้องเป็ น ไปตามวิธีการที่กาหนดไว้ในสัญ ญานี ้ และอยู่ภายใต้เงื่อนไขบังคับ ก่อน รวมทั้งเงื่อนไขอื่น ๆ ใน
สัญญานีไ้ ด้รบั การปฏิบตั ิจนครบถ้วนแล้ว
3. ผู้ซือ้ มีค วามประสงค์ที่ จะซือ้ หุ้น ที่ ซือ้ ขายในราคารวมทั้งสิน้ ไม่เกิน 200,000,000 บาท (สองร้อยล้านบาท)
(“ราคาซือ้ ขาย”) โดยคู่สญ
ั ญาตกลงให้ผซู้ ือ้ ชาระราคาซือ้ ขายดังกล่าวโดยวิธีการออกหุน้ สามัญที่ออกใหม่ของ
HEMP จานวนทั้งสิน้ 1,655,262,500 หุน้ (หนึ่งพันหกร้อยห้าสิบห้าล้านสองแสนหกหมื่นสองพันห้าร้อยหุน้ )
โดยมีมลู ค่าหุน้ ที่ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท (หนึ่งบาท)
1. ผูซ้ อื ้ ได้รบั อนุมตั ิจากคณะกรรมการและผูถ้ ือหุน้ ของผูซ้ อื ้ ที่ถกู ต้องตามที่กฎหมายกาหนด
2. ผู้ซื ้อ ได้ร ับ อนุ ญ าตให้เสนอขายหุ้น ที่ อ อกใหม่ ใ ห้แ ก่ ผู้ข ายตามสัญ ญาฉบั บ นี ้จ ากส านั ก งานก .ล.ต. ตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ภายใต้ประกาศคณะกรรมการกากับ ตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญ าตให้
บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจากัด
3. ผูซ้ ือ้ ได้รบั อนุมัติก ารผ่ อนผัน การทาคาเสนอซือ้ หลัก ทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัย มติที่ ประชุมผู้ถือหุ้น
(Whitewash) จากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ และสานักงาน ก.ล.ต. ตามนัยของประกาศสานักงาน ก.ล.ต. ที่
สก. 29/2561 เรื่องหลักเกณฑ์ในการขอผ่อนผันการทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทงั้ หมดของกิจการ
4. ดาเนินการยื่นคาขอจดทะเบียนมติการเพิ่มทุนทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
1. ผูข้ ายปฏิบตั ิตามคารับรองของผูข้ าย
2. ผูข้ ายได้รบั อนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัท และผูถ้ ือหุน้
1. ณ วันที่การซือ้ ขายเสร็จสมบูรณ์ ไม่มีเหตุการณ์หรือการกระทาใด ๆ เกิดขึน้ หรือถูกทาให้เกิดขึน้ หรือมีเหตุอัน
ควรจะคาดได้ว่าจะเกิดขึน้ ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสาคัญต่อ MMD หรือขัดขวางการเข้า
ทาธุรกรรมการจาหน่ายเงินลงทุนของบริษัท และ MMD จะไม่มีภาระผูกพันใด ๆ กับบุคคลอื่น นอกเหนือจาก
ภาระผูกพันที่เกิดจากการทาการค้าปกติ
2. ไม่มีกฎหมายที่ใช้บงั คับของหน่วยงานราชการที่ประกาศหรืออยู่ระหว่างการประกาศใช้ และจะมีผลภายหลัง
จากวันที่การซือ้ ขายเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งห้ามมิให้มีการซือ้ ขายหุน้ ที่ซอื ้ ขาย
3. ไม่ มีก ารฟ้ องร้องหรือด าเนิ น คดี ใ ด ๆ ไม่ ว่า ผู้ขาย MMD จะเป็ น โจทก์ห รือจาเลยก็ ต าม ซึ่งจะมี ผ ลต่ อความ
สมบูรณ์ของการซือ้ ขายหุ้น ที่ ซือ้ ขายตามสัญ ญาฉบับ นี ้ รวมทั้งไม่มี การด าเนิ น การทางกฎหมาย หรือการ
ดาเนินการโดยบุคคลใด ๆ เพื่อโต้แย้งการทาธุรกรรมที่กาหนดไว้ในสัญญาฉบับนี ้
4. ผูข้ ายรับทราบและตกลงว่า ในกรณีที่ราคาเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนของ HEMP ที่ออกให้แก่ผขู้ ายเพื่อชาระ
เป็ นค่าตอบแทนการซือ้ หุน้ ที่ซอื ้ ขายจากผูข้ ายนัน้ ตา่ กว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุน้ ของ HEMP ก่อนวัน
1.
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ลาดับ

7.

หัวข้อ

การค้าแข่ง

รายละเอียด
แรกที่มีการเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุน ผูข้ ายจะไม่สามารถขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวภายในระยะเวลา 1 ปี
นับแต่วนั ที่หนุ้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทผูซ้ อื ้ เริ่มทาการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Silent Period)
5. ผูข้ ายตกลงและรับรองว่าจะไม่แต่งตัง้ ตัวแทนของผูข้ ายเข้าเป็ นกรรมการในผูซ้ อื ้
ผูข้ ายตกลงที่จะไม่ทาธุรกิจแข่งขันกับผูซ้ อื ้

ทั้งนีเ้ งื่อนไขการค้าแข่งที่บริษัทได้ทำข้อตกลงที่จะไม่ทำธุรกิจแข่งขันกับ HEMP นั้น คณะกรรมการมีความเห็นว่า เนื่องจาก
ปัจจุบัน บริษัทฯ มีนโยบายที่จะมุง่ เน้นการทำธุรกิจบริหารจัดการน้ำครบวงจร น้ำประปา บำบัดน้ำเสีย เป็นธุรกิจหลัก ไม่ได้มี
นโยบายหรือแผนงานในการประกอบธุรกิจ ด้านการส่งเสริมสุขภาพ (Healthcare & Wellness) อาทิ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
การแพทย์แผนไทย เวชภัณฑ์ เวชสำอาง ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เช่นเดียวกับ MMD จึงได้มีมติอนุมตั ิ
ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท มอร์ เมดดิคัล จำกัด (“MMD”) ให้แก่ บริษัท
เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“HEMP”) ดังกล่าว
12.

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการทำรายการ
ตามที่ บริษัทฯ มิได้รับเงินเพิ่มทุน จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้บุคคลเฉพาะเจาะจง (Private Placement)
จำนวนรวม 3,000,000,000 หุ้ น โดยมี ราคาเสนอขาย 0.50 บาทต่ อ หุ้ น (ที่ ได้ มี ม ติ ที่ ป ระชุ ม วิส ามั ญ ผู้ ถือ หุ้ น ครั้งที่ 1/2563
ประชุมเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 ให้อนุมัติการเพิ่มทุนดังกล่าว) เนื่องจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวมิได้ดำเนินการ
ภายในกำหนดระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วันที่มีมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น จึงทำให้ราคาเสนอขายต้องถูกกำหนดขึ้นใหม่เป็น
ราคาตลาด (ตามเกณฑ์อนุญาตการออกเสนอขาย แบบ Private Placement) โดยราคาตลาด ณ ช่วงเวลาดังกล่าวมีราคาสูงกว่า
ราคาเสนอขายเดิ ม ที่ 0.50 บาทต่ อ หุ้ น อย่ า งมี นั ย สำคั ญ นั ก ลงทุ น กลุ่ ม ดั งกล่ า วจึ งไม่ จ องซื้ อ หุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ให้ บุ ค คล
เฉพาะเจาะจงดังกล่าว ทำให้บริษัทฯ ขาดเงินลงทุนในโครงการผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยและการตั้งร้าน “การบูร” ซึ่งบริษัทฯ คาด
ว่าจะต้องใช้เงินลงทุนอีกประมาณ 300.00 ล้านบาท (ตามแผนการใช้เงินเพิ่มทุนเดิมของบริษัทฯ ) และบริษัทฯ มีแผนจะมุ่งเน้น
การดำเนินธุรกิจบริหารจัดการน้ำครบวงจร น้ำประปา บำบัดน้ำเสีย ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงทำให้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติ
อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจำหน่ายเงินลงทุนใน MMD ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ
ถือหุ้นร้อยละ 99.99 คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า ธุรกรรมการจำหน่ายเงินลงทุนของบริษัท ให้แก่ HEMP ในครั้งนี้ เป็นไปเพื่อ
การขยายการเติบโตทางธุรกิจและสร้างพันธมิตรทางธุรกิจของบริษั ท เพื่ อสร้า งธุรกิจที่ ยั่งยืนและเติบโตอย่างต่อเนื่ อง เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการดำเนินกิจการ และการบริหารงาน อีกทั้งในสมัยตอนที่คุณสามารถ ฉั่วศิริพัฒนา เป็นผู้บริหารของ MORE
ได้เริ่มโครงการเหล่านี้มาตั้งแต่ต้น ซึ่งคณะกรรมการได้ เห็นถึงความรู้ ความสามารถ การมีประสบการณ์ และความตั้งใจจริง
จนกระทั่งคุณสามารถ ฉั่วศิริพัฒนา ได้ขายหุ้นและลาออกจากการบริหาร MORE และได้เข้าลงทุนใน HEMP จึงถือว่าเป็นการ
สานต่ อสิ่ งที่ เคยเริ่ม ต้น ทำไว้ตั้งแต่ แรกแล้ว ด้วยความชำนาญจึง เป็ น การต่อ ยอดธุรกิจของ MMD ได้เป็ น อย่างดี ซึ่งจะสร้าง
ผลตอบแทนสะท้อนมายังหุ้นของ HEMP และสร้างผลตอบแทนให้บริษัทได้ในอนาคต และMORE สามารถรักษาสภาพคล่องทาง
การเงินสำหรับการดำเนินธุรกิจ ด้านสาธารณู ปโภค การบริหารจัดการน้ำ ต่อไปในอนาคต อีกทั้งยังลดภาระทางการเงินและ
ค่าใช้จ่ายทางการเงินที่เกี่ยวข้ องกับการบริหารงาน MMD เอง การทำรายการดังกล่าวจึงมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล
คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรอนุมัติธุรกรรมการจำหน่ายเงินลงทุน คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การที่ MORE ขาย
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MMD ออกไปให้ HEMP นั้น เนื่องจาก MORE ต้องการที่จะมุ่งเน้นไปยังธุรกิจหลักทางด้านสาธารณูปโภค ไม่ต้องการที่จะทำ
ธุรกิจเช่นเดียวกับ หรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ MMD ทำ จึงตัดสินใจขายให้กับ HEMP โดย MORE ไม่มีนโยบายที่จะทำธุรกิจอื่นใด
ที่จะแข่งขันกับธุรกิจของ MMD
13.
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
- ไม่มี –
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สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่
ของบริษัท มอร์ รีเทิร์น จํากัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement)
(สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2564 ของบริษัท มอร์ รีเทิร์น จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประชุม
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัท (ภายหลังการลดทุนเพื่อตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่าย ซึ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรให้บุคคล
เฉพาะเจาะจง (Private Placement) ที่ขอยกเลิกมติการจัดสรรหุ้นดังกล่าว) เป็นจำนวน 100,000,000 บาท(หนึ่งร้อยล้าน
บาท) จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 353,793,579.75 บาท (สามร้อยห้าสิบสามล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสามพันห้าร้อยเจ็ดสิบ
เก้าบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 453,793,579.75 บาท (สี่ร้อยห้าสิบสามล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสามพัน
ห้าร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน 2,000,000,000 หุ้น (สองพันล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้น
ละ 0.05 บาท เพื่อออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลในวงจํากัด ( Private Placement) เป็น
จำนวน 2,000,000,000 หุ้น (สองพันล้านหุ้น)
1.

รายละเอียดการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจํากัด วิธีการกำหนดราคาเสนอขายและราคาตลาด
1.1
วิธีการเสนอขายและจัดสรร
บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ว่าในคราวเดียวหรือหลายคราวจำนวนไม่เกิน 2,000,000,000 หุ้น
(สองพันล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.05 บาท เพื่อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) จำนวน
1 ราย ได้แก่ บริษัท เมย์พลัส 2005 จำกัด (“ผู้ลงทุน”) โดยมีราคาเสนอขาย หุ้นละ 1.50 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน
3,000,000,000 บาท (สามพันล้านบาท) เพื่อเป็นค่าตอบแทนสำหรับการได้มาซึ่ง แร่ไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) ที่ผู้ลงทุนได้ชำระ
ค่าภาคหลวงแร่ครบถ้วนเรียบร้อยแล้วตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) (ตามหลักฐานที่ปรากฏในสำเนา
ใบเสร็จรับเงินค่าภาคหลวงแร่ กรมอุตสาหกรรมพืน้ ฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม (แบบ พร. 401) พร้อมทั้งจะต้อง
เป็นแร่ที่ขุดขึ้นมาพร้อมจำหน่ายที่ได้ทำการขนแร่และส่งมอบแร่ให้เป็นกรรมสิทธิ์และอยู่ในความครอบครองของบริษัทเรียบร้อย
แล้ว (ตามหลักฐานที่ปรากฏในสำเนาใบอนุญาตขนแร่ (แบบแร่ 5) และได้ลงนามกำกับแสดงการรับมอบแร่โดยบริษัท (ผู้ซื้อ))
จำนวนรวมทั้งสิ้น 100,000 ตัน มูลค่าตันละ 30,000 บาท ซึ่งเป็นราคาตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทกับผู้ลงทุน (โดยอ้างอิงจาก
ราคาแร่ไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) ที่ซื้อขายกันทั่วไปทั้งในประเทศและต่างประเทศในระหว่างช่วงราคา 50,000 – 300,000 บาทต่อ
ตัน)2 คิดเป็นมูลค่ารวม 3,000,000,000 บาท (สามพันล้านบาท) (ต่อไปจะเรียกว่า “แร่ไพโรลูไซต์”) แทนการชำระด้วยเงินสด
กล่าวอีกนัยหนึ่งคือผู้ลงทุนจะชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทด้วยแร่ ไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) แทนการชำระด้วยเงินสด
(Payment in Kind) ทั้งนี้ บริษัทจะออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ลงทุนตามปริมาณและมูลค่าของแร่ไพโรลู ไซต์
(Pyrolusite) ที่ได้ส่งมอบให้กับบริษัทในแต่ละครั้ง (กำหนดมูลค่าแร่ไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) ที่ตันละ 30,000 บาท) อนึ่ง การส่ง
มอบแร่ไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) ให้บริษัทในแต่ละครั้งจะต้องเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าครั้งละ 1,000 ตัน
ทั้งนี้ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ลงทุนในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.50 บาท ตามที่ระบุข้างต้น
จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ หรือภายใน 12 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้
2

ราคาซื้อขายใน E-commerce (Shopee , amazon ,Facebook )
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ถือหุ้นมีมติอนุมัติ แต่ในกรณีที่ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนหลังจากเมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
มีมติอนุมัติ ให้คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหม ายจากคณะกรรม
กรรมการบริษัทกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขาย 1 ตามหลักเกณฑ์ของประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด
ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”)
ทั้งนี้ ผู้ลงทุนมิใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน และผู้ลงทุนไม่มีความสัมพันธ์
ใด ๆ กับผู้บริหาร กรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท รวมทั้งไม่ได้เป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง (ตามมาตรา 258 ของ
พระราชบัญญัติบริษัทหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และไม่ได้เป็นบุคคลที่มีลักษณะ
ความสัมพันธ์หรือมีพฤติกรรมที่เข้าข่ายเป็นการกระทำร่วมกับบุคคลดังกล่าว (concert party) ของบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ลงทุน
ตกลงที่จะไม่ส่งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัท
การออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้นเป็นการเสนอขายหุ้นที่คณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดราคา
เสนอขายไว้ อ ย่ า งชั ด เจนเพื ่ อ เสนอให้ ท ี ่ ป ระชุ ม ผู ้ ถ ื อ หุ ้ น พิ จ ารณาและมี ม ติ ก ำหนดราคาเสนอขายชั ด เจน ตามประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด
ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (ประกาศ ทจ. 72/2558) โดยกำหนดราคาเสนอขาย หุ้นละ1.50 บาท
คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 3,000,000,000 บาท(สามพันล้านบาท) ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตาม
หลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ. 72/2558 ทั้งนี้ ราคาตลาดสำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนคำนวณจากราคาถัว
เฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำ
การติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขาย
หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้บุคคลเฉพาะเจาะจง (Private Placement) โดยที่ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่
คำนวณย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน ระหว่างวันที่ 1 -9 กันยายน 2564 เท่ากับ 1.46 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART
ตาม www.setsmart.com) [โดยคิดเป็นส่วนเพิ่ม (Premium) ในอัตราร้อยละ 2.74 ของราคาตลาด ซึ่งราคาขายหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดดังกล่าวเป็นราคาที่ไม่มีส่วนลดจากราคาตลาด จึงไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาที่
ต่ำกว่าราคาตลาดตามที่กำหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 อย่างไรก็ดี ราคาขายหุ้นดังกล่าวเป็นราคาที่บริษัทและ “ผู้ลงทุน”
เห็นชอบร่วมกัน โดยบริษัทไม่ประสงค์ที่จะออกและเสนอขายหุ้นในราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาดเพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุน้
โดยรวม
การออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องได้รับอนุญาตจาก
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ก่อนการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนของบริษัทดังกล่าวตามที่กำหนดในประกาศ ทจ. 72/2558
_____________________________________
1

ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนักของหุน้ ในตลาดหลักทรัพย์ยอ้ นหลังไม่นอ้ ยกว่ า 7 วันทาการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทาการติดต่อกัน ก่อนวันกาหนดราคา
เสนอขายหุน้ นั้น โดยราคาที่นามาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซือ้ ขายหุน้ นั้นในแต่ละวัน ในกรณีที่คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เห็นว่ามีเหตุอนั สมควรเมื่อพิ จารณาถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัท คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่
บริ หาร อาจกาหนดราคาเสนอขายโดยมีส่ วนลดได้ แต่ต้อ งไม่เกินร้อ ยละ 10 ของราคาที่คานวณได้ข้างต้น โดยในการกาหนดส่ วนลดดังกล่ า ว
คณะกรรมการ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้พิจารณาจากสภาวะตลาด ณ ขณะนัน้ ด้วยแล้ว
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ทั้งนี้ หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้บุคคลเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคา
ตลาดของหุ้นของบริษัทก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์จะสั่งรับหุ้นสามัญในส่วนเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน บริษัทมี
หน้าที่ห้ามมิให้ผู้ลงทุนนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายทั้งหมด ออกขายภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่หุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทเริม่ ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ผูล้ งทุนจึงจะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่ง
ห้ามขายดังกล่าวได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทัง้ หมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุน้ บุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุน
เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (“PP”) จำนวน 2,000 ล้านหุ้น ให้แก่บริษัท เมย์พลัส 2005
จำกัด (“บ.เมย์พลัส”) โดยบริษัทจะรับชำระราคาค่าหุ้นเป็นแร่ไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) จำนวน 100,000 ตันนั้น เป็นการทำ
ธุรกรรมที่เป็นไปตามข้อกำหนดของพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 541 ประกอบกับมาตรา 35(5)2 ซึ่งกำหนดให้หุ้นของ
บริษัทมหาชนสามารถรับชำระราคาค่าหุ้นด้วยทรัพย์สินอย่างอื่นนอกจากตัวเงินได้ ทั้งนี้ แร่ไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) ที่ บ.
เมย์พลัส จะนำมาชำระค่าหุ้น PP ซึ่งจะเป็นแร่ที่ได้ขุดและผ่านกระบวนการต่าง ๆ และพร้อมจะส่งมอบให้บริษัทเรียบร้อยแล้ว
นั้นถือเป็นทรัพย์สินที่มีราคาสามารถนำมาชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทได้ตามข้อกำหนดของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดข้างต้น
(ทั้งนี้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 137 และมาตรา 138 กำหนดว่า ทรัพย์สิน หมายถึงวัตถุที่มีรูปร่างและไม่มี
รูปร่าง ซึ่งอาจมีราคาและอาจถือเอาได้)
ส่วนเรื่องสัญญาจะซื้อจะขายแร่ไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) จำนวน 400,000 ตัน อายุสัญญา 10 ปี ที่บริษัททำกับ
บ. เมย์พลัส เมื่อปี 2563 นั้นไม่มีความเกี่ยวข้องกับการออกเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน PP และการรับชำระค่าหุ้น PP
ค ร ั ้ งนี้
แต่อย่างใด การออกเสนอขายหุ้น PP โดยการรับชำระค่าหุ้นด้วยแร่ไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) ครั้งนี้จะเป็นการดำเนินการตาม
ข้อกำหนดของสัญญาซื้อขายแร่ไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) ฉบับใหม่ซึ่งคาดว่าคู่สัญญาจะลงนามภายในวันที่ 26 พฤศจิกายน และมี
ผลบังคับใช้หลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ในวันนี้ 26 พฤศจิกายน 2564 และ ได้รับอนุญาตให้
ออกเสนอขายหุ้นให้กับบุคคลโดยเฉพาะเจาะจง จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย (สำนักงาน ก.ล.ต.) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ภายใต้ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การ
อนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด
นอกจากนี้ การออกเสนอขายหุ้น PP ครั้งนี้มิได้เป็นการปฏิบัติขัดต่อมาตรา 54 วรรคสองของ พ.ร.บ. บริษัท
มหาชนจำกัดแต่อย่างใด เนื่องจากการออกเสนอขายหุ้น PP มิได้เป็นการดำเนินการเพื่อหักกลบลบหนี้ใด ๆ เนื่องจากการออก
เสนอขายหุ้น PP ครั้งนี้ดำเนินการเพื่อชำระราคาซื้อขายแร่ไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) ที่ บ. เมย์พลัส จะขายและส่งมอบให้บริษัท
ตามสัญญาซื้อขายแร่ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ บ. เมย์พลัส จะชำระราคาค่าหุ้นเพิ่มทุนด้วยแร่ไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) ที่จะขุดและส่ง
มอบให้บริษัท (ออกหุ้นใหม่เพื่อแลกกับแร่ไพโรลูไซต์ (Pyrolusite))
______________________________________
1

