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สารบัญเอกสารแนบคำบอกกล่าวเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2564 

                       หน้า  

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น                   1-10        

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สำเนารายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจำปี 2564                  11-23 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการจำหน่ายลงทุนใน           24-288 
 บริษัท มอร์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (“PROP”) และการเข้าทำธุรกรรม 
 การจำหน่ายเงินลงทุนของบริษัท มอร์ เมดดิคัล จำกัด  (“MMD”)  
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการจำหน่ายลงทุนใน          289-300 

บริษัท มอร์ พร็อพเพอร์ตี้ ดเีวลลอปเม้นท์ จำกัด (“PROP”) 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 สารสนเทศเรื่องการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายเงินลงทุนของ  301-321    
บริษัท มอร์ เมดดิคัล จำกัด  (“MMD”)  
 

สิ่งที่ส่งมาดว้ย 5 สารสนเทศเกี่ยวกบัการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนทีอ่อกใหม่ให้แกบุ่คคลในวงจำกัด    322-353 
                        (Private Placement) 
       
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)                                                                     354-362 
                                                   
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น                                             363 
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ข้อบังคับของบริษัท มอร์ รีเทริ์น จำกัด (มหาชน) ท่ีเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น                       364-365 
  
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9    รายการเอกสารที่ต้องแสดงและส่งมอบให้แก่บรษิัทในการลงทะเบียนเข้าประชุม และ               366-367 
 การออกเสียงลงคะแนน หลักเกณฑ์วิธีนับคะแนนและการประกาศผลคะแนน   
    
สิ่งที่ส่งมาด้วย10  ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม         368-371 
 วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 1/2564 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E–Meeting)  
 ผ่านลิ้งค์ app หรือ สแกน QR Code  
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย11   หนังสือมอบฉนัทะ แบบ ข และใบแนบ 

(สามารถ download หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ค. ไดจ้าก www.morereturn.co.th) 



 

วันท่ี 8 ตุลาคม 2564 

เรื่อง    ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2564 
เรียน    ผู้ถือหุ้นบริษัท มอร์ รเีทิร์น จำกัด (มหาชน) 
สิ่งที่ส่งมาด้วย      1.  สำเนารายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 

2. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการจำหน่ายลงทุนในบริษัท มอร์ พร็อพ
เพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (“PROP”) และ สารสนเทศเรื่องการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับการ
เข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายเงินลงทุนของ บริษัท มอร์ เมดดิคัล จำกัด  (“MMD”)

3. สารสนเทศ เรื่องการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท มอร์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (“PROP”)
4. สารสนเทศเรื่องการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายเงินลงทุนของ

บริษัท มอร์ เมดดิคัล จำกัด  (“MMD”)
5. สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนทีอ่อกใหม่ให้แกบุ่คคลในวงจำกัด

(Private Placement)
6. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
7. ข้อมูลของกรรมการอสิระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
8. ข้อบังคับบริษัทในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
9. รายการเอกสารที่ต้องแสดงและส่งมอบให้แก่บริษทัในการลงทะเบียนเข้าประชุม และการออกเสียง

ลงคะแนน หลักเกณฑ์วิธีนับคะแนนและการประกาศผลคะแนน
10. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมวสิามญัผู้ถือ

หุ้น ครั้งท่ี 1/2564 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E–Meeting) ผ่านลิ้งค์ app หรือ สแกน QR Code
11. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
(สามารถ download หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ค. ไดจ้าก www.morereturn.co.th)

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

วาระที ่1   พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564  ซ่ึงประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
 บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2564 และได้จัดทำรายงานการ

ประชุมดังกล่าวพร้อมทั้งทำการเปิดเผยข้อมูลให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในเวลาที่กำหนดตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องและได้เผยแพร่ขอ้มูลในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว รายละเอียด สำเนารายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 
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    ความเห็นของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้ทำการบันทึกข้อมูลไว้โดยถูกต้อง และครบถว้น

แล้ว จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2564 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 
2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 23 เมษายน 2564 ตามรายงานการประชุมที่คณะกรรมการได้นำเสนอ 
 จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพ่ือผ่านมติ 

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

 
วาระที่ 2  พิจารณาอนุมัติการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท มอร์ พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (“PROP”)     
   ข้อเท็จจริงและเหตุผล 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 5/2564 เมื่อวันท่ี 10 กันยายน 2564 ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อทีป่ระชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมตัิการจำหน่ายเงนิลงทุนในบริษัท มอร์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกดั 
(“PROP”)  ซึ่งเป็นบริษัทย่อยจำนวน 38,399,993 หุ้น หรือคิดเปน็ร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของ PROP โดยมี
มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 10 บาท ในราคาจำหน่ายหุน้ละ 6.51 บาท หรอืคิดเป็นมลูค่ารวมทั้งสิ้น 250,000,000 บาท(สองร้อยห้าสิบ
ล้านบาท) ให้แก่ นายศิวพร ตั้งจิตติพร (ผู้ซื้อ) 