มาตรา 54 กาหนดว่า “ภายใต้บงั คับมาตรา 35 (5) และมาตรา 52 หุน้ ทุกหุน้ ต้องใช้เป็ นเงินครัง้ เดียวจนเต็มมูลค่า ในการชาระค่าหุน้ ผูจ้ องหุน้
หรือผูซ้ อื ้ หุน้ จะขอหักกลบลบหนีก้ บั บริษัทไม่ได้”
2
มาตรา 35(5) กาหนดว่า “กำหนดจำนวนหุน้ สำมัญ หรือหุน้ บุริมสิทธิที่จะออกให้แก่บุคคลใดเสมือนว่ำได้รับชำระเงินค่ำหุน้ เต็มมูลค่ำแล้ว
เพรำะบุคคลนัน้ เป็ นผูใ้ ห้ทรัพย์สนิ อื่นนอกจำกตัวเงิน หรือให้ หรือให้ใช้ลิขสิทธิ์ในงำนวรรณกรรม ศิลป หรือวิทยำศำสตร์ สิทธิบตั ร เครื่องหมำย
กำรค้ำ แบบหรือหุ่นจำลอง แผนผัง สู ต ร หรื อกรรมวิ ธี ล ับใด ๆ หรื อให้ข ้อสนเทศเกี่ยวกับ ประสบกำรณ์ ทำงอุต สำหกรรม กำรพำณิ ชย์หรือ
วิทยำศำสตร์”
324

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุน ข้างต้น ผู้ลงทุนจะถือหุ้น
ในบริษัทรวมกันเป็นจำนวนไม่เกิน 2,000,000,000 หุ้น (สองพันล้านหุ้น) หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 23.44 ของจำนวน
หุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทหลังจากการออกเสนอขายหุ้นเพิ่ม
ทุนในครั้งนี้)
นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้
คณะกรรมการบริหาร และหรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการออก เสนอขาย
จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวซึ่งรวมถึงการดำเนินการดังนี้
(1)
พิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้บุคคลเฉพาะเจาะจง ซึ่งรวมถึงแต่
ไม่จำกัดเพียงการกำหนดระยะเวลาการเสนอขาย ตลอดจนกำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้เป็นไป
ตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
(2)
กำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันจองซื้อ และวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นครั้ง
เดียวหรือเป็นคราวๆ การชำระค่าหุ้น รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจองซื้อ และเสนอขาย
หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
(3)
การลงนาม แก้ไข เปลี่ยนแปลง การติดต่อ หรือแจ้งรายงานรายการต่าง ๆ ในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และ
หลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกเสนอขาย จัดสรร จองซื้อ และส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่ง
รวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อกระทรวงพาณิชย์ สำนักงาน ก.ล.ต.
ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเพื่อให้การออก
เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุนให้บุคคลเฉพาะเจาะจงของบริษัทสำเร็จลุล่วงไปได้
(4)
จดทะเบี ย นเพิ ่ ม ทุ น และแก้ ไ ขหนั ง สื อ บริ ค ณห์ ส นธิ ท ี ่ ก รมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า กระทรวงพาณิ ช ย์ และ
มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียน
เสร็จสมบูรณ์
1.2

การกำหนดราคาเสนอขาย และความเหมาะสมของราคา
บริษัทได้พิจารณาความเหมาะสมของราคาเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัดในราคาหุ้นละ 1.50 บาท ในครั้งนี้
เทียบกับราคาตลาดของหุ้นของบริษัท ซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุ มคณะกรรมการบริษัท โดยราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
ข้างต้นจึงเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาตลาดตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558
เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจํากัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (และที่ได้มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”)
ทั้งนี้ ราคาตลาดสำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนคํานวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้น
สามัญของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน
แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 ที่มีมติให้
เสนอวาระนี้ต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่
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บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) กล่าวคือในระหว่างวันที่ 1- 9 กันยายน 2564 ซึ่งเท่ากับ 1.46 บาทต่อหุ้น (ข้อมูล
จาก SETSMART ตาม www.setsmart.com)
ราคาซื้อขายถัวเฉลีย่ ถ่วงน้ำหนักเท่ากับ 1.46 มีรายละเอียดการคำนวณดังนี้
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7

วันที่
1 กันยายน 2564
2 กันยายน 2564
3 กันยายน 2564
6 กันยายน 2564
7 กันยายน 2564
8 กันยายน 2564
9 กันยายน 2564

ปริมาณซื้อขาย (พันหุ้น)
37,432
62,812
65,235
75,376
160,573
74,990
43,655

รวม 7 วัน

520,072

มูลค่าซื้อขาย (ล้านบาท)
52,813.62
90,914.43
93,002.06
110,316.08
236,612.45
111,294.85
65,153.60
760,107.09

ราคาถัวเฉลีย่ ถ่วงน้ำหนัก 7 วันทำการ (บาท/หุ้น)

1.46

90 % ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 7 วันทำการ (บาท/หุ้น)

1.32

โดยคิดเป็นส่วนเพิ่ม (Premium) ในอัตราร้อยละ 2.47 ของราคาตลาด ซึ่งราคาขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคล
ในวงจำกัดดังกล่าวเป็นราคาที่ไม่มีส่วนลดจากราคาตลาด จึงไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาที่ต่ำกว่าราคา
ตลาดตามที่กำหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 อย่างไรก็ดี ราคาขายหุ้นดังกล่าวเป็นราคาที่บริษัทฯ และ “ผู้ลงทุน” เห็นชอบ
ร่วมกัน โดยบริษัทฯ ไม่ประสงค์ที่จะออกและเสนอขายหุ้นในราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาดเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
โดยรวม
นอกจากนี้ แม้ว่าบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนข อง
บริษัทให้แก่ผู้ลงทุนในครั้งนี้แล้ว บริษัทจะต้องได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทต่อบุคคลใน
วงจำกัดจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามที่กำหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
ดังกล่าว
ทั้งนี้ หากวันที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ
ราคาตลาด (ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลีย่ ถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ย้อนหลัง 7-15
วันทำการติดต่อกันก่อนวันเสนอขาย) บริษัทมีหน้าที่ห้ามมิให้ผู้ลงทุนขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งหมดภายในระยะเวลา 1 ปี
นับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิม่
ทุนของบริษัทดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู้ลงทุนจึงจะสามารถทยอยขายหุ้นที่
ถูกสั่ง ห้ามขายดังกล่าวได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคําขอให้รบั หุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิม่
ทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ.2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
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1.3

ชื่อและข้อมูลของบุคคลในวงจํากัดที่จะได้รับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
(1) บริษัท เมย์พลัส 2005 จำกัด
ชื่อบริษัท
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
วันที่จดทะเบียน
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน
กรรมการ
รายชื่อผู้ถือหุ้น

ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัท
จำนวนหุ้นที่ได้รับจากการจัดสรร
สัดส่วนการถือหุ้นหลังได้รับจัดสรร

บริษัท เมย์พลัส 2005 จำกัด
117/1 ถนนบำรุงราษฎร์ ต.วัดเกด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
26/09/2548
การทำเหมืองสินแร่โลหะนอกกลุ่มสินแร่เหล็กอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัด ประเภทไว้ในที่อื่น
10,000,000.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 1,000,000หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
นางวิจิตรา อิทธิกมลโชค
1.นางวิจิตรา อิทธิกมลโชค 985,000 หุ้น
2.นายพิชัย นิลทองคำ
10,000 หุ้น
3.นายวินัย ฤทธิ์โชค
5,000 หุ้น
ไม่มี
2,000,000,000 หุ้น
23.44 %

ทั้งนี้ภายหลังการเพิ่มทุน ผู้ลงทุน ไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกลุ่มบริษัทแต่อย่างใด
ทั้งนี้ใน ปี 2563 บริษัท ฯ มีสัญญาระหว่าง บริษัท เมย์พลัส 2005 จำกัด 1 ฉบับ คือ สัญญาจะซื้อจะขายแร่
และปัจจุบัน ปี 2564 มีร่างสัญญา 2 ฉบับ คือ 1.ร่างสัญญาซื้อขายแร่ไพโรลูไซต์ (ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนแลกแร่)
2.ร่างสัญญาจัดเก็บแร่
สรุปสัญญาและร่างสัญญา ทั้ง 3 ฉบับดังนี้
1.

สัญญาจะซื้อจะขายแร่ไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2563

ลาดับ
หัวข้อ
1.
คู่สัญญา
2.

รายละเอียดทีจ่ ะซื้อจะ
ขาย

3.

คำรับรองของผู้จะขาย

4.

หลักประกันการปฏิบตั ิ
ตามสัญญา

รายละเอียด
1.บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) (ในฐานะผู้จะซื้อ)
2.บริษัท เมย์พลัส 2005 จำกัด
(ในฐานะผู้จะขาย)
ผู ้ จ ะซื ้ อ ตกลงจะซื ้ อ และผู ้ จ ะขายตกลงจะขายแร่ ไ พโรลู ไ ซต์ (Pyrolusite)ในราคา 30,000 บาท ต่ อ ตั น (ซึ ่ ง ได้ ร วม
ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จ่ายแล้ว) ทั้งนี้ ตามจำนวนที่ผู้จะซื้อจะได้สั่งซื้อเป็นคราวๆ ไป มีกำหนดเวลา 10 ปี หรือ
จำนวน 400,000 ตัน แล้วแต่อย่างใดจะถึงก่อน เริ่มตั้งแต่วันที่ในสัญญาเป็นต้นไป
ผู้จะขายตกลงว่าตลอดอายุสัญญาฉบับนี้ ผู้จะขายตกลงจะขายแร่ตามที่ได้รับอนุญาตตามประทานบัตร ให้แก่ผู้จะซื้อแต่เพียง
ผู้เดียว (Exclusive) เท่านั้น
ผู้จ ะขายเป็นผู้ถือประทานบัตรเลขที่ 5/2552 หมายเลขหลักหมายเขตเหมือ งแร่ที่ 31257 โดยขอผลิตแร่ไพโรลูไซต์
(Pyrolusite) ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ (ซึ่งต่อไปตามสัญญาฉบับนี้จะเรียกว่า “ประทานบัตร”) รายละเอียดปรากฏตามสำเนา
ประทานบัตร เอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ โดยปัจจุบันผู้จะขายยังเปิดดำเนินการผลิตแร่ดังกล่าว
ผูจ้ ะซือ้ ตกลงจะวางหลักประกันให้กับผู้ขาย มูลค่า 100,000,000 บาท 1 มามอบให้แก่ผจู้ ะขายเพื่อเป็ นหลักประกันการ
ปฏิบตั ิตามสัญญานี ้ ทัง้ นี ้ กรณีผจู้ ะซือ้ มิได้ปฏิบตั ิตามสัญญาฉบับนี ้ ผูจ้ ะซือ้ ยินยอมให้ผจู้ ะขายดาเนินการเรียกร้องเงิน
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ลาดับ

หัวข้อ

ตามหลักประกันได้ตามความเป็ นจริงต่อไปหลักประกันที่ผจู้ ะซือ้ นามามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุม
ความรับผิดชอบของผูจ้ ะซือ้ ตลอดอายุสญ
ั ญาฉบับนี ้ และผูจ้ ะขายตกลงจะคืนหลักประกันดังกล่าวให้แก่ผจู้ ะซือ้ ทันที เมื่อ
สัญญาฉบับนีส้ นิ ้ สุดลงไม่ว่ากรณีใดๆ
การต่ออายุสญ
ั ญา
คู่สญ
ั ญาตกลงว่ากรณีที่สญ
ั ญาฉบับนีจ้ ะสิน้ สุดลงเมื่อครบกาหนดอายุสญ
ั ญา ดังนี ้ ผูจ้ ะขายตกลงให้สิทธิแก่ผจู้ ะซือ้ เพื่อ
ใช้สิทธิปฏิเสธก่อน (First Right of Refusal) โดยแจ้งให้ผจู้ ะขายรับทราบล่วงหน้าถึงการไม่ต่ออายุสญ
ั ญา อย่างน้อย 1
เดือนก่อนครบกาหนดอายุสญ
ั ญา หากผูจ้ ะซือ้ มิได้ดาเนินการแจ้งใช้สิทธิปฏิเสธก่อนดังกล่าว ดังนี ้ ให้ถือว่าคู่สญ
ั ญา
ประสงค์จะต่ออายุสญ
ั ญาออกไปอีกคราวละ 5 ปี เว้นแต่ผจู้ ะซือ้ จะได้แจ้งแก่ผจู้ ะขายว่าตนประสงค์จะต่ออายุสนั้ กว่า 5
ปี ตามที่ทงั้ สองฝ่ ายตกลงกัน
1
ทัง้ นี ้ บริษัทได้วางเงินมัดจาเป็ นจานวน 20 ล้านบาท และมีภาระผูกพันที่ตอ้ งจ่ายหลักประกันตามสัญญาอีก จานวน 80 ล้านบาท

5.

2.
ลาดับ
1.

2.

รายละเอียด

ร่างสัญญาซื้อขายแร่ไพโรลูไซต์ (ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนแลกแร่)

หัวข้อ
คู่สัญญา

รายละเอียด

1.บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) (ในฐานะผู้ซื้อ)
2.บริษัท เมย์พลัส 2005 จำกัด
(ในฐานะผู้ขาย)
(ก)
ผู้ขายเป็นผู้ถือประทานบัตรเลขที่ 5/2552 หมายเลขหลักหมายเขตเหมืองแร่ที่ 31257 โดยขอทำสัมปทานแร่ไพโรลูไซต์
(Pyrolusite) ในพื้นที่จังหวัด โดยปัจจุบนั ผู้ขายอยู่ในระหว่างทำสัมปทานแร่ดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ขายมีความประสงค์จะขายแร่ที่ซื้อขาย
ดังกล่าวให้แก่ผู้ซื้อ ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดของสัญญาฉบับนี้
(ข)
ผู้ซื้อเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย ณ วันที่ทำสัญญาฉบับนี้ และมีความประสงค์จะ
เพิ่มทุน จำนวน 2,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.05 บาท และโอนหุ้นสามัญจากการเพิ่มทุนดังกล่าว จำนวนไม่เกิน
2,000,000,000 หุ้น ให้แก่ผู้ซื้อ เพือ่ ชำระราคาสำหรับแร่ที่ซื้อขาย
“แร่ที่ซื้อขาย” หมายถึง แร่ไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) จำนวน 100,000 ตัน ที่ผู้ขายได้ชำระค่าภาคหลวงแร่ครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว
ตาม พ. ร. บ. แร่
“หุ้นเพื่อชำระราคาซื้อขาย” หมายถึง หุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 2,000,000,000 หุ้น (สองพันล้านหุ้น) โดยมีมูลค่าหุ้นที่
ตราไว้หุ้นละ 0.05 บาท (ห้าสตางค์)
รายละเอี ย ดที่ ผู้ซื้อมีความประสงค์ที่จะซื้อแร่ที่ซื้อขาย จำนวน 100,000 ตัน ในมูลค่าตันละ 30,000 บาท ในราคารวมทั้งสิ้นไม่เกิน
สำคัญ
[3,000,000,000 บาท (สามพันล้านบาท)] (“ราคาซื้อขาย”) โดยคู่สัญญาตกลงให้ผู้ซื้อชำระราคาซื้อขายดังกล่าวโดยวิธกี ารออกหุ้น
สามัญที่ออกใหม่ของบริษัทผู้ซื้อให้แก่ผขู้ าย จำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน [2,000,000,000 หุ้น (สองพันล้านหุ้น)] โดยมีมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้หุ้น
ละ 0.05 บาท (ห้าสตางค์) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.50 บาท คิดเป็นมูลค่า 3,000,000,000 บาท ภายใต้เงื่อนไขการคำนวณราคา
ดังต่อไปนี้
(1)
ในเบื้องต้นหากผู้ขายได้โอนกรรมสิทธิ์แร่ที่ซื้อขายให้แก่ผู้ซื้อได้ครบทั้งหมด 100,000 ตัน ได้ภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของผู้ซื้อได้อนุมัติการเสนอขายหุ้นเพื่อชำระราคาซื้อขาย ดังนี้ คู่สัญญาตกลงให้ยึดถือราคาค่าหุ้นที่ใช้ชำระราคาแร่
ที่ซื้อขาย เป็นราคาหุ้นละ 1.50 บาท
(2)
แต่หากผู้ขายได้โอนกรรมสิทธิ์แร่ที่ซื้อขายให้แก่ผู้ซื้อได้ทั้งหมด หรือบางส่วน ภายหลัง 3 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี นับแต่
วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของผู้ซื้อได้อนุมัติการเสนอขายหุ้นเพื่อชำระราคาซื้อขาย ดังนี้ คู่สัญญาตกลงให้แร่ที่ซื้อขายซึ่งได้โอน
กรรมสิทธิ์ในช่วงเวลาดังกล่าว ต้องคำนวณราคาค่าหุ้นที่จะใช้ชำระราคาแร่ที่ซื้อขายตามราคาตลาด ในช่วงที่เสนอขายตาม
หลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออก
ใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
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ลาดับ

3.

4.

หัวข้อ

รายละเอียด
ทั้งนี้ ผู้ซื้อจะได้ดำเนินการโอนหุ้นเพือ่ ชำระราคาค่าแร่ที่ซื้อขาย ตามจำนวนหุ้นซึ่งได้คำนวณตามวรรคหนึ่ง (1) หรือ (2) ข้างต้น โดย
ชำระตามสัดส่วนของแร่ที่ซื้อขายซึ่งผู้ขายได้โอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ผู้ซื้อในแต่ละคราว ครั้งหนึ่ง อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 1,000 ตัน
กรณีผู้ขายโอนกรรมสิทธิ์แร่ที่ซื้อขายครบ 100,000 ตัน ตามที่ระบุในสัญญานี้แล้ว แต่ปรากฏว่าเมื่อคำนวณการชำระราคาตามวิธี
ซึ่งระบุในข้อ (2) แล้ว ยังคงเหลือหุ้นเพิ่มทุนที่ยังมิได้โอนให้แก่ผู้ขาย ตามที่ระบุไว้ในสัญญานี้ ดังนี้ คู่สัญญาตกลงให้ถือว่าคู่สัญญา
ดำเนินการชำระหนี้ตามสัญญานี้ครบถ้วนแล้ว และให้ผู้ซื้อดำเนินการเกีย่ วกับการลดทุนจดทะเบียนบริษัทผู้ซื้อต่อไป
ห น ้ า ท ี ่ ข อ ง ผู้ขายมีหน้าที่ต้องดำเนินการดังต่อไปนี้
ผู้ขาย
1.ดำเนินการส่งมอบกรรมสิทธิ์แร่ที่ซื้อขายให้ครบถ้วนตามสัญญาฉบับนี้
2.ส่งมอบเอกสารต่อไปนี้ ซึ่งมีรูปแบบและข้อกำหนดตามที่ผู้ซื้อเห็นชอบ ให้แก่ผู้ซื้อ
(ก) สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าภาคหลวงแร่ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม สำหรับแร่ที่ซื้อขาย
(ข) สำเนาใบอนุญาตขนแร่ (แบบแร่ 5)
(ค) หนังสือแสดงหลักฐานการรับชำระราคาแร่ที่ซื้อขายตามสัญญาฉบับนี้ให้แก่ผู้ซื้อ เมื่อผู้ซื้อชำระราคาแร่ที่ซื้อขายแล้ว
(ง) เอกสารทีจ่ ำเป็นใดๆ เพื่อประโยชน์ในการจัดสรรหุ้นเพื่อชำระราคาซื้อขายให้แก่ผู้ขาย และสำหรับการจดทะเบียนทุนชำระ
แล้วของบริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) ตลอดจนการจดทะเบียน และ/หรือนิติกรรมต่างๆ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญานี้
และ/หรือกฎหมายที่เกีย่ วข้อง ตามที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และ/หรือตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือสำนักงาน ก.ล.ต. จะได้
กำหนดต่อไป
หน้าที่ของผู้ซื้อ 1.ผู้ซื้อได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นของผู้ซื้อที่ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดสำหรับเรื่องดังต่อไปนี้
1.1 การซื้อและรับโอนแร่ที่ซื้อขายจากผู้ขาย และการลงนามในสัญญาฉบับนี้ รวมทั้งการเข้าทำธุรกรรมใด ๆ ตามที่
กำหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้
1.2 การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทผู้ซื้อโดยการออกและเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ตามจำนวนและเงื่อนไข ให้แก่ผู้ขาย
เพื่อเป็นการชำระราคาซื้อขายแร่ให้แก่ผขู้ ายตามสัญญาฉบับนี้
1.3 การดำเนินการอื่นใดเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ของผู้ซื้อตามสัญญาฉบับนี้และเพื่อให้การซื้อขายเสร็จสมบูรณ์
2. ผู้ซื้อได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นทีอ่ อกใหม่ให้แก่ผู้ขายตามสัญญาฉบับนีจ้ ากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามหลักเกณฑ์ที่เกีย่ วข้องกับ
การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด
3. ดำเนินการยื่นคำขอจดทะเบียนมติการเพิ่มทุนทะเบียนของผู้ซื้อ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
ข้อตกลง
1. ผู้ขายรับทราบและตกลงว่า ในกรณีที่ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทผู้ซื้อ ที่ออกให้แก่ผู้ขายเพื่อชำระเป็น
กระทำการ
ค่าตอบแทนการซื้อแร่ที่ซื้ อขายจากผู้ขายนั้นในแต่ละคราว หากต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทผู้ซื้อ
ก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์จะสั่งรับหุ้นสามัญในส่วนเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ผู้ขายจะไม่สามารถขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนดังกล่าวภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่ มทุนของบริษัทผู้ซื้อเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ
(Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทผู้ซื้อดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบ
กำหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู้ขายจึงจะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าวได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้น
ทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11
พฤษภาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
2. ผู้ขายจะไม่ส่งตัวแทนเข้ามาเป็นกรรมการหรือมาบริหารงานใน บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) (ผู้ซื้อ)
3. โดยสมัครใจ บริษัท เมย์พลัส 2005 จำกัด (ผู้ขาย) จะไม่ใช้สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน / (ไม่ใช่สิทธิในการโหวต)
การชดใช้
1. คู่สัญญาแต่ละฝ่ายตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายแก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง สำหรับความเสียหายใด ๆ ซึ่งเป็นผลจากการผิดสัญญา
ค่าเสียหาย ฉบับนี้ของคู่สัญญาที่ชดใช้ค่าเสียหาย หรือการให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนของคำรับรอง หรือคำรับประกันของคู่สญ
ั ญาที่
ชดใช้ค่าเสียหาย หรือการผิดคำรับรองหรือคำรับประกัน หรือการไม่ปฏิบัติตามคำมั่น ข้อตกลง ข้อผูกพัน หรือข้อกำหนดใด ๆ ของ
คู่สัญญาที่ชดใช้ค่าเสียหายที่ระบุในสัญญาฉบับนี้
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2. คู่สัญญาที่ชดใช้ค่าเสียหายตกลงที่จะชดใช้ความเสียหายตามที่คู่สัญญาที่ได้รับการชดใช้ค่าเสียหายเรียกร้องภายใน 30
(สามสิบ) วันนับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากคู่สัญญาที่ได้รับการชดใช้ค่าเสียหาย

ร่างสัญญาจัดเก็บแร่

ลาดับ
หัวข้อ
1.
คู่สัญญา

2.

3.
4.

5.

6.

รายละเอียด

1.บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) (ในฐานะผู้ซื้อ)
2.บริษัท เมย์พลัส 2005 จำกัด
(ในฐานะผู้จะขาย)
โดยที่ บริษัท เมย์ พลัส 2005 จำกัด และบริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) ได้เข้าทำสัญญาซื้อขายแร่ไพโรลูไซต์
(Pyrolusite) ฉบับลงวันที่ ____ 2564 (ซึ่งต่อไปตามสัญญานี้จะเรียกว่า “สัญญาซื้อขายแร่”) ทั้งนี้ เพื่อให้การเข้าทำสัญญา
ซื้อขายแร่ดังกล่าวระหว่างคู่สัญญาสำเร็จลุล่วง ดังนั้น บริษัท เมย์ พลัส 2005 จำกัด จึงได้ตกลงให้บริการหลังการขายแก่
บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) โดยการให้บริการเก็บรักษาและจัดส่งแร่ไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) เป็นระยะเวลา 3 ปีนับ
แต่วันที่ _____ เป็นต้นไป
ขอบเขตของการบริการ ผู้ให้บริการตกลงจะให้บริการ และผู้รับบริการตกลงรับบริการเพื่อเก็บรักษาและจัดส่งแร่ไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) ทั้งหมดตาม
สัญญาซื้อขายแร่ ดังนี้
(1)
บริการสถานที่จัดเก็บแร่ไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) โดยผู้ให้บริการจะดำเนินการจัดเก็บแร่ไพโรลูไซต์(Pyrolusite)
ให้แก่ผู้รับบริการ ณ เลขที่ _____ ถนน_____ ตำบล_____ อำเภอ____ จังหวัดเชียงใหม่
(2)
บริการบริหารจัดการ การคัดเลือก การคัดแยก การจัดเตรียมแร่ไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) พร้อมทั้งการนำส่งแร่
ไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) ตามคำสั่งของผู้รับบริการ
(3)
การดำเนินการด้านเอกสารต่างๆ ที่เกีย่ วข้อง เพื่อให้การดำเนินการตามข้อ (1) - (2) ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ตาม
คำสั่งของผู้รับบริการ
ระ ย ะ เว ลา แ ละ อ ั ต ร า ระยะเวลาของสัญญาบริการนี้มีกำหนด 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ตามสัญญานี้ โดยผู้ให้บริการตกลงไม่คิดค่าบริการในการเก็บรักษา
ค่าบริการ
และจัดส่งแร่ไพโรลูไซด์ (Pyrolusite) จากผู้รับบริการตลอดอายุสัญญา
หน้าที่ของผู้ให้บริการ
1. ผู้ให้บริการจะใช้ความชำนาญ ความระมัดระวัง ในการทำงานตามขอบเขตของการบริการตามสัญญานี้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และจะปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบตามขอบเขตของการบริการตามสัญญานี้ให้สำเร็จลุล่วงได้มาตรฐาน
ถูกต้องตามหลักวิชาชีพ
2. ผู้ให้บริการจะอำนวยความสะดวกด้านต่างๆ ให้แก่ผู้รับบริการ เพื่อให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ ทั้งนี้ ผู้
ให้บริการจะไม่ขัดขวางกรณีหากผู้รับบริการจะได้เข้าพื้นที่ หรือสถานที่จัดเก็บแร่ไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) เพื่อดำเนินการใดๆ
ตามสัญญานี้
3.สถานที่จัดเก็บ เป็นสถานทีจ่ ัดเก็บแร่ไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) เฉพาะในส่วนทีเ่ ป็นกรรมสิทธิ์ของผู้รับบริการเท่านั้น /มิได้มี
ไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) ของผู้อื่นรวมอยู่ด้วย / และหรือสถานที่ดังกล่าว เฉพาะผู้รับบริการหรือผู้รับมอบอำนาจจาก
ผู้รับบริการถึงเข้าถึงในพื้นที่ได้ บุคคลภายนอกหรือบุคคลอื่น มิสามารถเข้าในพืน้ ที่ก่อนได้รับอนุญาตจากผู้รับบริการ
หน้าที่ของผูร้ บั บริการ
ผูร้ บั บริการมีสิทธิเข้าไปภายในสถานทีเ่ ก็บรักษาแร่ไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) เพื่อตรวจสอบ และ/หรือเข้าขนย้ายแร่ไพโรลู
ไซต์ (Pyrolusite) ได้เอง ตลอดจนตรวจสอบการทางานที่เกี่ยวกับสัญญานีข้ องผูใ้ ห้บริการ ณ สถานทีใ่ ดๆ ทีผ่ ใู้ ห้บริการใช้
ในการทางานได้ตลอดเวลาการทางานปกติของผูใ้ ห้บริการ โดยจะไม่ถือเป็ นการบุกรุกสถานที่ของผูใ้ ห้บริการ
การชดใช้ค่าเสียหาย
ผูใ้ ห้บริการตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายแก่ผรู้ บั บริการ สาหรับความเสียหายใดๆ ซึ่งเป็ นผลจากการผิดสัญญาฉบับนีข้ อง
ผูใ้ ห้บริการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะกรณีแร่ไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) เกิดการสูญหายในระหว่างที่จัดเก็บในสถานที่
จัดเก็บของผูใ้ ห้บริการ และ/หรือผูใ้ ห้บริการจัดส่งแร่ไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) ไม่ถกู ต้องครบถ้วนตามจานวนภายในกาหนด
ระยะเวลาในคราวใดๆ หรือการให้ขอ้ มูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนของคารับรอง หรือคารับประกันของผูใ้ ห้บริการ หรือ
การผิดคารับรองหรือคารับประกัน หรือการไม่ปฏิบตั ิตามคามั่น ข้อตกลง ข้อผูกพัน หรือข้อกาหนดใด ๆ ของผูใ้ ห้บริการที่
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ระบุในสัญญาฉบับนีผ้ ใู้ ห้บริการตกลงที่จะชดใช้ความเสียหายตามที่ผรู้ บั บริการ เรียกร้องภายใน 30 (สามสิบ) วันนับจาก
วันที่ได้รบั หนังสือแจ้งจากผูร้ บั บริการ
7.
การสิน้ สุดของสัญญา
กรณีที่ผใู้ ห้บริการผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง และไม่ได้จดั การแก้ไขข้อผิดสัญญาภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ได้รบั
หนังสือบอกกล่าวเพื่อแก้ไขข้อผิดสัญญาโดยผูร้ บั บริการนั้น ดังนี ้ ให้ถือเป็ นเหตุสาหรับผูร้ บั บริการในการใช้สิทธิ เลิก
สัญญาฉบับนี ้ และผูใ้ ห้บริการยินยอมชดใช้ค่าเสียหาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บรักษาแร่ไพโรลู
ไซต์(Pyrolusite) ในที่อื่นใด และ/หรือค่าใช้จ่ายในการจ้า งบุคคลอื่นใดเพื่อจัดส่งแร่ไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) และ/หรือ
ค่าเสียหายจากความสูญหายในระหว่างที่จดั เก็บในสถานที่จดั เก็บของผูใ้ ห้บริการ และ/หรือผูใ้ ห้บริการจัดส่งแร่ไพโรลูไซต์
(Pyrolusite) ไม่ถกู ต้องครบถ้วนตามจานวนภายในกาหนดระยะเวลาในคราวใดๆ พร้อมดอกเบีย้ ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี
นับแต่วนั ที่สนิ ้ สุดสัญญาลงเป็ นต้นไป
บริษัท เมย์ พลัส 2005 จำกัด ได้ตกลงให้บริการหลังการขายแก่บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) โดยการให้บริการเก็บรักษาและจัดส่ง
แร่ไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) เป็นระยะเวลา 3 ปีนับแต่วันที่ _____ เป็นต้นไป ตามจำนวนแร่ที่ส่งมอบกรรมสิทธิ์ให้บริษัท ทั้งนี้จะมีเอกสารหลักฐาน
การส่งมอบปริมาณแร่ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทซึ่งสามารถตรวจสอบได้อยู่แล้ว อาทิเช่น ใบเสร็จค่าภาคหลวงที่ เมย์พลัส ต้องชำระเมื่อมีการขนส่งแร่
ตามปริมาณที่ขนส่ง อีกทั้ง ในเกิดกรณีสูญหายเป็นความรับผิดชอบของผู้ให้บริการตกลงที่จะชดใช้ความเสียหายตามที่ผู้รับบริการ เรียกร้องภายใน 30
(สามสิบ) วันนับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากผู้รับบริการ
ทั้งนี้ บริษัทสามารถตรวจสอบปริมาณแร่ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท ทั้งจากหน่วยงานภายในบริษัทอาทิเช่น ฝ่ายบัญชี ฝ่ายคลังสินค้า และ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อเช็คปริมาณแร่ให้ตรงกัน และจะมีการขอเข้าตรวจสอบในสถานที่จัดเก็บแร่ยังสถานที่ผู้ให้บริการ

1.4

โครงสร้างผู้ถือหุน้ 10 อันดับแรกก่อนและหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด
ก่อนเพิ่มทุน
(ณ วันที่ 15/03/64)

ลำดับ

ลำดับ

รายชื่อผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้น
จำนวนหุ้น
1.
2.
3.
4.
5.

นายอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ
นายศิริศักดิ์ ปิยทัสสีกุล
นายวสันต์ จาวลา
นายอภิมุข บำรุงวงศ์
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด

6.
7.
8.
9.
10.

นายสามารถ ฉั่วศิริพัฒนา
UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED

น.ส. จิระวรรณ ไชยพงศ์ผาติ
นาย ปริญญา ปริญญานุสสรณ์
นาง ฐานิสร ธรรมลิขิตกุล

1,507,200,165
732,862,800
456,748,000
333,333,333
319,206,259

สัดส่วน
(ร้อยละ)
23.08
11.22
6.99
5.10
4.89

284,000,065
193,750,000
121,897,400
111,111,111
90,594,000

4.35
2.97
1.87
1.70
1.39
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บริษัท เมย์พลัส 2005 จำกัด

2.
3.
4.
5.

นายอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ
นาย ศิริศักดิ์ ปิยทัสสีกุล
นาย วสันต์ จาวลา
นาย อภิมุข บำรุงวงศ์

6.
7.
8.
9.
10.

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
นายสามารถ ฉัว่ ศิริพัฒนา
UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED

น.ส. จิระวรรณ ไชยพงศ์ผาติ
นาย ปริญญา ปริญญานุสสรณ์

หลังการเพิ่มทุนให้แก่
บุคคลในวงจำกัด
(บริษัท เมย์พลัส 2005 จำกัด)
จำนวนหุ้น
สัดส่วน
(ร้อยละ)
23.44
2,000,000,000
1,507,200,165
17.67
732,862,800
8.59
456,748,000
5.35
333,333,333
3.91
319,206,259
284,000,065
193,750,000
121,897,400
111,111,111

3.74
3.33
2.27
1.43
1.30
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2.

วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน แผนการใช้เงิน
2.1
วัตถุประสงค์ของการออกหุ้น
เพื่อเป็นค่าตอบแทนสำหรับการได้มาซึ่งแร่ไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) จาก บริษัท เมย์พลัส 2005 จำกัด ซึ่งจะนำมาใช้ในการ
ประกอบธุรกิจของบริษัทโดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 2,000,000,000 หุ้น (สองพันล้านหุ้น) มูล
ค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.05 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.50 บาท คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 3,000,000,000 บาท (สามพันล้านบาท)
ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) แทนการชำระด้วยเงินสด (Payment in Kind) ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงค์การใช้แร่ไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) อย่างมีนัยสำคัญ บริษัทจะดำเนินการขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งหนึ่ง
2.2
แผนการใช้แร่ไพโรลูไซต์
การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ในครั้งนี้ บริษัทไม่ได้รับเงินสดแต่ได้รับ
ค่าตอบแทนเป็นการได้มาซึ่งแร่ไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) จำนวน 100,000 ตัน ในมูลค่าตันละ 30,000 บาท บริษัทจะนำแร่ดังกล่าวไป
ใช้ในโครงการขายแร่ไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) และโครงการบริหารจัดการน้ำของบริษัทย่อยที่กำลังดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน และตาม
แผนการลงทุนเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการบริหารจัดการน้ำที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
แผนการใช้แร่ไพโรลูไซต์ (Pyrolusite)

ปริมาณแร่ (ตัน)
60,000

2.

เพื่อรองรับการสั่งซื้อไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) จากหน่วยงานรัฐบาลและ
เอกชนในประเทศ
เพื่อรองรับการสั่งซื้อแร่ไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) จากต่างประเทศ

3.

เพื่อใช้ในระบบการบริหารจัดการน้ำของบริษัทย่อย

30,000

1.

รวม

10,000

ระยะเวลา
ปี 2565-2567
ปี 2565-2567
ปี 2565-2568

100,000

บริษัทมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย จากหน่วยงานภาครัฐอาทิเช่น การประปา , กรมทรัพยากรน้ำ (กรมน้ำบาดาล) ,มหาดไทย
(น้ำประปาชุมชน) และมีกลุ่มประเทศเป้าหมาย คือ ประเทศบรูไน และประเทศเวียดนาม ฯลฯ ทั้งนี้ บริษัทได้มีการประมาณ
การยอดจำหน่าย รายได้ และผลตอบแทน ดังนี้
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ทั้งนี้ การพิจารณาตั้งราคาขายที่ 120,000 บาทต่อตัน บริษัทได้พิจารณาจากราคาตลาดที่มีการซื้อขายกันทั่วไป
(โดยอ้างอิงจากราคาแร่ไพโรลูไซต์ (Pyrolusite)1 ที่ซื้อขายกันทั่วไปทั้งในประเทศและต่างประเทศในระหว่างช่วงราคา 50,000 –
300,000 บาทต่อตัน)1 ราคาขายอาจปรับเพิ่มหรือลดตามแต่สถานการณ์ อาทิเช่น ปริมาณการสั่งซื้อทีเ่ ป็นจำนวนมาก บริษัทอาจ
พิจารณาการให้ส่วนลดเป็นกรณีไป การตั้งราคาขายบริษัทได้พิจารณาถึงการสร้างมูลค่าให้กับสินค้าของบริษัท อีกทั้งที่ผ่านมา
บริษัทได้เคยทดลองตลาดโดยการขายในราคาที่ต่ำกว่า 120,000 บาทต่อตัน เมื่อผลการทดลองใช้มีประสิทธิภาพหรือผลลัพธ์เป็น
ที่น่าพอใจของลูกค้า บริษัทจึงพิจารณาตั้งราคาขายทีเ่ พิ่มขึ้นจากเดิม
1ราคาซื้อขายใน

E-commerce (Shopee , amazon ,Facebook )

รายได้รวม 4 ปี ตามตารางข้างต้นประกอบด้วยรายได้จากการขายแร่ (เนื่องจากเป็นการซื้อมาจำหน่ายไป บริษัทไม่ได้
มีเงินลงทุนที่จ่ายออกเพื่อทำโครงการดังกล่าว การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ (IRR : Internal rate of
return) จึงไม่สามารถคำนวณได้) ทั้งนี้โครงการดังกล่าว มีอัตราส่วนกําไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) ร้อยละ 75 และอัตรา
กําไรสุทธิ (Net Profit Margin) ร้อยละ 32
2.3
ลักษณะของโครงการ / ความคืบหน้าโครงการ:
โครงการขายแร่กรองน้ำไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) ให้กับบริษัท หรือบุคคล ในพื้นที่ที่ประสบปัญหาน้ำอุปโภค และ
บริโภคที่ไม่สะอาดจากสิ่งปนเปื้อนต่างๆ ซึ่งดำเนินงานภายใต้บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) โดยแร่ดังกล่าวมีคุณสมบัติ
พิเศษที่ช่วยแก้ปัญหาสนิมเหล็กในน้ำ อีกทั้งสามารถดักกรองฝุ่นในน้ำรวมถึงโลหะหนักต่างๆ เช่น เหล็ก แมงกานีส สารหนู เป็น
ต้น เพื่อให้ได้น้ำที่สะอาด โดยบริษัทจะดำเนินการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน เป็นจำนวน 2,000,000,000 หุ้น (สองพันล้านหุ้น) แทน
การแลกแร่ไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) เป็นจำนวน 100,000 ตัน มูลค่าตันละ 30,000 บาท
โดยบริษัทมีแผนดำเนินงานโครงการดังนี้
1. ดำเนินการเป็นผู้จัดจำหน่ายแร่ไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) ให้กับผู้บริโภคทั่วไป หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน รวมถึงจัดจำหน่ายให้กับโครงการบริหารจัดการน้ำประปาตามแหล่งชุมชน ในพื้นที่ต่างจังหวัด
โดยวางจำหน่ายตามร้านค้า รวมถึงช่องทางจัดจำหน่ายออนไลน์
2. ดำเนินการจัดหาอุปกรณ์กรองน้ำพร้อมแร่กรองน้ำไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) เพื่อจัดจำหน่าย ซึ่งเป็นการ
ผลิตตามจำนวนที่ได้รับคำสั่งซื้อ โดยมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นกลุ่มบำบัดน้ำชุมชน และโรงเรียนใน
ชนบทที่มีปัญหาด้านคุณภาพของน้ำ
3. ดำเนินการจัดหาแร่ไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) เพื่อรองรับการสั่งซื้อของบริษัทย่อย ซึ่งปัจจุบัน ได้มีการ
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับสาธาณูปโภคด้านบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เกาะเสม็ด และในพื้นที่อำเภอปลวกแดง
และรองรับคำสั่งซื้อจากแผนการลงทุนของบริษัทย่อย ที่กำลังเจรจาเข้าร่วมลงทุนในโรงผลิตน้ำประปา
ตามพื้นที่ต่างๆ ในอนาคต
เนื่องจากแร่ไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) ดังกล่าวเป็นแร่ที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วโลกว่าเป็นแร่ที่มีมาตรฐานและผ่าน
การทดสอบคุณสมบัติว่าสามารถนำมาใช้ได้โดยไม่ต้องเข้ากระบวนการผลิตและมีคุณสมบัติอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่สามารถ
ทดแทนสารกรองน้ำที่มีอยู่ในตลาดปัจจุบัน เช่น กรวด ทราย คาร์บอน แมงกานี สออกไซด์ ซึ่งสารกรองน้ำดังกล่าวยังมีข้อจำกัด
เรื่องระยะเวลาในการตกตะกอนสารแขวนลอยของสารละลายเหล็กและแมงกานีสในถังน้ำดิบ
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โครงการขายแร่ไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) หรือแร่กรองน้ำไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) ผู้บริหารได้มีความสนใจในแร่
กรองน้ำไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) เป็นระยะเวลานานจึงได้ดำเนินการศึกษาทดสอบประสิทธิภาพคุณภาพของแร่ กรองน้ำไพโรลู
ไซต์ (Pyrolusite) มาโดยตลอดจนเป็นที่มั่นใจและนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือ
หุ้น ครั้งที่ 1/2563 และในคราวนั้นบริษัทฯ รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ให้ทำการออกหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนกับบุคคลในวงจำกัด เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนมาดำเนินโครงการแร่ กรองน้ำไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) เนื่องจากการ
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้บุคคลเฉพาะเจาะจง (Private Placement) จำนวนรวม 3,000,000,000 หุ้น โดยมีราคาเสนอขาย
0.50 บาทต่อหุ้น (ที่ได้มีมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ประชุมเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 ให้อนุมัติการเพิ่มทุน
ดังกล่าว) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวมิได้ดำเนินการภายในกำหนดระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วันที่มีมติที่ประชุมวิสามัญผู้
ถือหุ้น จึงทำให้ราคาเสนอขายต้องถูกกำหนดขึ้นใหม่เป็นราคาตลาด (ตามเกณฑ์อนุญาตการออกเสนอขาย แบบ Private
Placement) โดยราคาตลาด ณ ช่วงเวลาดังกล่าวมีราคาสูงกว่าราคาเสนอขายเดิมที่ 0.50 บาทต่อหุ้นอย่างมีนัยสำคัญ นักลงทุน
กลุ่มดังกล่าวจึงไม่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้บุคคลเฉพาะเจาะจงดังกล่าว อีกทั้งสถานการณ์ สภาวะเศรษฐกิจ การเกิดโรค
ระบาดไวรั ส โคโรน่ า ทำให้ น ั ก ลงทุ น ชะลอการลงทุ น และ ทำให้ ไ ม่ ส ามารถดำเนิ น โครงการดั งกล่ า วได้ ต ามแผน ดั งนั้ น
คณะกรรมการบริหารจึงได้พิจารณาการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาการออกหุ้น
สามัญเพิ่มทุน เพื่อแลกกับกรองน้ำไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) กับทางบริษัท เมย์พลัส 2005 จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของเหมืองโดยตรง
ซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถสานต่อโครงการที่ได้วางแผนไว้ตั้งแต่ปี 2563 ต่อไปได้
2.4
โอกาสที่โครงการดังกล่าวจะสร้างรายได้ให้แก่บริษัท
เนื่องจากปัจจุบันบริษัทได้พิจารณาหาธุรกิจที่สามารถดำเนินงานได้ในระยะยาว ที่สามารถจะสร้างรายได้และ
ทำกำไรให้กับบริษัทอย่างยั่งยืน และเล็งเห็นแล้วว่า เมื่อเกิดสถานกาณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า สภาวะเศรษฐกิจ
หรือปัจจัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบัน กลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวกับสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของประชาชน อย่างธุรกิจการบริหาร
จัดการน้ำสะอาด น้ำประปา การกรองน้ำ การบำบัดน้ำเสีย จะได้รับผลกระทบที่น้อยกว่ากลุ่มธุรกิจอื่น จึงถือเป็นโอกาสที่ดีที่
บริษัทได้เริ่มดำเนินโครงการนี้มาก่อน อีกทั้งจากปัญหาของสภาพน้ำในพื้นที่ชนบทหรือตามท้องถิ่นต่างๆ ยังเป็นปัญหาสำคัญจาก
สภาพภูมิประเทศ ส่งผลให้น้ำที่นำมาใช้ในการอุปโภคและบริโภคไม่มีคุณภาพและสะอาดเพียงพอ ซึ่ง แร่กรองน้ำไพโรลูไซต์
(Pyrolusite) จะสามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งผลให้คุณภาพชีวิตของประชาชนโดยทั่วไปดีขึ้นได้
ปัจจุบันบริษัทมีการหาลูกค้าทั้งในภาครัฐ และภาคเอกชน อาทิเช่นการประปา , กรมทรัพยากรน้ำ (กรมน้ำบาดาล)
,มหาดไทย (น้ำประปาชุมชน) และตามกลุ่มนิคมอุตสาหกรรม เพื่อมารองรับโครงการดังกล่าว โดยบริษัทได้เข้าทำการทดสอบ
คุณภาพน้ำตามกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น โรงผลิตน้ำประปา ที่ยังใช้การกรองน้ำในรูปแบบเดิม ๆ กลุ่มอุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงกุ้ง
หรือกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ ตามแหล่งชุมชน ที่ประสบปัญหาด้านคุณภาพน้ำ และต้องการน้ำสะอาดมาใช้ในการผลิตเพื่อลดต้นทุน
น้ำดิบ รวมถึงการเข้าเสนอโครงการระบบบำบัดน้ำให้กับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม
อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงมีเจตนาและความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจ จากการแสวงหาโอกาสและช่องทางการจัด
จําหน่ายที่เพิ่มขึ้นเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีในอนาคต
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2.5

ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัทในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินโครงการได้สำเร็จ/ความเสี่ยงจากการ
ดำเนินโครงการ
บริษัทได้พิจารณาความเสี่ยงจากการดำเนินโครงการตามแผนการจำหน่ายแร่ไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) ในกรณี
ยอดการจัดจำหน่ายไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง จึงได้มีการวางแผนบริหารจัดการแร่ไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) ในปริมาณ 100,000
ตัน ไว้เป็น 2 ส่วนหลักๆ คือในส่วนของการจัดจำหน่ายตามหน่วยงานและโครงการต่างๆ และอีกส่วนเพื่อรองรับ การบริหาร
จัดการน้ำของบริษัทย่อย รวมถึงการเข้าเสนอโครงการระบบบำบัดน้ำให้กับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งตามกลุ่มโรงผลิต
น้ำประปาหรือกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมนั้น ต้องมีการใช้แร่ไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักเป็นจำนวนมาก อีกทั้งใน
ปัจจุบัน บริษัท ปลวกแดง วอเตอร์ จำกัด (บริษัทย่อย) ได้ดำเนินโครงการบริหารจัดการน้ำ โครงการผลิตประปา ที่อำเภอปลวก
แดง จ.ระยอง และในอนาคตบริษัทยังมีแผนการลงทุนในสถานที่ต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินโครงการผลิตประปา และการดำเนิน
โครงการบำบัดน้ำเสีย ทำให้บริษัทมีความต้องการใช้แร่ไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) ในแต่ละโครงการเป็นจำนวนมากในคราว
เดียวกัน จากแผนการบริหารจัดการแร่ดังกล่าวข้างต้น บริษัทได้คำนึงผลกระทบต่อธุรกิจที่อาจจะเกิดขึ้นไว้ล่วงหน้าเรียบร้อย
แล้ว ทั้งนี้ โครงการบริหารจัดการน้ำ อาจมีความเสี่ยงจากการที่บริษัทย่อย ไม่ได้รับการต่อสัมปทานจากภาครัฐ
2.6 ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในกรณีที่ระดมทุนไม่ได้ตามเป้าหมาย
ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นหากการระดมทุนดังกล่าวไม่ประสบความสำเร็จบริษัทอาจจะสูญเสียโอกาสทางธุรกิจที่
สำคัญซึ่งจะทำให้แผนธุรกิจที่วางไว้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ บริษัทอาจเผชิญความเสี่ยงในกรณีที่ไม่มีแร่ไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) ส่ง
มอบให้กับลูกค้าได้ตามกำหนดระยะเวลา ซึ่งจะทำให้รายได้และผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามคาดการณ์ และอาจส่งผลต่อ
แผนการลงทุนในโครงการบริหารจัดการน้ำของบริษัทย่อยที่กำลังดำเนินการในปัจจุบันและอนาตค
อีกทั้งหากบริษัทต้องดำเนินการจัดหาซื้อแร่ไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) มาจำหน่ายเอง ราคาซื้อขายแร่เป็นราคาที่
ตกลงร่วมกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ทำให้ไม่สามารถหาราคาตลาดที่เหมาะสมเพื่อมาเทียบเคียงได้ เนื่องจากแร่ดังกล่าวเป็น
สินค้าเฉพาะ ซึ่งมีผู้ขายน้อยราย ไม่ได้มีการซื้อขายกันในตลาดทั่วไป ทำให้บริษัทต้องใช้เงินสดเพื่อไปนำซื้อแร่ไพโรลูไซต์
(Pyrolusite) มาดำเนินการแทน อาจทำให้บริษัทขาดสภาพคล่อง และส่งผลทำให้บริษัทไม่สามารถขยายธุรกิจตามแผนที่ได้วาง
ไว้ ซึ่งทำให้เสียโอกาสทางค้าในการดำเนินธุรกิจได้ และทำให้ต้องขยายระยะเวลาในการดำเนินงานของโครงการที่มากขึ้น
อีกทั้งบริษัทอาจต้องดำเนินการหาแหล่งสินค้าหรือแหล่งเงินทุนใหม่ เพื่อนำมาใช้ในการบริหารโครงการ แต่
เนื่องจากสภาวการณ์ปัจจุบัน บริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นเรื่องที่ยากในการหาแหล่งเงินทุน หรือวิธีการระดมทุนโดยวิธีอื่น
3.
(1)

รายละเอียดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ผลกระทบต่อสัดส่วนของผู้ถือหุ้น (Control dilution)

Control Dilution
Control Dilution
Control Dilution

=

จำนวนหุ้นสามัญเพิม่ ทุนที่เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด
จำนวนหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด + จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว
=
2,000,000,000
(2,000,000,000+6,530,871,595)
=
23%
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(2)

(3)

ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price dilution)
Price Dilution

=

Price Dilution

=

Price Dilution

=

ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย1/ – ราคาตลาดหลังการเสนอขาย 2/
ราคาก่อนการเสนอขาย
1.46 – 1.47
1.46
-0.0068
เนื่องจากผลกระทบต่อราคาหุ้นน้อยกว่า 0 จึงไม่มีผลกระทบต่อราคา

ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกําไรต่อหุ้น (Earnings per share dilution)
EPS Dilution
=
EPS ก่อนการเสนอขาย – ESP หลังการเสนอขาย
ราคาก่อนการเสนอขาย
ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนในรอบปี 63

หมายเหตุ :
1/ ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย = ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ 7 วันทำการ ติดต่อกันก่อนวันประชุม
คณะกรรมการบริษัท ในวันที่ 10 กันยายน 2564 (คิดเป็นราคาเท่ากับ 1.46 บาทต่อหุ้น)
2/ ราคาตลาดหลังการเสนอขาย = (ราคาตลาด x จำนวนหุ้น paid up + (ราคาเสนอขาย x จำนวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้)
จำนวนหุ้น paid up + จำนวนหุน้ ที่เสนอขายครั้งนี้
= [(1.46 x6,530,871,595) +(1.50x 2,000,000,000)] = 1.47 บาทต่อหุ้น
(6,530,871,595 + 2,000,000,000)

(4) ความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นได้รับเมื่อเปรียบเทียบกับ Dilution
เมื่อเปรียบเทียบประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเป็นค่าตอบแทนสำหรับการ
ได้มาซึ่งแร่ไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) กับผลกระทบต่อการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น
(Control Dilution) ตามรายละเอียดข้างต้น การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างโอกาสในการสร้างรายได้และกำไรให้แก่บริษทั
จากการนำไปใช้ในโครงการขายแร่กรองน้ำไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) และโครงการบริหารจัดการน้ำ ไม่ต้องพึ่งพากระแสเงินสด
ของบริษัทหรือเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และไม่ต้องแสวงหาแหล่งเงินทุน อื่นได้อีกด้วย ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทสามารถสร้าง
ผลตอบแทนที่ดี ให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว รวมทั้งจะช่วยชดเชยส่วนของผู้ถือหุ้นที่ปรากฏในงบการเงินของบริษัทให้เป็นไปใน
แนวทางที่ดีขึ้น
บริษัทยังได้กำหนดอัตราการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี เงิน
ได้นิติบุคคลและทุนสำรองตามกฎหมายทั้งหมดแล้ว ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับศักยภาพ การ
เติบโตของผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน สภาพคล่อง การขยายงาน รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมในอนาคต เพื่อ
สร้างผลตอบแทนที่ดีต่อผู้ถือหุ้นในอนาคต
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4.

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
4.1 เหตุผลและความจําเป็นของการเพิ่มทุน
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า เนื่องจากสถานการณ์และสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน การออกและเสนอขาย
หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นค่าตอบแทนสำหรับการได้มาซึ่ง แร่กรองน้ำไพโรลูไซต์ (Pyrolusite)
แทนการชำระด้วยเงินสด (Payment in Kind) ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวจะช่วยให้บริษัทสามารถ
บริหารจัดการงานโครงการขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยเพิ่มความพร้อมในการดำเนินการตามแผนการลงทุนของบริษัท
ในอนาคตได้ อย่างทันกาล
การพิจารณาเลือกการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อการได้มาซึ่งแร่กรองน้ำไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) แทนการรับ
ชำระด้วยเงินสด คณะกรรมการเห็นว่าเนื่องจาก แร่ไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) นั้นเป็นวัตถุดิบหลักในการกรองน้ำ ซึ่งบริษัทฯ มี
นโยบายที่จะมุ่งเน้นการทำธุรกิจบริหารจัดการน้ำครบวงจร น้ำประปา บำบัดน้ำเสีย เป็นธุรกิจหลั กในอนาคต ดังนั้น เพื่อลด
ความเสี่ยงในการจัดหาแร่ไพโรลูไซต์(Pyrolusite) ทั้งในด้านความเสี่ยงเรื่องปริมาณแร่ที่ต้องการเป็นจำนวนมากในอนาคต และ
หรือด้านเงินสดหมุนเวียนที่ต้องใช้เพื่อการได้มาของแร่ไพโรลูไชต์ (Pyrolusite) คณะกรรมการจึงมีความเห็นว่าการเพิ่มทุนโดย
การรับชำระเป็นแร่ไพโรลูไซต์(Pyrolusite) โดยตรงกับ บริษัท เมย์พลัส 2005 จำกัด เจ้าของเหมืองที่มีประทานบัตรจากภาครัฐ
รับรองถึงการมีปริมาณแร่ไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) ไว้เป็นข้อดีและความเหมาะสมกว่าการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและรับชำระ
เป็นเงินสดจากนักลงทุน แล้วนำเงินไปซื้อและจัดหาแร่ไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) ในอนาคต ทั้งนี้การได้มาซึ่งแร่ไพโรลูไซต์
(Pyrolusite) เพื ่ อ มาดำเนิน โครงการตามแผนจะช่ ว ยเสริ มสร้า งโอกาสในการสร้า งรายได้ จากการจำหน่ ายแร่ไ พโรลูไซต์
(Pyrolusite) และผลกำไรให้แก่บริษัท ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดี ให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว รวมทั้งจะ
ช่วยชดเชยส่วนของผู้ถือหุ้นที่ปรากฏในงบการเงินของบริษัทให้เป็นไปในแนวทางที่ดีขึ้น
อีกทั้งบริษัทได้กำหนดอัตราการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหัก
ภาษี เงินได้นิติบุคคลและทุนสำรองตามกฎหมายทั้งหมดแล้ว ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับศักยภาพ
การเติบโตของผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน สภาพคล่อง การขยายงาน รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมในอนาคต
เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีต่อผู้ถือหุ้นในอนาคต
โครงการขายแร่กรองน้ำไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) เป็นโครงการที่สร้างประโยชน์ต่อส่วนรวมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
โดยเป็นการบำบัดน้ำใช้และน้ำดื่มให้ได้น้ำที่มีมาตรฐานเหมาะสำหรับการใช้งานในด้านต่างๆ รวมทั้งด้านการอุปโภค ทั้งนี้
โครงการดังกล่าวมิใช่เป็นธุรกิจใหม่ แต่เป็นการต่อยอดจากธุรกิจเดิม จึงมีความมั่นใจในการดำเนินธุรกิจตามโครงการตามที่เสนอ
4.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่บริษัทได้รับจากการเสนอขาย และความเพียงพอของแหล่งเงินทุน
เมื่อพิจารณาจากแผนการดำเนินงานโครงการแร่กรองน้ำไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) แล้วนั้น บริษัทได้ดำเนินการ
ศึกษาทดสอบประสิทธิภาพคุณภาพของแร่กรองน้ำไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) มาตลอดระยะเวลาหนึ่ง และไม่ใช่ธุรกิจใหม่ แต่เป็น
ธุรกิจที่ต่อยอดมากับการดำเนินโครงการขายน้ำประปาที่เกาะเสม็ด และที่อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง คณะกรรมการจึงมี
ความมั่นใจถึงแผนการดำเนินโครงการดังกล่าว
การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเป็นค่าตอบแทนสำหรับการได้มาซึ่งแร่กรองน้ำไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) บริษัทได้
ทำให้บริษัทมีรายได้จากการจำหน่ายแร่ไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) และมีปริมาณแร่ไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) ที่เพียงพอเพื่อรองรับ
แผนการบริหารจัดการน้ำในอนาคตของบริษัทย่อย อีกทั้งจะทำให้มีเงินทุนหมุนเวียนสำหรับโครงการดังกล่าวและเพื่อใช้ในการ
บริหารงานโครงการบริหารจัดการน้ำได้อย่างครอบคลุม อย่างมีนัยสําคัญ
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4.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุนและแผนการใช้แร่กรองน้ำไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) ได้จากการเสนอ
ขายหุ้น
การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อแลกกับปริมาณแร่ไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) ที่จำนวน 100,000 ตัน คณะกรรมการ
ได้พิจารณาถึงแผนการดำเนินงานที่มีในปัจจุบันและในอนาคตทั้งของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เนื่องจากตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
ทีมผู้บริหารได้พยายามทดสอบประสิทธิภาพเพื่อนำเสนอแร่ไพโรลูไซต์(Pyrolusite) ให้กับโรงผลิตน้ำประปา โรงกรองน้ำ บ่อบำบัด
น้ำเสีย ตามหน่วยงานภาครัฐและเอกชน กลุ่มอุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงกุ้งหรือกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ ตามแหล่งชุมชน ที่ประสบ
ปัญหาด้านคุณภาพน้ำ และต้องการน้ำสะอาดมาใช้ในการผลิตเพื่อลดต้นทุนน้ำดิบ รวมถึงการเข้าเสนอโครงการระบบบำบัดน้ำ
ให้กับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งตามกลุ่มโรงผลิตน้ำประปาหรือกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมนั้น ต้องมีการใช้แร่ไพโรลูไซต์
(Pyrolusite) ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักเป็นจำนวนมาก อาทิเช่นการนำแร่ไพโรลูไซต์(Pyrolusite) ไปทดสอบที่โรงน้ำประปาภูมิภาคที่
บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา บริษัทฯ ได้ส่งแร่ไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) ไปทดสอบเป็นจำนวนถึง 200 ตัน ซึ่งเป็นโรงผลิตน้ำประปาเล็กๆ
ที่มีกำลังการผลิดเพียงวันละ 10,000 คิวเท่านั้น อีกทั้งในปัจจุบัน บริษัท ปลวกแดง วอเตอร์ จำกัด (บริษัทย่อย) ได้ดำเนินโครงการ
บริหารจัดการน้ำ โครงการผลิตประปา ที่อำเภอปลวกแดง จ.ระยอง และในอนาคตบริษัทยังมีแผนการลงทุนในสถาน ที่ต่างๆ
เกี่ยวกับการดำเนินโครงการผลิตประปา และการดำเนินโครงการบำบัดน้ำเสีย ทำให้บริษัทมีความต้องการใช้แร่ไพโรลูไซต์
(Pyrolusite) ในแต่ละโครงการเป็นจำนวนมากในคราวเดียวกัน
ดังนั้น การที่บริษัทได้ดำเนินการตามแผนการเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจํากัด โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อแลก
กับแร่กรองน้ำไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) ให้กับบริษัท เมย์พลัส 2005 จำกัด ที่เป็นเจ้าของเหมืองแร่โดยตรง จึงมี ความเหมาะสม
มากกว่าการที่บริษัทจะดำเนินการเพิ่มทุนเพื่อรับเงินสดจากนักลงทุนเหมือนครั้งก่อน หรือหากเป็นการเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตาม
สัดส่วน อาจมีความไม่แน่นอนในจำนวนเงินที่จะได้รับจากการระดมทุน และอาจเป็นภาระต่อผู้ถือหุ้นเดิมที่จะต้องชําระเงินเพิ่มทุน
และมีกรอบระยะเวลาในการดำเนินการที่มากกว่าการเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจํากัด
ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นไม่แตกต่างจากคณะกรรมการบริษัท ในเรื่องของความสมเหตุสมผลของ
การเพิ่มทุนและแผนการใช้แร่กรองน้ำไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) ดังกล่าวข้างต้น
4.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะทางการเงิน และผลการ
ดําเนินงานของบริษัทอันเนื่องจากการเพิ่มทุน
การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้เป็นผลดีต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท เนื่องจากเป็นการเสนอขายให้แก่
บุคคลในวงจำกัด คือ บริษัท เมย์พลัส 2005 จำกัด เพื่อเป็นค่าตอบแทนสำหรับการได้มาซึ่งแร่ กรองน้ำไพโรลูไซต์ (Pyrolusite)
แทนการชำระด้วยเงินสด (Payment in Kind) ทำให้บริษัทมีรายได้ และเงินทุนหมุนเวียนจากการนำแร่กรองน้ำไพโรลูไซต์
(Pyrolusite) ไปจำหน่ายตามกลุ่มเป้าหมายที่บริษัทได้วางไว้ และเป็ นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความมั่นคงให้แก่ฐานะ
ทางการเงินของบริษัท ทำให้บริษัทมีสัดส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทลดลง และยังช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงินให้แก่บริษัท
รวมถึงทำให้บริษัทมีแร่กรองน้ำไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) ไว้เพื่อรองรับโครงการบริหารจัดการน้ำ และต่อยอดในธุรกิจใหม่ๆ ที่
เกี่ยวเนื่องได้อีกด้วย อีกทั้งยังเพิ่มขีดความความสามารถของบริษัทในการรองรับการขยายธุรกิจ และ/หรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจเดิมของบริษัท ซึ่งจะส่งผลดีต่อการเติบโตของบริษัทในระยะยาวและยั่งยืนในอนาคต
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4.5 ความเหมาะสมของราคาหุ้นที่ออกใหม่ที่จะเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากัดและที่มาของการกำหนด
ราคาเสนอขายดังกล่าว
บริษัทกำหนดราคาเสนอขายซึ่งเป็นการเจรจาร่วมกันระหว่างบริษัทกับผู้ลงทุน โดยบริษัทได้เปรียบเทียบกับราคา
ตลาดของหุ้นของบริษัท ซึ่งคํานวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักของหุ้นของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อย
กว่า 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ข้างต้นจึงเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่า
ร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศที่ ทจ. 72/2558
ทั้งนี้การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นการเสนอขายหุ้นที่คณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้
อย่างชัดเจนเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดราคาเสนอขายไว้ชัดเจน จำนวน 2,000,000,000 หุ้น ในราคา 1.50
บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 3,000,000,000 บาท ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่ไม่ต่ำกว่าราคาตลาดตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อ
บุคคลในวงจํากัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) ทั้งนี้ ราคาตลาดสำหรับ
การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนคํานวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทที่ซื้อขายในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน
ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 มีมติให้เสนอวาระนี้ต่อที่ประชุมวิสามัญผู้
ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจํากัด ( Private
Placement) (ระหว่ า งวั น ที ่ 1 – 9 กั น ยายน 2564) ซึ ่ ง เท่ า กั บ 1.46 บาทต่ อ หุ ้ น (ข้ อ มู ล จาก SETSMART ตาม
www.setsmart.com) โดยคิดเป็นส่วนเพิ่ม (Premium) ในอัตราร้อยละ 2.74 ของราคาตลาด ซึ่งราคาขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ให้แก่บุคคลในวงจำกัดดังกล่าวเป็นราคาที่ไม่มีส่วนลดจากราคาตลาด จึงไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ ออกใหม่ในราคาที่ต่ำ
กว่าราคาตลาดตามที่กำหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 อย่างไรก็ดี ราคาขายหุ้นดังกล่าวเป็นราคาที่บริษัทและ “ผู้ลงทุน”
เห็นชอบร่วมกัน โดยบริษัทไม่ประสงค์ที่จะออกและเสนอขายหุ้นในราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาดเพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุน้
โดยรวม เมื่อพิจารณาถึงเหตุผล ความจําเป็น และประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอ
ขายให้แก่บุคคลในวงจํากัดดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขาย
ให้แก่ผู้ลงทุน โดยมีความเห็นว่าเงื่อนไขการจัดสรร ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนนั้นมีความเหมาะสมและเป็นไป
เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น
4.6 เหตุผลและความจําเป็นในการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจํากัด
การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุน 1 ราย คือ
1. บริษัท เมย์พลัส 2005 จำกัด
การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเพื่อเป็นค่าตอบแทนสำหรับการได้มาซึ่งแร่ กรองน้ำไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) แทน
การชำระด้วยเงินสด ซึ่งจะช่วยให้บริษัทมีแร่กรองน้ำไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) ที่เพียงพอต่อคำสั่งซื้อในอนาคต และช่วยลดภาระผู้ถือ
หุ้นเดิมในการเพิ่มทุน อีกทั้งเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจที่ถดถอย สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโร่นา (COVID-19) ที่มิ
อาจคาดเดาได้ คณะกรรมการจึงไม่อยากสร้างภาระในการระดมทุนครั้งนี้กับผู้ถือหุ้นเดิม จึงเลือกวิธีการเพิ่มทุนให้แก่บุคคลใน
วงจํากัด (Private Placement) ดังกล่าว อีกทั้ง บริษัท เมย์พลัส 2005 จำกัด เป็นเจ้าของเหมืองและมีประทานบัตรจากภาครัฐ
รับรองถึงการมีปริมาณแร่ไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) เป็นข้อดีและความเหมาะสมกว่าการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและรับชำระเป็นเงินสด
จากนักลงทุน แล้วนำเงินไปซื้อและจัดหาแร่ไพโรลูไซต์(Pyrolusite) ในอนาคต ทั้งนี้การได้มาซึ่งแร่ไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) เพื่อมา
ดำเนินโครงการตามแผนจะช่วยเสริมสร้างโอกาสในการสร้างรายได้จากการจำหน่ายแร่ไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) และผลกำไรให้แก่
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บริษัท ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดี ให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว รวมทั้งจะช่วยชดเชยส่วนของผู้ถือหุ้นที่ปรากฏใน
งบการเงินของบริษัทให้เป็นไปในแนวทางที่ดีขึ้น
5

คํารับรองของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน
ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของ บริษัท
ตลอดจนมติที่ประชุ มผู้ ถื อหุ้ นด้ วยความซื่ อสัตย์สุ จริตและระมัดระวั งรักษาผลประโยชน์ ของบริ ษั ทในเรื่ องที่ เกี่ยวกั บ การ
เพิ่มทุน โดยกระทำการ หรือละเว้นการกระทำการใดอันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวและก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท
บริษัทสามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนนั้นได้ แต่หากบริษัทไม่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว ผู้ถือหุ้นซึ่ง ถือ
หุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจะแจ้งให้บริษัทดำเนินการเรียกร้องได้และหากบริษัทไม่
ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้งผู้ถือหุ้นนั้นๆ สามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัท ได้ตามมาตรา 85
แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) นอกจากนี้หากการกระทำการหรือละ เว้น
กระทำการใดของกรรมการ อันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่
ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุน นั้นเป็นเหตุให้
กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ บริษัทอาจฟ้องเรียกให้กรรมการ รับผิดชอบในการส่งคืน
ประโยชน์ดังกล่าวแก่บริษัทได้หรือผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของบริษัทจะแจ้งให้บริษัทดำเนินการดังกล่าวได้ซึ่งหากบริษัทไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้ง ภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่
ได้รับแจ้ง ผู้ถือหุ้นดังกล่าวสามารถใช้ส ิทธิ ฟ้ องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้ นแทนบริ ษั ทได้ตาม มาตรา 89/18 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทขอรับรองว่าคณะกรรมการบริษัทได้ใช้ความระมั ดระวังในการดำเนินการ
พิจารณาและตรวจสอบข้อมูลของผู้ลงทุนแล้ว มีความเห็นว่าการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนดังกล่าวมีความเหมาะสม
ที่เป็นประโยชน์ซึ่งจะสามารถช่วยสนับสนุนธุรกิจของบริษัท และสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทได้
บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบับนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ
ลายมือชื่อ

(นายอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ)
กรรมการ

(นายศิริศักดิ์ ปิยทัสสีกุล)
กรรมการ
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รายละเอียดประกอบโครงการ
โครงการแร่กรองน้ำไพโรลูไซต์ (Pyrolusite)
บริษัท มอร์ รีเทิร์น จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้พยายามแสวงหาและศึกษาเกี่ยวกับธุรกิจใหม่ๆ เพื่อที่จะสร้าง
โอกาสในการเพิ่มรายได้และผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว ประกอบกับในปัจจุบัน บริษัท และบริษัทย่อย ได้ดำเนิน
โครงการบริหารจัดการน้ำ อย่างครบวงจรบนเกาะเสม็ด และได้มีการขยายการลงทุนไปยังอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยองแล้วนั้น
และจากการที่บริษัทได้ทำการศึกษาระบบ R.O. (Reverse Osmosis) และระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับน้ำมาอย่างต่อเนื่องทำให้
เล็งเห็นถึงโอกาสในการทำธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกัน และได้รับคำแนะนําจากหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญ (การประปาภูมิภาค)ใน
ระบบการจำหน่ายน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค ฝ่ายบริหารจึงได้เข้าทำการศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติของแร่กรองน้ำ ไพโรลูไซต์
(Pyrolusite) ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่สำคัญและมีคุณสมบัติพิเศษในการแก้ปัญหาน้ำที่ไม่สะอาดจากสิ่งปนเปื้อนต่างๆ โดย ได้มี
การศึกษา วิจัย และทดสอบคุณสมบัติของแร่ดังกล่าวมาโดยตลอด เช่น ทดสอบในการกรองน้ำบาดาล น้ำกร่อย บ่อกุ้ง และยัง
ได้ทำการทดสอบในสถานที่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน อาทิเช่นโรงผลิตน้ำประปาที่บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา โรงพยาบาล
ลำปาง เป็นต้น อีกทั้งฝ่ายบริหารของบริษัทได้มีพันธมิตรทางการค้าเกี่ยวกับธุรกิจ จึงมองเห็นช่องทางที่จะดำเนินการในธุรกิจ
เกี่ยวกับแร่ ตามแผนงานที่วางไว้
โครงการแร่กรองน้ำ ไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) ได้ดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ปี 2563 ภายหลังจากที่
บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) (“MORE”) ได้รับมติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 และได้รับอนุญาตจาก
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) เรื่องการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อ
รองรับการเสนอขายให้แก่บุคคลเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ให้กับบุคคลจำนวน 3 ราย ซึ่งมติ ในครั้งนั้นเป็นการออก
หุ้นสามัญเพิ่มทุนและรับ ชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นเงินสด โดยบริษัทฯมีแผนการใช้เงิน ที่ได้รับจากการเพิ่มทุน เกี่ยวกับ
โครงการแร่ไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) เป็นจำนวน 1,000,000,000 บาท (หนึ่งพันล้านบาท)
บริษัทได้มีการทำสัญญาจะซื้อจะขายแร่กรองน้ำไพโรลูไซต์ (ตามมติที่ประชุมกรรมการครั้งที่ 2/2563 วันที่ 14
พฤษภาคม 2563 ) กับ บริษัท เมย์ พลัส 2005 จํากัด (“เมย์พลั ส”) สัญญาซื้อขายแร่ฉบับนี้เป็นแบบ Exclusive รายเดียวที่
สามารถซื้อแร่เป็นจำนวน 400,000 ตัน ในราคาตันละ 30,000 บาท เป็นระยะเวลา 10 ปี แล้วแต่อย่างใดจะถึงก่อนและในกรณี
ที่สัญญาสิ้นสุดอายุลง คู่สัญญาสามารถต่ออายุสัญญาได้อีกคราวละ 5 ปี โดยจะกำหนดราคาตามซื้อขายที่เหมาะสมกันอีกที และ
มีการวางเงินมัดจำบางส่วนไปเป็นที่เรียบร้อย โดยในสัญญานั้นกำหนดให้บริษัทต้องวางเงินมัดจำเป็นจำนวนเงิน 100,000,000
บาท (หนึ่งร้อยล้านบาท) แต่บริษัทฯ ได้ขอผ่อนผัน โดยจ่ายชำระเป็นจำนวนเงิน 20,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาท) และรอให้
ได้รับเงินจากการเพิ่มทุนมาก่อนแล้วจึงจะชำระในส่วนที่เหลือ ซึ่ง พอนักลงทุนที่บริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนั้น
ไม่ได้มาใช้สิทธิ และทางบริษัทฯทราบแน่ชัดแล้วว่าจะไม่ได้รับเงินในส่วนนั้น จึงนำเข้าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 10กันยายน 2564 เพื่อพิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อแลกกับแร่ ไพโรลูไซต์
(Pyrolusite) ให้กับ บริษัท เมย์พลัส 2005 จำกัด
บริษัท เมย์พลัส 2005 จำกัด ผู้ถือประทานบัตรที่ 31257/16052 ชนิดแร่แมงกานีส อยู่ในเขตท้องที่หมู่ที่ 13
ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ มีเนื้อที่ 52 ไร่ 1 งาน 99 ตารางวา เดิมได้รับการจดทะเบียนเป็นคำขอประทาน
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บัตรที่ 5/2552 ต่อมาได้รับอนุญาตเป็นประทานบัตร มีอายุ 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2556 สิ้นอายุวันที่ 1 กันยายน
พ.ศ. 2566 อยู่ในพื้นที่ดินกรรมสิทธิ์ประเภทโฉนดที่ดิน และอยู่ในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 4 เต็มทั้งแปลง
(ทั้งนี้ บริษัท เมย์พลัส 2005 จำกัด ได้รับ หนังสือส่วนราชการ กพร.กองวิศวกรรมบริการ ที่อก ๐๕๐๘/๓๖๗๑ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม
๒๕๖๔ คำขอต่ออายุประทานบัตรที่ ๒/๒๕๖๔(ประทานบัตรที่ ๓๑๒๕๗/๑๖๐๕๒ ) ของบริษัท เมย์พลัส 2005 จำกัด ได้ผ่านการพิจารณาให้ต่ออายุ
ประทานบัตรอีก 20 ปี)

จากผลการสำรวจลักษณะธรณีวิทยาแหล่งแร่แมงกานีสในพื้นที่โครงการฯ พบว่าเป็นแหล่งแร่ทุติยภูมิ ในลักษณะ
เกิดแบบแร่ตกค้าง ซึ่งแร่แมงกานีสส่วนใหญ่เป็นไพโรลูไซต์ และมีบางส่วนเป็นไซโลมีเลน สีเทาดำถึงน้ำตาลดำ มีลักษณะเป็นก้อน
ทรงมน ขนาดตั้งแต่ก้อนกรวดจนถึงขนาดกรวดมนใหญ่ ก้อนแร่แมงกานีสจะสะสมตัวอยู่ในชั้นลูกรังและดินปนลูกรังของตะกอน
ตะพักลำน้ำระดับสูง สะสมตัวบริเวณเนินเขาและที่ลาดเนินเขา
ผลการศึกษาพบแร่แมงกานี สตั้งแต่ที่ผิวดินลงไปในระดับลึก โดยการขุดหลุมสำรวจจำนวน 13 หลุม สามารถ
จำแนกลักษณะการสะสมตัวของแร่ตามสัดส่วนความสมบูรณ์ออกได้ 2 บริเวณ คือ พื้นที่แหล่งแร่โซน A อยู่ทางด้านทิศตะวันตก
เฉียงเหนือของพื้นที่โครงการ ผลการสำรวจพบว่าแร่แมงกานีสเกิดในลักษณะแร่ก้อนและฝังอยู่ในชั้นดินลูกรัง ชั้นแร่แมงกานีสมี
ความหนาตั้งแต่ 1.5 - 5.0 เมตร ความหนาเฉลี่ยประมาณ 2.1 เมตร พบแร่แมงกานีสลักษณะทรงมน สีน้ำตาลถึงสีดำ ขนาด
กรวดถึงก้อนมนเล็ก (Pebbles – Cobbles size) พื้นที่แหล่งแร่โซน A พบว่ามีแร่แมงกานีสในสัดส่วนความสมบูรณ์เฉลี่ยเท่ากับ
14.72% และพื้นที่แหล่งแร่โซน B อยู่ทางด้านทิศเหนือลงไปทางตอนใต้ของพื้นที่โครงการ ผลการสำรวจพบว่าแร่แมงกานีสเกิด
ในลักษณะแร่ก้อนและฝังอยู่ในชั้นดินลูกรัง แร่แมงกานีสที่พบมีลักษณะการสะสมตัวอยู่จำนวน 2 ชั้น คือ ชั้นดินลูกรังปนแร่
แมงกานีส มีความหนาของชั้นประมาณ 0.5 1.0 เมตร ความหนาเฉลี่ยประมาณ 0.73 เมตร พบแร่แมงกานีสลักษณะทรงมน มีสี
น้ำตาลเข้มถึงสีดำ ขนาดก้อนมนเล็กถึงขนาดกรวด (Granule – Cobble size) มีสัดส่วนความสมบูรณ์ของแร่แมงกานีสเฉลี่ย
เท่ากับ 27.80% และชั้นแร่แมงกานีส ซึ่งอยู่ด้านล่างถัดลงมาจากชั้นดินลูกรังปนแร่แมงกานีส มีความหนาตั้งแต่ 2.0 - 4.2 เมตร
ความหนาเฉลี่ยประมาณ 3.0 เมตร พบแร่แมงกานีสลักษณะทรงมน สีน้ำตาลเข้มถึงสีดำ ขนาดกรวดถึงก้อนใหญ่ (Pebbles –
Boulder size) มีสัดส่วนความสมบูรณ์เฉลี่ยเท่ากับ 39.47%
คุณสมบัติทางเคมีและทางกายภาพของแร่แมงกานีสในพื้ นที่โครงการ พบว่า มีค่าร้อยละของแมงกานีส (Mn)
เฉลี่ยร้อยละ 22.18, ร้อยละของเหล็ก (Fe) เฉลี่ยร้อยละ 24.62, และร้อยละของแมงกานีสไดออกไซด์ (MnO2) เฉลี่ยร้อยละ
35.08 ทั้งนี้ตามคุณภาพการผลิตสินแร่แมงกานีสของโลกแบ่งออกเป็นสินแร่แมงกานีสเกรดต่ำ (<30%Mn) สินแร่แมงกานีสเกรด
ปานกลาง (30-43%Mn) และสินแร่แมงกานีสเกรดสูง (>43%Mn) และโดยในปัจจุบันตลาดภายในประเทศมีความต้องการ
สินแร่แมงกานีสที่มีความสมบูรณ์ของธาตุแมงกานีสตั้งแต่ร้อยละ 25 ขึ้นไป ซึ่งเป็นสินแร่แมงกานีสเกรดโลหกรรมชนิดเกรดต่ำ
สำหรับใช้เป็นวัตถุดิบในการถลุงแร่ จะเห็นว่าคุณภาพของแร่แมงกานีสในพื้นที่โครงการมีคุณภาพตั้งแต่เกรดต่ำจนถึงเกรดสูง จึง
มีความเหมาะสมที่จะนำมาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
จากการประเมิ นปริ มาณสำรองแหล่งแร่ท างธรณี วิ ท ยา (Geological resource) มี ป ริ ม าณสำรองแหล่งแร่
แมงกานีสเท่ากับ 171,100 เมตริกตัน มูลค่าแหล่งแร่ 908,541,000 บาท รัฐพึงจัดเก็บค่าภาคหลวงแร่ได้ 36,341,640 บาท
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แผนการดำเนินการโครงการแร่กรองน้ำไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลัก คือ กลุ่มบริษัท โรงผลิตน้ำประปา
แหล่งชุมชน หรือ บ้านพักอาศัยที่อยู่ในพื้นที่ที่ประสบปัญหาน้ำอุปโภค และบริโภคที่ไม่สะอาดจากสิ่งปนเปื้อนต่างๆ โดยได้แบ่ง
แผนการดําเนินงานเป็น 3 แนวทาง คือ
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1. ดำเนินการเป็นผู้จัดจําหน่ายแร่ดังกล่าวให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ผู้บริโภคทั่วไป โดยวาง
จําหน่ายตามร้านค้า ช่องทางจัดจําหน่ายออนไลน์ รวมถึงผู้ประกอบการ โรงผลิตน้ำประปา ผลิตเครื่องกรองน้ำ
โดยเสนอใช้แร่เป็นตัวกรองแทน filter อื่นๆ อาทิเช่น กรวด ทรายคาร์บอน เป็นต้น
2. ดำเนินการจัดหาอุปกรณ์กรองน้ำพร้อมแร่กรองน้ำไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) เพื่อจัดจําหน่าย ซึ่งเป็นการ ผลิต
ตามจำนวนที่ได้รับคำสั่งซื้อ โดยมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็น ธุรกิจกลุ่มบําบัดน้ำชุมชน และโรงเรียนใน ชนบทที่มี
ปัญหาด้านคุณภาพของน้ำ
3. เพื่อรองรับแผนการดำเนินโครงการบริหารจัดการน้ำชองบริษัทย่อยทั่งที่ดำเนินการในปัจจุบันและในอนาคต
อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงมีเจตนาและความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจ โดยได้มีการกำหนดนโยบายและเป้าหมายใน
การขยายองค์กร จากการแสวงหาโอกาสและช่องทางการจัดจําหน่ายที่เพิ่มขึ้นอีกด้วย
ลักษณะของแร่กรองน้ำไพโรลูไซต์ (Pyrolusite)
แร่โพโรลูไซต์ เป็นแร่แมงกานีสไดออกไซต์ธรรมชาติที่ใช้กรองน้ำ กรองสนิมเหล็ก เพื่อการอุปโภค และบริโภคด้วยคุณสมบัติของ
ตัวแร่เองที่มีสีน้ำตาลเข้มถึงสีดำ ไม่เปื่อยยุ่ย และมีความสึกกร่อนน้อยมากจึงสามารถใช้เป็นแร่กรองน้ำเพื่อการบำบัด และ
ปรับปรุงคุณภาพน้ำขุ่น น้ำสนิมเหล็ก ให้เป็นน้ำใสสะอาด ปราศจากกลิ่น สี และสิ่งสกปรก ที่เจือปนมากับน้ำโดยไม่ใช้สารเคมี ได้
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
ด้วยความที่เม็ดแร่เป็นแมงกานีสไดออกไซด์ธรรมชาติทั้งเม็ดจึงดักจับโลหะแขวนลอย และสารแขวนลอยหนักต่าง ๆ ไว้ที่บริเวณ
ภายนอกของตัวแร่ และมีช่องว่างสามารถกักเก็บสารแขวนลอยหนักได้ในปริมาณมากส่วนน้ำที่ไหลลงไปจึงเป็นน้ำสะอาด วิธีนี้ทำ
ให้แร่ไพโรลูไซต์สามารถดักจับสนิมเหล็ก แมงกานีส และสารแขวนลอยหนักต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเมื่อทำการล้าง
ย้อน (back wash) เพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวสารแขวนลอยต่าง ๆ ที่อยู่ภายนอกแร่ก็จะลอยออกจากถังไป เมื่อแร่สะอาดก็พร้อมที่จะทำ
หน้าที่ดักจับสนิมเหล็กได้ต่อไป
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ขั้นตอนและวิธีการใช้งานแร่กรองนํ้าไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) มอร์ ไพโร เพียว

แร่มอร์ ไพโรเพียว มี 3 ขนาด

เพือ่ เป็ นการเพิม่ ประสิทธิภาพในการกรอง จาเป็ นต้องใส่แร่ทงั ้ 3 ขนาด โดยทีแ่ ร่ มอร์ ไพโร เพียว มีอตั ราการกรองทีส่ ูง
กว่าสารกรองแบบผสมทัวไปถึ
่ ง 3 เท่า รวมไปถึงเพือ่ ยืดอายุการใช้งานของแร่อีกด้วย นอกจากนี้ ยังใช้ได้กบั น้ าประปา
และน้ าบาดาล
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และเนือ่ งจาก มอร์ ไพโร เพียว เป็นแร่ธรรมชาติทงั ้ 100% ดังนัน้ จึงจาเป็นต้องนามาล้างทาความสะอาดก่อนนามาใช้งาน

ขัน้ ตอนที ่ 1 การล้างแร่ก่อนการใช้งาน เปิดวาล์วเบอร์ 1และ3 ปิดวาล์วเบอร์ 2,4,5 โดยสังเกตทีท่ ่าน้ าทิ้ง จากน้ าล้างแร่ทมี ่ ี
สีดา จะค่อยๆเปลีย่ นเป็นน้ าทีใ่ สขึ้น จากนัน้ เข้าสู่ขนั ้ ตอนที ่ 2

ขัน้ ตอนที ่ 2 การทดสอบน้ าก่อนการใช้งาน โดยการปิดวาล์วเบอร์ 1,3,5 เปิดวาล์วเบอร์ 2 และ 4 ในช่วง 1-2 นาทีแรกของ
การทดสอบ น้ ายังคงมีสดี าปนอยู่ หลังจากนัน้ พอแร่เซตตัวก็จะได้น้ าทีใ่ สสะอาดพร้อมใช้งาน จึงเข้าสู่ขนั ้ ตอนที3่
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ขัน้ ตอนที ่ 3 การเปิดใช้น้ า เมือ่ ได้น้ าทีใ่ สสะอาดแล้วให้ ปิดวาล์วเบอร์ 4 เปิดวาล์วเบอร์ 5 เพือ่ นาน้ าเข้าไปใช้อุปโภค
บริโภคได้

เนือ่ งจากเม็ดแร่ เป็ นแมงกานีสออกไซต์ธรรมชาติทงั ้ เม็ด จึงดักจับ โลหะ แขวนลอยและสารแขวนลอยหนักต่างๆ ได้
ปริมาณมากไว้ทบี ่ ริเวณภายนอกของตัวแร่ ทาให้น้ าทีไ่ หลลงไปเป็นน้ าทีส่ ะอาด อันเห็นได้จากภาพตัวอย่างการดักจับ สาร
ทางด้านซ้ายมือ แต่เมือ่ ใช้งานไปได้ซกั ระยะนัน้ ควรทาการล้างย้อน หรือ back wash เพือ่ เพิม่ พื้นผิวให้กบั แร่ สารต่างๆ ที ่
อยู่ภายนอกแร่ ก็จะหลุดออกจากตัวแร่ไป
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ขัน้ ตอนที ่ 4 การล้างย้อน หรือ Back wash จะเหมือนกับขัน้ ตอนการล้างแร่ โดยเปิ ดวาล์วเบอร์ 1และ 3 ปิ ดวาล์วเบอร์
2,4,5 เมือ่ แร่สะอาดก็พร้อมทีจ่ ะทาหน้าทีด่ กั จับสารแขวนลอยต่างๆ ได้ต่อไป
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รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม ตามที่ ตลาดหลักทรัพย์ สอบถาม
ผลกระทบจากการยกเลิกการเพิ่มทุนให้บุคคลเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือ
หุ้นครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563
การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ตามมติที่ประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 จำนวนรวม 3,000,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.50 บาท
บริษัทคาดว่าจะจัดสรรเงินที่ได้รับมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการดําเนินงานของบริษัทในปัจจุบัน เพื่อรองรับ
การขยายธุรกิจของบริษัท โดยแผนการใช้เงินเพิ่มทุนสำหรับครั้งก่อน มีรายละเอียดดังนี้
แผนการใช้เงิน
จำนวนเงิน
ลงทุนในโครงการแร่กรองน้ำไพโรลูไซต์ (Pyrolusite)
1,000,000,000.00
ลงทุนในโครงการผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยและการตั้งร้าน “การบูร” ซึ่งเป็นร้านขายปลีกสมุนไพรไทย
300,000,000.00
ใช้เป็นทุนหมุนเวียนอื่นๆ ในกิจการ
200,000,000.00
รวม
1,500,000,000.00

แต่เนื่องจาก นักลงทุนทั้ง 3 ท่านไม่ได้มาใช้สิทธิเพิ่มทุนตามกำหนดเวลาทำให้บริษัทไม่มีเงินทุนเพื่อดำเนินการตาม
แผนการที่ได้วางไว้ โดยมีผลกระทบแต่ละโครงการดังนี้
1.ผลกระทบของแผนโครงการแร่กรองน้ำไพโรลูไซต์ Pyrolusite)
บริษัทไม่มีเงินทุนที่จะไปจัดซื้อ ไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) เพื่อส่งมอบให้กับลูกค้า จึงพิจารณาการเพิ่มทุนครั้งใหม่ เป็น
การเพิ่มทุน ให้กับ บริษัท เมย์พลัส 2005 จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของเหมืองแร่โดยตรง เพื่อรองรับคำสั่งซื้อที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและ
ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดคู่ค้าฟ้องร้องเนื่องจากมีปริมาณแร่ไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) ไม่เพียงพอ หรือส่งมอบให้ไม่ทันกำหนดเวลา
2.ผลกระทบในโครงการลงทุนในโครงการผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยและการตั้งร้าน “การบูร” ซึ่งเป็นร้านขายปลีก
สมุนไพรไทย
บริษัทไม่มีเงินทุนทำตามแผนการที่ได้วางไว้ อาทิเช่น การทำวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร การพัฒนาPlatform
online และการขยายสาขาภายใต้แบรนด์ “การบูร” บริษัท จึงพิจารณาจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท มอร์ เมดดิคัล จำกัด ให้กับ
บริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“HEMP”) ที่มีเงินทุน ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ เพื่อแลกกับหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของ HEMP
3.เงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
เนื่องจากบริษัทมีแผนการลงทุนเพื่อดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำที่ต้องใช้เงินเป็นจำนวนมาก การที่
บริษัทไม่ได้รับเงินเพิ่มทุนตามแผน ทำให้บริษัทไม่มีสภาพคล่อง บริษัทจึงต้องพิจารณาหาแหล่งเงินทุนตามสถาบันการเงิน และที่
ต่างๆ แต่เนื่องจากสถาวะเศรษฐกิจ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19) ผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ้น ทำให้
ไม่ประสบผลสำเร็จ คอนโดล้นตลาด การหาแหล่งเงินทุนเพื่อมารีโนเวทคอนโดเพื่อจะนำมาขายได้เป็นเรื่องที่ยากอีกทั้งในสภาวะ
เศรษฐกิจ และสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19นี้ ผู้ประกอบการอสังหาทุกรายยอมลดราคากว่าครึ่งเพื่อลดภาระดอกเบี้ย
ที่เกิดขึ้น บวกกับสถาบันการเงินลดการอนุมัติ สินเชื่อทางด้านอสังหาริมทรัพย์ เป็นจังหวะพอดีที่มีนักลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์
มีความสนใจที่จะลงทุนบริษัทจึงพิจารณาการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท มอร์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้น จำกัด
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งบประมาณที่เปลี่ยนไปจากของเดิมที่เคยแจ้งข่าวเมื่อ ช่วง ส.ค.-ก.ย. 63 เกิดจากสาเหตุใด การลงทุนของ
โครงการและความจำเป็นต้องเพิ่มทุนจำนวนมาก
เนื่องจากตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมาหลังจากได้รับอนุมัตจิ ากที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้นครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่
9 กันยายน 2563 บริษัทได้ดำเนินโครงการบริหารจัดการน้ำ โครงการผลิตประปา ทั้งที่เกาะเสม็ด และดำเนินการลงทุนเพิ่มใน
บริษัท ปลวกแดง จำกัด อีกทั้งยังมีแผนการลงทุนในสถานที่ต่างๆ ซึ่งในการดำเนินโครงการผลิตประปา และการดำเนินโครงการ
บำบัดน้ำเสีย ทำให้บริษัทต้องใช้แร่ไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) ในแต่ละโครงการเป็นจำนวนมากในคราวเดียวกัน และถึงจะสามารถ
ทยอยเก็บค่าน้ำเป็นระยะ 10-20 ปี การที่บริษัทต้องใช้แร่ไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) ในโครงการต่างๆ ข้างต้นเป็นจำนวนมาก ถ้า
บริษัทไม่ดำเนินการเพิ่มทุนเพื่อแลก ไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) จะทำให้บริษัทต้องจัดหาเงินลงทุนเป็นจำนวนมากและนำเงินลงทุน
ดังกล่าวไปจมอยู่ในแต่ละโครงการ ซึ่งจะใช้ระยะเวลานานกว่าจะได้รับผลตอบแทนกลับคืนมา
การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้เป็นการเพิ่มทุนเพื่อแลกกับ แร่ไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) ถึงแม้ว่าจะมีมูลค่ารวมสูง
ถึ ง 3,000,000,000 บาท (สามพั น ล้ า นบาท) (แร่ ไ พโรลู ไ ซต์ (Pyrolusite) 1 แสนตั น ในมู ล ค่ า ตั น ละ 30,000 บาท) เมื่ อ
เปรียบเทียบกับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งก่อนที่บริษัทมีแผนการใช้เงินเกี่ยวกับโครงการแร่แร่ ไพโรลูไซต์ (Pyrolusite)
เป็นจำนวน 1,000,000,000 บาท (หนึ่งพันล้านบาท) บริษัทออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นจำนวนที่เท่ากัน คือ 2,000,000,000 หุ้น
(สองพันล้านหุ้น)
-สาเหตุที่งบประมาณการลงทุนเกี่ยวกับแร่ ไพโรลูไซต์ Pyrolusiteเพิ่มขึ้นจากงบประมาณเรื่องแร่ ไพโรลูไซต์ Pyrolusite
ในการเพิ่มทุนครั้งก่อน
เนื่องจากในการเพิ่มทุนครั้งก่อน บริษัทไม่ได้มีแผนการใช้แร่ไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) ในระบบการกรองน้ำประปาใน
โรงผลิตน้ำประปา แต่มีเฉพาะการซื้อมาจำหน่ายไปของแร่ไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) เป็นส่วนใหญ่
ปัจจุบันบริษัทได้ลงทุนซื้อโรงผลิตน้ำประปาในอ.ปลวกแดง ซึ่งกระบวนการผลิตน้ำประปานั้น จำเป็นต้องใช้แร่กรอง
น้ำไพโรลูไซต์(Pyrolusite) เป็นจำนวน ในการผลิตน้ำประปา แร่ไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) เป็นวัตถุดิบสำคัญที่ใช้ในการกรอง
น้ำประปา โดยจะใช้แทนทรายและกรวด ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนในการผลิต และ กำจัดสิ่งสกปรกที่ทรายและกรวดไม่สามารถทำได้
เช่น แมงกานีส สังกะสี เหล็ก เมื่อเปรียบเทียบการใช้สารเคมีแบบเก่าๆ ทำให้ สามารถลดต้นทุนซึ่งเมื่อเทียบตามอัตราส่วนแล้ว
สามารถลดต้นทุนลงได้เกือบ 50% แต่มีข้อเสียคือ บริษัทต้องลงทุนใส่แร่ไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) ต่อโรงกรองน้ำเป็นจำนวนที่
มาก จึงทำให้บริษัทได้พิจารณาถึงการเพิ่มทุนในครั้งนี้ ให้กับ บริษัท เมย์พลัส 2005 จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของเหมือนแร่โดยตรง
- ข้อดีและความคุ้มค่าเหมาะสมของการเพิ่มทุนให้แก่ บริษัท เมย์พลัส 2005 จำกัด ที่เป็นเจ้าของเหมืองแร่ ในครั้งนี้ คือ
1.ทำให้บริษัทไม่ต้องจัดหาแหล่งเงินทุน เพื่อนำมาซื้อ แร่ไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) ที่เป็นต้นทุนหลักในโครงการบริหาร
จัดการน้ำ
2.ทำให้บริษัทสามารถดำเนินการตามแผนธุรกิจอื่นเพื่อต่อยอดธุรกิจที่ดำเนินอยู่ อาทิเช่น การเข้าร่วมพัฒนาโรงผลิต
น้ำประปาเดิม โดยบริษัทอาจพิจารณาเป็นการร่วมลงทุน แทนที่จะขายแร่ไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) อย่างเดียว โดยบริษัทจะ
เสนอเงื่อนไขการเอาแร่ไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) ไปทดแทนสิ่งที่โรงผลิตน้ำประปาตามสถานที่ต่างๆ เคยใช้อยู่และบริษัทจะก็เก็บ
ค่า treat น้ำจากโรงผลิตน้ำประปาทั่วประเทศ เช่น เดิมต้นทุนในโรงผลิตน้ำประปาอาจอยู่ที่คิวละประมาณ 1 บาท ใช้แร่ไพโรลู
ไซต์ Pyrolusite ที่บริษัทนำเสนออาจจะลดต้นทุนลงเหลือเพียง 50 สตางค์ต่อคิว ซึ่งจะทำให้บริษัทจะมีรายได้เป็นค่าดูแลบำบัด
น้ำประปา คิวละ 25 สตางค์ เป็นต้น
3.บริษัทลดความเสี่ยงที่จะถูกคู่ค้าฟ้องร้อง เนื่องจากไม่มีปริมาณแร่ไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) ไม่เพียงพอในการส่งมอบ
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สรุปธุรกิจของ MORE และบริษัทย่อยที่เหลือ พร้อมความคืบหน้าในการดำเนินโครงการต่างๆของบริษัท และ
บริษัทย่อย
บริษัทย่อยที่เหลือที่ดำเนินธุรกิจอยู่ (หลังจากดำเนินการจำหน่ายบริษัทแล้วเสร็จ)
บริษัท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด มหาชน
ประกอบธุรกิจ จำหน่ายอุปกรณ์ระบบประหยัดพลังงานให้แก่กลุ่มผูร้ ับเหมา
ติดตั้งระบบประหยัดพลังงาน
บริษัท มอร์ เน็ทเวิร์ค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ประกอบธุรกิจ ให้บริการบริหารงานบุคคล เริ่มดำเนินธุรกิจให้บริการ
บริหารงานบุคคล เมื่อไตรมาสที่ 4/2562 ปัจจุบันบริษัทฯ ให้บริการบริหาร
ศูนย์ USO รวมทั้งสิ้น 237 แห่ง โดยมีพนักงานในสังกัดบริษัท จำนวน 240
คน
บริษัท เสม็ดยูทิลติ ี้ส์ จำกัด
ประกอบธุรกิจ จำหน่ายน้ำประปาบนเกาะเสม็ด ก่อสร้างแล้วเสร็จและเริ่ม
จำหน่ายน้ำประปาบนเกาะเสม็ดในช่วงไตรมาสที่ 4/2562 เป็นต้นมา
บริษัท ปลวกแดง วอเตอร์ จำกัด
ประกอบธุรกิจ จำหน่ายน้ำประปา โดยบริษัทได้เข้าไปลงทุนซื้อธุรกิจ
จำหน่ายผลิตและจำหน่ายน้ำประปาจากบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ซึ่งเริ่ม
ให้บริการในนาม บจ.ปลวกแดง ในช่วงไตรมาสที่ 1/2564
บริษัท มอร์ แอดไวซ์ จำกัด
หยุดประกอบธุรกิจชั่วคราว

บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน)
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0107554000143
เลขที่ 222/148-150 อาคารชุดบ้านสวนจตุจักร ซอยวิภาวดีรังสิต 17 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
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(F 53- 4)
แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน)
วันที่ 10 กันยายน 2564
ข้าพเจ้า บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 5/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่
10 กันยายน 2564 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. การเพิ่มทุน
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้นำเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติ
การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 100,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 353,793,579.75 บาทเป็นทุนจด
ทะเบียน จำนวน 453,793,579.75 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 2,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.05
บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้
การเพิ่มทุน
ประเภทหุน้
จำนวนหุ้น
มูลค่าที่ตราไว้
รวม
(บาทต่อหุ้น)
(บาท)
√ แบบกำหนดวัตถุประสงค์
หุ้นสามัญ
2,000,000,000
0.05
100,000,000
ในการใช้เงินทุน
 แบบมอบอำนาจทั่วไป
(General Mandate)
2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
จัดสรรให้แก่

จำนวนหุ้น

1. บุคคลในวงจำกัด
บริษัท เมย์พลัส2005 จำกัด

ไม่เกิน
2,000,000,000

อัตราส่วน
(เดิม : ใหม่)
-

ราคาขาย
(บาทต่อหุ้น)
1.50 บาท

วัน เวลา จองซื้อ และ
ชำระเงินค่าหุ้น
โปรดพิจารณา
หมายเหตุข้างล่าง

หมายเหตุ
โปรด
พิจารณา
หมายเหตุ
ข้างล่าง

หมายเหตุ
1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2564 มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564เพื่อ
พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 100,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 353,793,579.75
บาทเป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 453,793,579.75 บาทโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 2,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 0.05 บาท เพื่อออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement)ไม่ว่า
คราวเดียวหรือหลายคราว เป็นจำนวนไม่เกิน 2,000,000,000 หุ้น
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2. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2564 มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564เพื่อ
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ว่าในคราวเดียวหรือหลายคราว จำนวนไม่เกิน 2,000,000,000 หุ้น (สองพันล้าน
หุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.05 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลเฉพาะเจาะจง (Private Placement) จำนวน 1 ราย ได้แก่ บริษัท
เมย์พลัส 2005 จำกั ด (“ผู้ลงทุน ”) ราคาเสนอขาย หุ้ นละ 1.50 บาท คิดเป็นมูล ค่ารวมไม่ เกิน 3,000,000,000 บาท (สาม
พันล้านบาท) เพื่อเป็นค่าตอบแทนสำหรับการได้มาซึ่ง แร่ไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) ที่ผู้ลงทุนได้ชำระค่าภาคหลวงแร่ ครบถ้วน
เรี ย บร้ อ ยแล้ ว ตามพระราชบั ญ ญั ติ แ ร่ พ.ศ. 2560 (และที่ แ ก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ) (ตามหลั ก ฐานที่ ป รากฏในสำเนาใบเสร็ จ รั บ เงิ น
ค่าภาคหลวงแร่ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม (แบบ พร. 401) พร้อมทั้งจะต้องเป็นแร่ที่ขุด
ขึ้นมาพร้อมจำหน่ายที่ได้ทำการขนแร่และส่งมอบแร่ให้เป็นกรรมสิทธิ์และอยู่ในความครอบครองของบริษัทเรียบร้อยแล้ว (ตาม
หลักฐานที่ปรากฏในสำเนาใบอนุญาตขนแร่ (แบบแร่ 5) ออกโดยอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่และได้ลงนาม
กำกับแสดงการรับมอบแร่โดยบริษัท (ผู้ซื้อ)) จำนวนรวมทั้งสิ้น 100,000 ตัน มูลค่าตันละ 30,000 บาท(ซึ่งเป็นราคาตามที่ตกลง
กันระหว่างบริษัทกับผู้ลงทุน โดยอ้างอิงจากราคาแร่ไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) ที่ซื้อขายกันทั่วไปทั้งในประเทศและต่างประเทศใน
ระหว่างช่วงราคา 50,000 – 300,000 บาทต่อตัน ) 2 คิดเป็นมูลค่ารวม 3,000,000,000 บาท (สามพันล้านบาท) (ต่อไปจะ
เรียกว่า “แร่ไพโรลูไซต์”) แทนการชำระด้วยเงินสด กล่าวอีกนัยหนึ่งคือผู้ลงทุนจะชำระราคาค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทด้วย
แร่ไพโรลูไซต์(Pyrolusite) แทนการชำระด้วยเงินสด (Payment in Kind) ทั้งนี้ บริษัทจะออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับ
ผู้ลงทุนตามปริมาณและมูลค่าของแร่ไพโรลูไซต์(Pyrolusite) ที่ได้ส่งมอบให้กับบริษัทในแต่ละครั้ ง (กำหนดมูลค่าแร่ไพโรลูไซต์
(Pyrolusite) ที่ตันละ 30,000 บาท และราคาเสนอขายหุ้นสามัญ เพิ่มทุนที่หุ้นละ 1.50 บาท) อนึ่ง การส่งมอบแร่ไพโรลูไซต์
(Pyrolusite) ให้บริษทั ในแต่ละครั้งจะต้องเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าครั้งละ 1,000 ตัน
ทัง้ นี้ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ลงทุนในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.50 บาท ตามที่ระบุข้างต้น
จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่ทปี่ ระชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ หรือภายใน 12 เดือน นับแต่วันทีท่ ปี่ ระชุมผู้
ถือหุ้นมีมติอนุมัติ แต่ในกรณีทอี่ อกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนหลังจากเมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วันทีท่ ปี่ ระชุมผู้ถือหุ้น
มีม ติอนุ มั ติ ให้ คณะกรรมการของบริษั ท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้ าที่ บริห าร หรือบุ ค คลที่ ได้ รับ มอบหมายจากคณะกรรม
กรรมการบริ ษั ท กำหนดราคาเสนอขายหุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ตามราคาตลาดในช่ วงที่ เสนอขาย 1 ตามหลั ก เกณฑ์ ข องประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด
ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”)
ทั้งนี้ ผู้ลงทุนมิใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน และผู้ลงทุนไม่มีความสัมพันธ์
ใด ๆ กับผู้บริหาร กรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท รวมทั้งไม่ได้ เป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง (ตามมาตรา 258
ของพระราชบัญญัติบริษัทหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่ มเติม) และไม่ได้ เป็นบุคคลที่มีลักษณะ
ความสั ม พั น ธ์ห รื อ มี พ ฤติ ก รรมที่ เ ข้ าข่ ายเป็ น การกระทำร่ วมกั บ บุ ค คลดั งกล่ าว (concert party) ของบุ ค คลดั งกล่ า ว ทั้ งนี้
ผู้ลงทุนตกลงที่จะไม่ส่งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัท

ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนด
ราคาเสนอขายหุ้นนั้น โดยราคาที่นำมาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นนั้นในแต่ละวัน ในกรณีที่คณะกรรมการของบริษัท และ/
หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เห็นว่ามีเหตุอันสมควรเมื่ อพิจารณาถึ งประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษั ท คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร อาจกำหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาที่คำนวณได้ข้างต้น โดยในการกำหนดส่วนลดดังกล่าว
คณะกรรมการ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้พิจารณาจากสภาวะตลาด ณ ขณะนั้นด้วยแล้ว
1

2

ราคาซื้อขายใน E-commerce (Shopee , amazon ,Facebook )
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การออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องได้รับอนุญาตจาก
สำนักงาน ก.ล.ต. ก่อนการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวตามที่กำหนดในประกาศ ทจ. 72/2558
ทั้งนี้ หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้บุคคลเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ
ราคาตลาดของหุ้นของบริษัทก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์จะสั่งรับหุ้นสามัญในส่วนเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน บริษัทมี
หน้าที่ห้ามมิให้ผู้ลงทุนนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายทั้งหมด ออกขายภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่หุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู้ลงทุนจึงจะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถกู สั่ง
ห้ามขายดังกล่าวได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่ มทุน
เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
ทั้งนี้ ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษทั เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุน ข้างต้น ผู้ลงทุนจะถือ
หุ้นในบริษัทรวมกันเป็นจำนวนไม่เกิน 2,000,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 23.44 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่าย
ได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทหลังจากการออกเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้)
นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัตเิ สนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมั ติการมอบอำนาจให้
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ/หรือ กรรมการผู้จัดการเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร
และจองซื้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการดำเนินการดังนี้
(1) พิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้น สามัญเพิ่มทุ นให้บุคคลเฉพาะเจาะจง ซึ่ง
รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดระยะเวลาการเสนอขาย การกำหนดราคาเสนอขาย (กรณีออกเสนอขายภายหลังจากพ้ น
กำหนด 3 เดือนนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น) ตลอดจนกำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมายและ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
(2) กำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันจองซื้อ และวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็น
ครั้งเดียวหรือเป็นคราวๆ การชำระค่าหุ้น รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจองซื้อ และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนดังกล่าว
(3) การลงนาม แก้ไข เปลี่ยนแปลง การติดต่อ หรือแจ้งรายงานรายการต่าง ๆ ในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ
และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกั บการออกเสนอขาย จัดสรร จองซื้อ และส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการ
ติดต่ อ และการยื่น คำขออนุ ญ าต เอกสารและหลั กฐานดั งกล่ าวต่ อ กระทรวงพาณิ ชย์ สำนั กงาน ก.ล.ต. ตลาดหลั กทรัพ ย์ ฯ
หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
และมี อำนาจในการดำเนิ น การอื่น ใดอัน จำเป็น และสมควรเพื่ อ ให้ การออกเสนอขายและจัด สรรหุ้ นสามั ญ เพิ่ มทุ น ให้ บุ คคล
เฉพาะเจาะจงของบริษัทสำเร็จลุล่วงไปได้
(4) จดทะเบียนเพิ่มทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจ
ดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
2.1.1 การดำเนินการของบริษัทกรณีทมี่ ีเศษของหุ้น
กรณีมีเศษของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ บริษัทจะดำเนินการปัดเศษหุ้นนั้นทิ้ง
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3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
โดยวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที 1/2564 จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น โดย
เป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2564 และกฎหมาย
และกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และพิจารณากำหนดให้วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ มีสิทธิเข้าร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 (Record Date)
4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและเงื่อนไขการขออนุญาต
1. บริ ษั ท จะต้ อ งได้ รับ อนุ มั ติ ก ารเสนอขายหุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ที่ อ อกใหม่ ข องบริษั ท ต่ อ บุ ค คลในวงจํ า กั ด จาก
สำนักงาน ก.ล.ต. ตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลใน
วงจํากัด
2. บริษัทต้องดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและเปลี่ยนแปลงทุน
ชําระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ และยื่นคําขอต่อตลาดหลักทรัพย์ เพื่อขออนุญาตให้รับหุ้นสามัญที่ออก
ใหม่ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ตามข้อบังคับและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
3. บริษัทจะต้องขออนุมัติ ต่อตลาดหลักทรัพย์ เพื่อพิจารณารับหุ้นสามัญเพิ่มทุ นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์
5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน
บริษัทจะออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อวัตถุประสงค์ ดังนี้
5.1 กรณีการเพิ่มทุนเพื่อออกและเสนอขายหุน้ ให้แก่บุคคลในวงจํากัด
เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุน เพื่อเป็นค่าตอบแทนสำหรับการได้มาซึ่ ง แร่ไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) คิดเป็นมูลค่ารวม
3,000,000,000 บาท (สามพันล้านบาท) แทนการชำระด้วยเงินสด กล่าวอีกนัยหนึ่งคือผู้ลงทุนจะชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทด้วยแร่ไพโรลูไซต์(Pyrolusite) แทนการชำระด้วยเงิน สด (Payment in Kind) เพื่อรองรับการดําเนินงานของบริษัทใน
ปัจจุบัน และเพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต
6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
เพื่อเป็นการรองรับการสั่งซื้อแร่ไพโรลูไซต์(Pyrolusite) ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงการรองรับการขยายตัว
ทางธุรกิจของบริษัท อีกทั้งการเพิ่มทุน ในลักษณะแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) เพื่อเป็นค่าตอบแทนสำหรับการ
ได้มาซึ่ง แร่ไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) จะช่วยลดภาระในการเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท และสามารถดำเนินการได้ทันที
หลังได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ทั้งนี้ ผู้ลงทุนดังกล่าวได้ตอบรับการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแล้วและเป็นผูล้ งทุน
ที่มีเครือข่ายในธุรกิจที่บริษัทกําลังจะดำเนินการต่อไปในอนาคต
7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
7.1 การเพิ่มทุนครั้งนี้จะทำให้บริษัทมีแหล่งที่มาของแร่เพื่อ รองรับคำสั่งซื้อในอนาคต เพื่อใช้ในการประกอบ
ธุรกิจและทำให้บริษัทมีความสามารถในการสร้างรายได้และความสามารถในการทำกําไรเพิ่มขึ้น และ ผู้ถือหุ้นของบริษัทของ
บริษัททั้งหมด จะได้รับประโยชน์เนื่องผู้ถือหุ้น จะได้รับสิทธิในการได้รับเงินปันผล บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายในการจ่ายเงิน
ปันผลโดยพิจารณาจากศักยภาพการเติ บโตของผลการดําเนินงานของบริษัท แผนการลงทุน การขยายธุรกิจ ตลอดจนความ
จําเป็นและความเหมาะสมต่อการสร้างมูลค่าให้แก่ ผู้ถือหุ้นในระยะยาว
7.2 ผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์ทั้งในรูปของมูลค่าหุ้นที่อาจเพิ่มสูงขึ้นและเงินปันผล ซึ่งบริษัทมีนโยบายการ
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและทุนสำรองตามกฎหมาย
ทั้งหมด ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดําเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ ความจําเป็น
อืน่ ใดในอนาคตและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทจะนําเสนอเรื่องการจ่ายเงินปัน
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ผลต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้ดำเนินการ
ได้เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกําไรสมควรพอที่จะจ่ายโดยไม่มีผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริษัทแล้ว จึงรายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ทราบในการประชุมคราวต่อไป
8. รายละเอียดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุน้ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
(1) ผลกระทบต่อสัดส่วนของผู้ถือหุ้น (Control dilution)
Control Dilution

=

จำนวนหุ้นสามัญเพิม่ ทุนที่เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด
จำนวนหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่บคุ คลในวงจำกัด + จำนวนหุน้ ที่ชำระแล้ว
Control Dilution =
2,000,000,000
(2,000,000,000+6,530,871,595)
Control Dilution =
23%
(2)
ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price dilution)
Price Dilution

=

Price Dilution

=

Price Dilution

=

ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย1/ – ราคาตลาดหลังการเสนอขาย 2/
ราคาก่อนการเสนอขาย
1.46 – 1.47
1.46
-0.0068
เนื่องจากผลกระทบต่อราคาหุ้นน้อยกว่า 0 จึงไม่มีผลกระทบต่อราคา

(3)
ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกําไรต่อหุ้น (Earnings per share dilution)
EPS Dilution =
EPS ก่อนการเสนอขาย – ESP หลังการเสนอขาย
ราคาก่อนการเสนอขาย
ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนในรอบปี 63
หมายเหตุ :
1/ ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย = ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ 7 วันทำการ ติดต่อกันก่อนวันประชุม
คณะกรรมการบริษัท ในวันที่ 10 กันยายน 2564 (คิดเป็นราคาเท่ากับ 1.46 บาทต่อหุ้น)
2/ ราคาตลาดหลังการเสนอขาย = (ราคาตลาด x จำนวนหุ้น paid up + (ราคาเสนอขาย x จำนวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้)
จำนวนหุ้น paid up + จำนวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้
= [(1.46 x6,530,871,595) +(1.50x 2,000,000,000)] = 1.47 บาทต่อหุ้น
(6,530,871,595 + 2,000,000,000)
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(4) ความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นได้รับเมื่อเปรียบเทียบกับ Dilution
เมื่อเปรียบเทียบประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเป็นค่าตอบแทนสำหรับการ
ได้มาซึ่งแร่ไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) กับผลกระทบต่อการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น
(Control Dilution) ตามรายละเอียดข้างต้น การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างโอกาสในการสร้างรายได้และกำไรให้แก่บริษัท
จากการนำไปใช้ในโครงการขายแร่กรองน้ำไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) และโครงการบริหารจัดการน้ำ ไม่ต้องพึ่งพากระแสเงินสด
ของบริษัทหรือเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และไม่ต้องแสวงหาแหล่งเงินทุน อื่นได้อีกด้วย ซึ่งจะส่งผลให้บริษัท สามารถสร้าง
ผลตอบแทนที่ดี ให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว รวมทั้งจะช่วยชดเชยส่วนของผู้ถือหุ้นที่ปรากฏในงบการเงินของบริษัทให้เป็นไปใน
แนวทางที่ดีขึ้น
บริษัทยังได้กำหนดอัตราการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี เงิน
ได้นิติบุคคลและทุนสำรองตามกฎหมายทั้งหมดแล้ว ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับศักยภาพ การ
เติบโตของผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน สภาพคล่อง การขยายงาน รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมในอนาคต เพื่อ
สร้างผลตอบแทนที่ดีต่อผู้ถือหุ้นในอนาคต
9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ลำดับ
1

2
3
4
5
6

7

ขั้นตอนการดำเนินการ

วัน เดือน ปี

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้นําเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือ 10 กันยายน 2564
หุ้น ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นสามัญ
ที่ออกใหม่
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
13 กันยายน 2564
กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่
1/2564 (Record Date)
วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

1 ตุลาคม 2564

จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจํากัด

ภายใน 14 วั น นั บ แต่ วั น ที่ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น มี ม ติ
อนุมัติ
ภายในระยะเวลา 3 เดือนนับจากวันที่มีมติอนุมัติ
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น/ภายใน 12 เดือน นับแต่วันที่
ทีป่ ระชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นในกรณี
ที่ผู้ถือหุ้นมีมติไว้อย่างชัดเจนว่าเมื่อพ้นระยะเวลา 3
เดือนดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทกำหนดราคา
เสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขาย
ภายใน 14 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับชําระค่าหุ้น
สามัญเพิ่มทุน

จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์
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10. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
10.1 เหตุผลและความจําเป็นของการเพิ่มทุน
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า เนื่องจากสถานการณ์และสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน การออกและเสนอขาย
หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นค่าตอบแทนสำหรับการได้มาซึ่ง แร่กรองน้ำไพโรลูไซต์ (Pyrolusite)
แทนการชำระด้วยเงินสด (Payment in Kind) ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวจะช่วยให้บริษัทสามารถ
บริหารจัดการงานโครงการขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยเพิ่มความพร้อมในการดำเนินการตามแผนการลงทุนของบริษัท
ในอนาคตได้ อย่างทันกาล
การพิจารณาเลือกการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อการได้มาซึ่งแร่กรองน้ำไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) แทนการรับชำระ
ด้วยเงินสด คณะกรรมการเห็ น ว่าเนื่องจาก แร่ไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) นั้ นเป็น วัตถุดิบ หลักในการกรองน้ ำ ซึ่งบริษั ทฯ มี
นโยบายที่จะมุ่งเน้นการทำธุรกิจบริหารจัดการน้ำครบวงจร น้ำประปา บำบัดน้ำเสีย เป็นธุรกิจหลักในอนาคต ดังนั้น เพื่อลดความ
เสี่ยงในการจัดหาแร่ไพโรลูไซต์(Pyrolusite) ทั้งในด้านความเสี่ยงเรื่องปริมาณแร่ที่ต้องการเป็นจำนวนมากในอนาคต และหรือ
ด้านเงินสดหมุนเวียนที่ต้องใช้เพื่อการได้มาของแร่ไพโรลูไชต์(Pyrolusite) คณะกรรมการจึงมีความเห็นว่าการเพิ่มทุนโดยการรับ
ชำระเป็นแร่ไพโรลูไซต์(Pyrolusite) โดยตรงกับ บริษัท เมย์พลัส 2005 จำกัด เจ้าของเหมืองที่มีประทานบัตรจากภาครัฐรับรอง
ถึงการมีปริมาณแร่ไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) ไว้เป็นข้อดีและความเหมาะสมกว่าการออกหุ้นสามัญเพิ่ มทุนและรับชำระเป็นเงิน
สดจากนักลงทุน แล้วนำเงินไปซื้อและจัดหาแร่ไพโรลูไซต์(Pyrolusite) ในอนาคต ทั้งนี้การได้มาซึ่งแร่ไพโรลูไซต์ (Pyrolusite)
เพื่อมาดำเนินโครงการตามแผนจะช่วยเสริมสร้างโอกาสในการสร้างรายได้ จากการจำหน่ายแร่ไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) และผล
กำไรให้แก่บริษัท ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดี ให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว รวมทั้งจะช่วยชดเชยส่วนของผู้ถือ
หุ้นที่ปรากฏในงบการเงินของบริษัทให้เป็นไปในแนวทางที่ดีขึ้น
อีกทั้งบริษัทได้กำหนดอัตราการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี
เงินได้นิติบุคคลและทุนสำรองตามกฎหมายทั้งหมดแล้ว ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้ นอยู่กับศักยภาพ การ
เติบโตของผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน สภาพคล่อง การขยายงาน รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมในอนาคต เพื่อ
สร้างผลตอบแทนที่ดีต่อผู้ถือหุ้นในอนาคต
โครงการขายแร่กรองน้ำไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) เป็นโครงการที่สร้างประโยชน์ต่อส่วนรวมโดยเฉพาะอย่างยิ่ ง
โดยเป็น การบำบั ดน้ำใช้และน้ำดื่มให้ได้น้ ำที่มี มาตรฐานเหมาะสำหรับการใช้งานในด้านต่างๆ รวมทั้งด้ านการอุป โภค ทั้งนี้
โครงการดังกล่าวมิใช่เป็นธุรกิจใหม่ แต่เป็นการต่อยอดจากธุรกิจเดิม จึงมีความมั่นใจในการดำเนินธุรกิจตามโครงการตามที่เสนอ
10.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น
เมื่อพิจารณาจากแผนการดำเนินงานโครงการแร่กรองน้ำไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) แล้วนั้น บริษัทได้ดำเนินการ
ศึกษาทดสอบประสิทธิภาพคุณภาพของแร่กรองน้ำไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) มาตลอดระยะเวลาหนึ่ง และไม่ใช่ธุรกิจใหม่ แต่เป็น
ธุรกิจที่ต่อยอดมากับการดำเนินโครงการขายน้ำประปาที่เกาะเสม็ด และที่อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง คณะกรรมการจึงมี
ความมั่นใจถึงแผนการดำเนินโครงการดังกล่าว
การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเป็นค่าตอบแทนสำหรับการได้มาซึง่ แร่กรองน้ำไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) บริษัทได้ทำ
ให้บริษัทมีรายได้จากการจำหน่ายแร่ ไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) และมีปริมาณแร่ไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) ที่เพียงพอเพื่อรองรับ
แผนการบริหารจัดการน้ำในอนาคตของบริษัทย่อย อีกทั้งจะทำให้มีเงินทุนหมุนเวียนสำหรับโครงการดังกล่าวและเพื่อใช้ในการ
บริหารงานโครงการบริหารจัดการน้ำได้อย่างครอบคลุม อย่างมีนัยสําคัญ
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10.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน และแผนการใช้แร่กรองน้ำไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) ได้จากการ
เสนอขายหุ้น
การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อแลกกับปริมาณแร่ไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) ที่จำนวน 100,000 ตัน คณะกรรมการ
ได้พิจารณาถึงแผนการดำเนินงานที่มีในปัจจุบันและในอนาคตทั้งของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เนื่องจากตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
ทีมผู้บริหารได้พยายามทดสอบประสิทธิภาพเพื่อนำเสนอแร่ไพโรลูไซต์(Pyrolusite) ให้กับโรงผลิตน้ำประปา โรงกรองน้ำ บ่อบำบัด
น้ำเสีย ตามหน่วยงานภาครัฐและเอกชน กลุ่มอุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงกุ้งหรือกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ ตามแหล่งชุมชน ที่ประสบ
ปัญหาด้านคุณภาพน้ำ และต้องการน้ำสะอาดมาใช้ในการผลิตเพื่อลดต้นทุนน้ำดิบ รวมถึงการเข้าเสนอโครงการระบบบำบัดน้ำ
ให้กับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งตามกลุ่มโรงผลิตน้ำประปาหรือกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมนั้น ต้องมี การใช้แร่ไพโรลูไซต์
(Pyrolusite) ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักเป็นจำนวนมาก อาทิเช่นการนำแร่ไพโรลูไซต์( Pyrolusite) ไปทดสอบที่โรงน้ำประปาภูมิภาคที่
บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา บริษัทฯ ได้ส่งแร่ไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) ไปทดสอบเป็นจำนวนถึง 200 ตัน ซึ่งเป็นโรงผลิตน้ำประปาเล็กๆ
ที่มกี ำลังการผลิดเพียงวันละ 10,000 คิวเท่านั้น อีกทั้งในปัจจุบัน บริษัท ปลวกแดง วอเตอร์ จำกัด (บริษัทย่อย) ได้ดำเนินโครงการ
บริหารจัดการน้ ำ โครงการผลิตประปา ที่ อำเภอปลวกแดง จ.ระยอง และในอนาคตบริษัทยังมีแผนการลงทุนในสถานที่ต่างๆ
เกี่ ยวกั บการดำเนิ นโครงการผลิ ตประปา และการดำเนิ นโครงการบำบั ดน้ ำเสี ย ทำให้ บริษั ทมี ความต้ องการใช้แร่ไพโรลู ไซต์
(Pyrolusite) ในแต่ละโครงการเป็นจำนวนมากในคราวเดียวกัน
ดังนั้น การที่บริษัทได้ดำเนินการตามแผนการเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจํากัด โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อแลก
กับแร่กรองน้ำไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) ให้กับบริษัท เมย์พลัส 2005 จำกัด ที่เป็นเจ้าของเหมืองแร่โดยตรง จึงมีความเหมาะสม
มากกว่าการที่บริษัทจะดำเนินการเพิ่มทุนเพื่อรับเงินสดจากนักลงทุนเหมือนครั้งก่อน หรือหากเป็นการเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตาม
สัดส่วน อาจมีความไม่แน่นอนในจำนวนเงินที่จะได้รับจากการระดมทุน และอาจเป็นภาระต่อผู้ถือหุ้นเดิมที่จะต้องชําระเงินเพิ่มทุน
และมีกรอบระยะเวลาในการดำเนินการที่มากกว่าการเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจํากัด
ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นไม่แตกต่างจากคณะกรรมการบริษัท ในเรื่องของความสมเหตุสมผลของ
การเพิ่มทุนและแผนการใช้แร่กรองน้ำไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) ดังกล่าวข้างต้น
10.4 ผลกระทบที่ คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงินและผลการ
ดําเนินงานของบริษัท อันเนื่องจากการเพิ่มทุนและการดำเนินการตามแผนการใช้เงินหรือโครงการ
บริษัทจะสามารถลดภาระทางการเงินในการต้องไปซื้อแร่เพื่อมาจำหน่าย ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถดำเนิน
ธุรกิจต่อไปได้อย่างยั่งยืน การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้เป็นผลดีต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท เนื่องจากเป็นการเสนอขาย
ให้ แก่ บุ ค คลในวงจำกั ด คื อ บริ ษั ท เมย์ พ ลั ส 2005 จำกั ด เพื่ อ เป็ น ค่ าตอบแทนสำหรับ การได้ ม าซึ่ งแร่ ก รองน้ ำไพโรลู ไซต์
(Pyrolusite) แทนการชำระด้วยเงินสด (Payment in Kind) ทำให้บริษัทมีรายได้ และเงินทุนหมุนเวียนจากการนำแร่กรองน้ำ
ไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) ไปจำหน่ายตามกลุ่มเป้าหมายที่บริษัทได้วางไว้ และเป็ นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความมั่นคง
ให้แก่ฐานะทางการเงินของบริษัท ทำให้บริษัทมีสัดส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทลดลง และยังช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงิน
ให้แก่บริษัท รวมถึงทำให้บริ ษัทมีแร่กรองน้ำไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) ไว้เพื่อรองรับโครงการบริหารจัดการน้ำ และต่อยอดใน
ธุรกิจใหม่ๆ ที่เกี่ยวเนื่องได้อีกด้วย อีกทั้งยังเพิ่มขีดความความสามารถของบริษัทในการรองรับการขยายธุรกิจ และ/หรือธุรกิจที่
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจเดิมของบริษัท ซึ่งจะส่งผลดีต่อการเติบโตของบริษัทในระยะยาวและยั่งยืนในอนาคต
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11. คํารับรองของคณะกรรมการ
ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคั บของ บริษัท
ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการ เพิ่มทุน โดย
กระทำการ หรือละเว้นการกระทำการใดอันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวและก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท บริษัทสามารถ
เรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนนั้นได้ แต่หากบริษัทไม่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว ผู้ถือหุ้นซึ่ง ถือหุ้นรวมกันไม่
น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจะแจ้งให้บริษัทดำเนินการเรียกร้องได้และหากบริษัทไม่ ดำเนินการตามที่ผู้ถือ
หุ้นแจ้งผู้ถือหุ้นนั้นๆ สามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัท ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติ
บริษั ทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้ งที่ มี การแก้ ไขเพิ่ มเติ ม) นอกจากนี้ หากการกระทำการหรือละ เว้ นกระทำการใดของ
กรรมการ อันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ด้วยความซือ่ สัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุน นั้นเป็นเหตุให้กรรมการ ผู้บริหาร
หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ บริษัทอาจฟ้องเรียกให้กรรมการ รับผิดชอบในการส่งคืนประโยชน์ดังกล่าว
แก่บริษัทได้หรือผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท
จะแจ้งให้บริษัทดำเนินการดังกล่าวได้ซึ่งหากบริษัทไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้ง ภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ผู้ถือหุ้น
ดังกล่าวสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ตาม มาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษั ท ขอรับ รองว่าคณะกรรมการบริษั ท ได้ใช้ ค วามระมั ดระวังในการดำเนิ น การ
พิจารณาและตรวจสอบข้อมูลของผู้ลงทุน แล้ว มีความเห็นว่าการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนดังกล่าวมีความเหมาะสม ผู้
ลงทุนดังกล่าวมีศักยภาพในการลงทุน มีค วามรู้หรือประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ซึ่งจะสามารถช่วยสนับสนุนธุรกิจของบริ ษัท
และสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทได้
บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ

------------------------------------(นายอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ)
กรรมการ

-----------------------------------------(นายศิริศักดิ์ ปิยทัสสีกุล)
กรรมการ
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รายละเอียดของกรรมการอิสระ
ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามารถมอบฉันทะให้เป็ นผู้ใช้สิทธิแทนผู้ถือหุ้นได้
ชื่อ-นามสกุล

: พลตำรวจตรี ลัทธสัญญำ เพียรสมภำร

ตาแหน่ง

: กรรมกำรอิสระ ประธำนคณะกรรมกำร
และประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ

อายุ

: 70 ปี

คุณวุฒทิ างการศึกษา

-ปริญญำโท รัฐประศำสน์ศำสตร์
สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์
- ปริญญำโท นิติศำสตร์
มหำวิทยำลัยรำมคำแหง

ประวัติการอบรมจากสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)

- Director Accreditation Program
- Audit Committee Program
- Role of Chairman Program

ประวัติการทางาน

2553 – ปั จจุบนั
2548-2552

ประธำนคณะกรรมกำร
บริษัท มอร์ รีเทิรน์ จำกัด (มหำชน)
และประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรตรวจสอบ
บริษัท ไม้อดั ไทย จำกัด

2552 - 2553

รองผูบ้ ญ
ั ชำกำรตำรวจนครบำล

ส่วนได้เสียในวาระทีเ่ สนอในการประชุม

สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ

ไม่มี

ในกรณีท่ตี อ้ งกำรมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระเป็ นผูใ้ ช้สิทธิแทน กรุณำส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมสำเนำบัตรประชำชน
หรือสำเนำหนังสือรับรองบริษัทที่ลงนำมรับรองควำมถูกต้องแล้วกลับมำยังบริษัทภำยในเวลำ 15.00 น. ของวันที่ 23 พฤศจิกำยน
2564 ตำมที่อยู่ดงั นี ้
หนังสือมอบฉันทะ- ส่วนงำนเลขำนุกำรบริษัท
บริษัท มอร์ รีเทิรน์ จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 222/148-150 อำคำรชุดบ้ำนสวนจตุจกั ร ซอยวิภำวดีรงั สิต 17 ถนนวิภำวดีรงั สิต
แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหำนคร 10900
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ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น
1. การกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น และกำหนดวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
การกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนและวันประชุมผู้ถือหุ้น และวาระการประชุมผุ้ถือหุ้น
ข้อ 14. ในระหว่างยี่สิบเอ็ดวัน (21) วันก่อนประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทอาจปิดสมุดทะเบียนและงดรับลงทะเบียน การโอนหุ้น
นั้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่าสิบ
สี่ (14) วัน ก่อนวันเริ่มงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น
ข้อ 35.

การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่เป็นอันที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ
ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

ข้อ 36.

ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญ
ดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”
คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับ
จำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า ยี่สิบห้า
(25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำ
หนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้น จะต้องระบุว่าให้
เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้
ถือหุ้น

ข้อ 37.

ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ
วาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่
เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้
ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำ
บอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลา
สาม (3) วันติดต่อกัน

2. การนับองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น
การนับองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า
ยี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมี หุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งใน
สาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วม
ประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุม
เป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่ง
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ข้อ 39.

หนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่จำต้องครบองค์
ประชุม
ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะ
จะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้
มอบแก่ประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้า
ประชุม และอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้
ก. จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
ค. ครั้งทีข่ องการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

3. การดำเนินการประชุม
ข้อ 41. ประธานกรรมการเป็นประธานของทีป่ ระชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
ข้อ 42.

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการ
ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

4. การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
ข้อ 43. การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง
ข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือ
ในกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกำหนดไว้ หรือในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4)
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
ค. การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญ ญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษั ททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การ
มอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะ
แบ่งกำไรขาดทุนกัน
ง. การแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
จ. การเพิ่มทุน และการลดทุน
ฉ. การออกหุ้นกู้
ช. การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท
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รายการเอกสารที่ต้องแสดงและส่งมอบให้แก่บริษัทในการลงทะเบียนเข้าประชุม
1. กรณีที่ประสงค์จะเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง โปรดแนบ บัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง
(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (สามารถแนบภาพถ่ายสำเนาได้)
2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ โปรดแนบ หนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบตามที่กำหนด โดยปฎิบัติตามขั้นตอน
การใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect (Live Streaming) ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 10
การออกเสียงลงคะแนน หลักเกณฑ์วิธีนับคะแนนและการประกาศผลคะแนน
1. วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนของผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง และของผู้รับมอบฉันทะ
1.1 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ การออกเสียงลงคะแนน ให้ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ทั้งนี้ในการดำเนินการ
ประชุมในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในแต่ละวาระ การนับคะแนน
เสียงจะนับเฉพาะ ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียงเท่านั้น จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหัก
ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด เข้าร่วมประชุมส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆที่
ในการลงคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการออกเสียงลงคะแนน จากนั้นระบบจะแสดงปุ่มสำหรับการออก
เสียงลงคะแนน คือ 1. เห็นด้วย (สีเขียว) 2. ไม่เห็นด้วย (สีแดง) 3. งดออกเสียง (สีส้ม)
หากผู้ถือหุ้นต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุดสามารถกดที่ปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด” ซึ่งผู้ถือหุ้น
สามารถแก้ไขคะแนนเสียงได้จนกว่าวาระนั้นจะปิดรับลงคะแนน * หากทำการเลือก "ยกเลิกออกเสียงลงคะแนนล่าสุด " หรือ “ไม่
ออกเสียงลงคะแนน” บริษัทจะถือว่าท่านเห็นด้วยกับวาระนั้นๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้จนกว่า
จะมีการแจ้งปิดการลงคะแนน
1.2 กรณีผู้รับมอบฉันทะ รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ให้กดเลือกที่ “ไอคอนผู้ใช้งาน” และกดที่ปุ่ม “สลับ
บัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ
1.3 ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ
1.4 ผู้ถือหุ้นมีเวลาในการลงคะแนนเสียงเป็นเวลา 1 นาทีหลังจากที่มีการแจ้งเปิดการลงคะแนนเสียงของแต่ละ
วาระ และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป
1.5 ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์
ของผู้ถือหุ้นแล้วนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกรวมไว้ใน
การลงทะเบียนเพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว
1.6 การลงคะแนนเสียงในการประชุมวิสามัญผุ้ถือหุ้นในครั้งนี้ คือ
1) วาระที่ 1 ,4 และ 7 ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
2) วาระที่ 2, 3, 5 และ 6 ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ( 3/4 ) ของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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2. การซักถามในห้องประชุม
2.1 ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็น
ที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม
2.2 ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระใด สามารถทำการถามคำถามได้ โดยการ
กดปุ่ม “การส่งคำถาม/Question”เลือกวาระ ที่ต้องการถามแล้วทำการพิมพ์ถามคำถามลงไป แล้วทำการ กดที่สัญลักษณ์ ส่ง
คำถาม หรือสอบถามคำถามด้วยเสียง โดยการ กดปุ่ม “บันทึกเสียง/Record”แล้วทำการถามคำถามด้วยเสียง เมื่อถามคำถาม
เรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม “หยุดบันทึกเสียง/Stop for Record” และทำการ กดปุ่ม “ส่งคำถาม /Send Question”
2.3 ในกรณีที่มีคำถามที่เกี่ยวข้องในวาระนั้นๆ ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณา
คัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม
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ขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect (Live Streaming)
ผู้ถือหุ้นที่จะประสงค์เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนยืน่ แบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ https://app.inventech.co.th/MORE181120R/
หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสูร่ ะบบ

2. เมื่อเข้าสูร่ ะบบแล้ว ให้ผู้ถือหุ้นกรอกข้อมูลตามทีร่ ะบบแสดง เช่น
• เลขประจำตัวประชาชน / เลขที่หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)
• เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
• ชื่อ – นามสกุล
• จำนวนหุ้น
• E-mail
• เบอร์โทรศัพท์
• แนบเอกสารเพิ่มเติม
กรณีที่ประสงค์จะเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง โปรดแนบ บัตรประจำตัวประชาชน
/ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
(สามารถแนบภาพถ่ายสำเนาได้)
กรณีที่มีการมอบฉันทะ โปรดแนบ หนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบตามที่กำหนด
3. เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้เลือกที่ “ข้าพเจ้าได้อ่านและตกลงปฎิบัติตามข้อกำหนดการเข้าร่วมประชุม ข้อกำหนด
การเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Inventech Connect” โดย Click ในช่องสี่เหลี่ยมเพื่อยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการ
4. จากนั้นให้เลือก “ส่งแบบคำร้อง”
5. หลังจากขั้นตอนที่ 4. เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลแบบคำร้อง
เมื่อคำร้องได้รับการอนุมัติ ผู้ถือหุ้นจะได้รับ E-mail แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุม 3 ส่วน ดังนี้
1. ลิงค์สำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
2. ข้อมูล Username และ Password สำหรับการเข้าใช้งาน e-Voting
3. ลิงค์สำหรับคูม่ ือการใช้งานระบบ Inventech Connect (Live Streaming) เพื่อเข้าร่วมประชุม ตามวัน
และเวลาที่แจ้งในหนังสือเชิญประชุม
กรณีคำร้องไม่ถูกอนุมัติ
ผู้ถือหุ้นได้รับ E-mail แจ้งถึงสาเหตุ และสามารถดำเนินการยื่นแบบคำร้องเพิ่มเติมได้
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6. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและไม่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมในการมอบฉันทะนั้นผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้
บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัท
ฯท่านใดท่านหนึ่งเป็นผูร้ ับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยกรรมการท่านดังกล่าวจะลงมติในแต่ละวาระตามทีผ่ ู้ถือหุ้นกำหนด
ไว้ในหนังสือมอบฉันทะ
7. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการบริษัทฯ
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08:30 น.
เป็นต้นไป และสิ้นสุดการลงทะเบียนวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564
8. กรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทฯ กรุณาจัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบ มายังบริษัทฯ
ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้องมาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.00 น.
บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน)
สำนักเลขานุการบริษัท
เลขที่ 222/148-150 อาคารชุดบ้านสวนจตุจักร ซอยวิภาวดีรังสิต17 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ Inventech Connect (Live Streaming)
1. ระบบ Inventech Connect รองรับการทำงานบน Web browser ซึ่งมีคู่มือการใช้งานระบบ ดังนี้
1.1 การใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect (Live Streaming)
คู่มือการใช้งาน Inventech Connect (Live Streaming) สามารถศึกษาวิธีการใช้งานระบบได้ที่ https://qrgo.page.link/obr8g
หรือสแกน QR Code นี้

1.1.1 ขั้นตอนการใช้งานระบบ Inventech Connect (Live Streaming) ดังนี้
1. ผู้ถือหุ้นทำการ คลิกลิงค์สำหรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และรับชมถ่ายทอดสดผ่าน Live Streaming
ที่ได้รับจาก E-mail แจ้งการอนุมตั ิ แบบคำร้องขอสำหรับการใช้งาน Inventech Connect
2. ให้นำ Username และ Password ตามที่ได้รับจาก E-mail มากรอกในช่องที่ปรากฎบนหน้าจอ หลังจาก
นั้น กดปุ่ม Sign in เพื่อเข้าใช้งาน Inventech Connect (Live Streaming)
3. จากนั้นกดปุ่ม “ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม”
(*ขั้นตอนนี้จะถือว่าผู้ถือหุ้นทำการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้วจะทำให้จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นถูกนับเป็นองค์
ประชุม)
4. หลังจากขั้นตอนที่ 3 ผู้ถือหุ้นจะสามารถรับชมถ่ายทอดสด และลงคะแนนเสียงได้ ดังนี้
4.1 เข้าที่แท๊บเมนู (มุมบนซ้ายมือ) หรือ สัญลักษณ์ ดังภาพ
4.2 ไปที่เมนู “รับชมถ่ายทอดสด / Live”
4.3 ระบบจะแสดงเมนูเข้าใช้งานทั้งหมด 4 ส่วน คือ 1.การถ่ายทอดสด / Live 2.การลงคะแนน / Vote
3.การส่งคำถาม / Question 4.เอกสารการประชุม / File
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5. กรณีผู้ถือหุ้นต้องการรับชมถ่ายทอดสด (Live Streaming) สามารถกดที่ปุ่ม “การถ่ายทอดสด / Live”
6. กรณีผู้ถือหุ้นต้องการลงคะแนนเสียง (e-Voting) สามารถกดทีป่ ุ่ม “การลงคะแนน / Vote” โดยทำการ
เลือก วาระตามทีป่ รากฎใน Drop down ระบบจะแสดงสถานะการลงคะแนนเป็น “รอการออกเสียงลงคะแนน” ซึ่งผู้ถือหุ้น
สามารถกดปุ่มลงคะแนนเสียงได้ ดังนี้ 1.เห็นด้วย 2.ไม่เห็นด้วย 3.งดออกเสียง ตามความประสงค์ หากผู้ถือหุ้นต้องการยกเลิก
การลงคะแนนเสียงล่าสุดสามารถกดที่ปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด” (ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถแก้ไขคะแนนเสียงได้จนกว่า
วาระนั้นจะปิดรับลงคะแนน)
7. กรณีผู้ถือหุ้นต้องการส่งคำถาม (Question) สามารถทำได้ 2 กรณี คือ 1.ส่งคำถามผ่านข้อความ สามารถทำ
การพิมพ์ข้อความที่ต้องการ จากนัน้ กดปุ่มสัญลักษณ์ ดังภาพ
เพื่อส่งคำถาม 2.ส่งคำถามด้วยเสียง สามารถกดที่ปมุ่
“บันทึกเสียง” จากนั้นกดปุ่ม “หยุดบันทึกเสียง” เมื่อถามคำถามเรียบร้อยแล้ว และสามารถทำการกดปุ่ม “ส่งคำถาม” เพื่อส่ง
คำถามด้วยเสียง
8. ผู้ถือหุ้นสามารถทำการตรวจสอบคะแนนเสียงรายวาระได้ เมื่อวาระนั้นปิดการส่งผลการลงคะแนนแล้ว
โดยทำการเลือกวาระที่ต้องการตรวจสอบ จากนั้นระบบจะแสดงกราฟและตารางแสดงข้อมูลการลงคะแนนเสียง
ในวาระที่ทำการเลือก
9. กรณีผู้ถือหุ้นต้องการดาวน์โหลดเอกสารการประชุม (File) สามารถกดที่ป่มุ “เอกสารการประชุม / File”
ซึ่งระบบจะแสดงเอกสารการประชุม ตามที่บริษัทกำหนด
*10. กรณีผู้ถือหุ้นมีการรับมอบฉันทะหลาย Account สามารถเลือกที่ “ไอคอนผู้ใช้งาน” และกดที่ปมุ่
“สลับบัญชี” เพื่อเข้าใช้งาน Account อื่น ๆ ได้ โดยที่คะแนนเสียงและองค์ประชุมจะไม่ถูกนำออกจากการประชุม
*11. กรณีผู้ถือหุ้นต้องการออกจากการประชุม สามารถเลือกที่ “ไอคอนผู้ ใช้งาน” และกดที่ปุ่ม
“ออกจากการประชุม”
*ขั้นตอนนี้หากผู้ถือหุ้นทำการออกจากการประชุมระหว่างการประชุม ระบบจะนำคะแนนเสียงของผู้ถอื หุ้น
ออกจากการประชุมในวาระที่ยังไม่ถูกดำเนินการ
12. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้ เข้าระบบได้ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 8:00 น.
(ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับ และ สามารถทำตาม
ขั้นตอนการใช้งานตามที่ระบุในคู่มือการใช้งานระบบ Inventech Connect (Live Streaming)
13. การทำงานของระบบระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect (Live Streaming)
ขึ้นอยู่กับระบบอินเตอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ดังต่อไปนี้ในการใช้งานระบบ
• ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ ควรไม่ต่ำกว่า 4 Mbps
• อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Firefox หรือ Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะนำ) หรือ Safari
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หมายเหตุ :
1.

ผู้ถือหุ้นต้องนำ Username และ Password ที่ได้รับจาก E-mail มากรอกเพื่อทำการลงทะเบียน
ระบบจะทำการ ลงทะเบียนและนับเป็นองค์ประชุมให้ที่ขั้นตอนนี้
(หากผู้ถือหุ้นไม่ทำการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม ระบบจะไม่นับเป็นองค์ประชุม และไม่สามารถลงคะแนนเสียง
ได้ รวมถึงจะไม่สามารถรับชมการถ่ายทอดการประชุมได้)
หากผู้ถือหุ้นทำการกดปุ่ม “ออกจากการประชุม” ระหว่างการประชุม ระบบจะทำการตัดคะแนนเสียง
ออกจากองค์ประชุม)

2.

ผู้ถือหุ้นต้องเตรียม E-mail สำหรับยื่นแบบคำร้องเพื่อรับ
1. ลิงค์สำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
2. Username และ Password สำหรับเข้าประชุม

3. ข้อมูลที่กรอกในระบบต้องตรงกันกับข้อมูล ณ วัน Record Date จากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
จำกัด (TSD)
พบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 02-021-9123 ให้บริการระหว่างวันที่ 19-26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08:30-17:00 น. หรือจนกว่าจะปิดการประชุม
(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
PROXY Form B.

อากรแสตมป์ 20 บาท
Duty Stamp 20฿

เขียนที่_____________________________________________
Written at
1. ข้าพเจ้า _____________________________________________________ วันที่__________เดือน__________________ปี ___________
I/We
Date
Month
Year
อยู่บา้ นเลขที่________________________________________________
Address
สัญชาติ________________________________________________
Nationality
2. เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท มอร์ รีเทิรน์ จากัด (มหาชน)
being a shareholder of More Return Public Company Limited
โดยถือหุน้ จานวนทัง้ สิน้ รวม_____________________________________________หุน้
holding the total amount of
shares
หุน้ สามัญ ________________________________________ หุน้
ordinary share
shares
3. ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8)
Hereby appoint (May grant proxy to Independent Director of which details as in Attachment 6)
(1) นาย / นาง / นางสาว____________________________________________________________ อายุ __________ ปี
Mr. / Mrs. / Miss
Age
Years
อยู่บา้ นเลขที่________ ________ถนน___________________________ตาบล/แขวง________________________________________
Address
Road
Sub-District
อาเภอ/เขต_______________________________จังหวัด___________________________รหัสไปรษณีย_์ ______________________ หรือ
District
Province
Zip Code
(2) นาย / นาง / นางสาว____________________________________________________________ อายุ __________ ปี
Mr. / Mrs. / Miss
Age
Years
อยู่บา้ นเลขที่________ ________ถนน__________________________ตาบล/แขวง_____________________________________
Address
Road
Sub-District
อาเภอ/เขต____________________________จังหวัด_______ _________________รหัสไปรษณีย_์ _______________________ หรือ
District
Province
Zip Code
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่
1/2564 ในวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 10.00 น. หรือ ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น
For the Extraordinary General Shareholder’s Meeting no.1/2021 to be held on 26 November 2021 at 10.00 hours at ( E–

Meeting) or on the date and at the place as may be adjourned.
4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
I/We authorize my/our proxy to cast the votes on my/our behalf at the above meeting in the following manners:
Page 1 of 5

วาระที่ 1
Agenda no. 1

วาระที่ 2
Agenda no. 2

วาระที่ 3
Agenda no. 3

วาระที่ 4

Agenda 4

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ซึ่งมีการประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564
To consider approving the Minutes of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders, which was held on
23 April 2021.
 (1) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
 (2) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
พิจารณาอนุมตั ิการจาหน่ายเงินลงทุนในบริษัท มอร์ พร็อพเพอร์ตี ้ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
Consider and approve the disposal of investment in More Property Co., Ltd. Development Co., Ltd.
 (1) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
 (2) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
พิจารณาอนุมตั ิการจาหน่ายเงินลงทุนในบริษัท มอร์ เมดดิคลั จากัด
To consider and approve the disposal of investment in More Medical Company Limited
 (1) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
 (2) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
พิจารณาอนุมตั ิการยกเลิกมติที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2563 ประชุมเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 วาระที่ 5 (1)
เรื่องการอนุมตั ิการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้บคุ คลเฉพาะเจาะจง (Private Placement) จานวน 3,000,000,000 หุน้
ให้แก่ นายภัทรเดช พูลเกิด นายธนอรรถ ตรีธิติธัญ และนายเฉลิมพงษ์ มหาวาณิชย์วงศ์
To consider and approve the cancellation of the resolutions of the Extraordinary General Meeting of
Shareholders No. 1/2020 held on September 9, 2020, Agenda 5 (1) regarding the approval of the allocation
of newly issued ordinary shares to specific persons (Private Placement) amount 3,000,000,000 shares to Mr.
Pattaradej Poolkerd, Mr. Thanaat Trithithun and Mr. Chalermpong Mahawanitwong
 (1) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
 (2) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
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วาระที่ 5
Agenda no. 5

พิจารณาอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุน้ ที่ยงั ไม่ได้จาหน่ายและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ
ข้อ4.ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
To consider approving the Amendment of Clause 4 of the Memorandum of Association to be in line with the
Company’s registered capital increase

 (1) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
 (2) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ 6
พิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการ
เพิ่มทุนจดทะเบียน
Agenda no. 6
To consider and approve the increase of the registered capital of the Company and the amendment of the
Memorandum of Association Clause 4 in accordance with the increase of registered capital
 (1) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
 (2) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ 7
พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้บคุ คลเฉพาะเจาะจง (Private Placement)
Agenda no. 7
To consider and approve the allocation of newly issued ordinary shares to specific persons (Private
Placement)
 (1) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
 (2) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ 8
พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
Agenda no. 8
other business (if any).
 (1) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
 (2) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
5. ในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณี ที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติ ม
ข้อเท็จจริงประการใด ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร

Page 3 of 5

In case the votes which the proxy casts on any agenda conflict with my/our specified instruction in this proxy form, those votes
are invalid and will be regarded as having not been cast by me/us in my/our capacity as the shareholder.
6. การลงคะแนนเสียงของผูร้ บั มอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ ไม่ถกู ต้อง และ
ไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุน้
Voting of proxy holder in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not my voting as a
shareholder.
7. ในกรณีที่ขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา
หรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผรู้ บั มอบ
ฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
In case I have not declared a voting intention in any agenda, or my determination is not clear or in case the meeting considers or
passes resolutions in any matters apart from those agendas specified above, including the case that there is any amendment or
addition of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote as to his/her consideration.
กิจการใดที่ผรู้ บั มอบฉันทะกระทาไปในการประชุมนัน้ เว้นแต่กรณีที่ผรู้ บั มอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้ พเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือ
เสมือนว่าข้าพเจ้า ได้กระทาเองทุกประการ
I/We shall be fully liable for any action taken by the proxy holder at the meeting except for vote of the proxy holder which is not in
accordance with this Proxy Form.

ลงชื่อ_________________________________ ผูม้ อบฉันทะ
(____________________________________)

Signature_____________________________ Proxy Grantor
(___________________________________)

ลงชื่อ__________________________________ ผูร้ บั มอบฉันทะ
(___________________________________)

Signature______________________________ Proxy Holder
(____________________________________)
หมายเหตุ
Remarks
1. ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุน้ ให้
ผูร้ บั มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
A shareholder may grant a proxy to only one person. The number of shares held by a shareholder may not be divided into
several portions and granted to more than one proxy in order to divide the votes.
2. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจาต่อหนังสือมอบฉันทะ
แบบ ข. ตามแนบ
In case there are more agendas to be discussed than those specified above, the grantor may make additional authorization in
the Attachment to Proxy Form B.
Page 4 of 5

ใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
Attachment to Proxy Form B.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท มอร์ รีเทิรน์ จากัด (มหาชน)
A proxy is granted by a shareholder of More Return Public Company Limited
ในการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2564 ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมแบบ E-EGM หรือที่จะพึง เลื่อน
ไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น
In the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/21, on November 26, 2021, at 10:00 a.m. in the form of E-EGM or on
the date and at the place as may be adjourned
วาระที่ _____
เรื่อง _______________________________________________________________________________________
Agenda no.
Subject
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ _____
เรื่อง _______________________________________________________________________________________
Agenda no.
Subject
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ _____
เรื่อง _______________________________________________________________________________________
Agenda no.
Subject
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบรู ณ์และเป็ นความจริงทุกประการ
I/We certified that the information contained in this Attachment to Proxy Form is complete and true.ลง
ชื่อ_____________________________________ผูม้ อบฉันทะ
(____________________________________)
ลงชื่อ____________________________________ผูร้ บั มอบฉันทะ
(___________________________________)
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