 นายศิวพร ตั้งจิตติพร เป็นนักลงทุนในตลาดทุนที่มีช่ือเสียงอีกทั้งยังเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์ในด้านธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์  การทำรายการดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงสถานการณ์สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน การแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19) ผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ้น โอกาสในสร้างเม็ดเงินและการทำกำไรจากการ
ดำเนินธุรกิจในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับผลกระทบทางตรงและทางอ้อม และได้พิจารณาถึงกลุ่มธุรกิจอื่นๆ ท่ีจะสามารถ
สร้างเม็ดเงินและผลกำไรให้กับบริษัทได้ อาทิเช่น กลุ่มธุรกิจสาธารณูปโภค กลุ่มธุรกิจน้ำประปา การบำบัดน้ำเสียตามโครงการ
ต่างๆ  ในการนี้คณะกรรมการได้พิจารณาถึงแหล่งเงินทุนที่จะนำมาใช้ลงทุนในกลุ่มธรุกิจสาธารณูปโภค ฯลฯดังกล่าว ประกอบ
กับมีนักลงทุน (นายศิวพร ตั้งจิตติพร (ผู้ซื้อ)) ในด้านอสังหาริมทรัพย์มีความสนใจในบริษัท มอร์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ 
จำกัด ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความสามารถในการชำระเงินของ นายศิวพร ตั้งจิตติพร (ผู้ซื้อ) เนื่องจากเป็นนัก
ลงทุนในตลาดทุนที่มีช่ือเสียงและเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์ในด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เช่น ทำธุรกิจซื้อขายที่ดิน     อีกท้ัง
ราคาที่จำหน่ายอยู่ในระดับทีผู่้ซื้อจะหาแหล่งเงินทุนสนบัสนุนได้  

บริษัทฯ ได้มีการกำหนดเงื่อนไขการชำระเงินในสัญญาเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจจะส่งผลกระทบด้านลบ
และการเสียโอกาสการลงทุนของบริษัทฯ โดยการกำหนดข้อตกลงให้ผู้ซื้อชำระเงินงวดแรกจำนวนร้อยละ 20 หรือคิดเป็นจำนวน
เงิน 50 ล้านบาท ณ วันทำสัญญา คือภายใน 90 วัน นับจากได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2564 และจะ
ชำระส่วนที่เหลือภายใน 1 ปี วัน นับแต่วันที่ทำสัญญา โดยมีเง่ือนไขว่าหากผู้ซื้อผิดสัญญา บริษัทฯ มีสิทธิยึดเงินที่ชำระงวดแรก
ทั้งหมด และบริษัทฯ จะส่งมอบหุ้นสามัญทั้งจำนวนก็ต่อเมื่อผู้ซื้อได้ชำระราคาครบถ้วนแล้วเท่านั้น 

โดยภายหลังการทำรายการ PROP จะสิ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อยของ MORE การเข้าทำรายการดังกล่าวไม่เข้า
ข่ายเป็นรายการเกี่ยวโยงกันตามประกาศ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดทุนที ่ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการ
ทำรายการทีเ่กี่ยวโยงกนัและประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของ
บริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 รวมถึงประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แต่การจำหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญ
ของบริษัท มอร์ พร็อพเพอร์ตี้  ดีเวลลอปเม้นท์ (จำกัด) (“PROP”) เข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทตาม
ประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไป โดยมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 72.25 ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธ ิ 
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(NTA) โดยเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการจำหน่ายไปสูงสุดจากงบการเงินรวมของบริษัทท่ีได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต สิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564   
ทั้งนีร้ายละเอียดเป็นไปตามสารสนเทศ เร่ืองการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท มอร์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (“PROP”) (สิ่งที่ส่งมาด้วย3) 

    ความเห็นของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอทีป่ระชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการ

จำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท มอร์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (“PROP”)  ซึ่งเป็นบริษัทย่อยจำนวน 38,399,993 หุ้น 
หรือคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนท้ังหมดของ PROP โดยมีมลูค่าที่ตราไว้หุน้ละ 10 บาท ในราคาจำหน่ายหุ้นละ 
6.51 บาท หรือคิดเป็นมูลคา่รวมทั้งสิ้น 250,000,000 บาท(สองร้อยห้าสิบล้านบาท) ให้แก่ นายศิวพร ตั้งจิตติพร (ผู้ซื้อ) 
    จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพ่ือผ่านมติ 

มติที่ประชุมในวาระนีจ้ะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสยีงท้ังหมดของผู้ถอืหุ้นที่มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียง 

 
วาระที ่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 สัญญาอื่น 
ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายหุ้นสามัญของ MMD (“ธุรกรรมการจำหน่ายเงินลงทุน”) โดย HEMP จะออก
และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ HEMP จำนวนไม่เกิน 1,655,262,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขาย 
0.12083 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 200,000,000 บาท ให้แก่ บริษัท เพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับการซื้อหุ้น
สามัญของ MMD แทนการชำระด้วยเงินสด ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 
72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันท่ี 28 ตุลาคม 2558 (และที่ได้
มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ธุรกรรมการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะทำให้บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นของ HEMP เป็นจำนวนไม่เกิน 
1,655,262,500 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 36.07 ของจำนวนหุ้นท่ีจำหน่ายได้แล้วท้ังหมดภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
ของ HEMP ซึง่เป็นผลให้บริษัทถือหุ้นข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ HEMP ทีร่้อยละ 25 และมีหน้าท่ีต้องทำ
คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ท้ังหมดของ HEMP  ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตหิลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่
ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการ
ในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการลงวันท่ี 13 พฤษภาคม 2554 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) อย่างไรก็ดี บริษัทมีความ
ประสงค์ที่จะขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) ตาม
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สก. 29/2561 เรื่องหลักเกณฑ์ในการขอผ่อนผันการ
ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (และที่ ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งในการ
ผอ่นผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการในครั้งนี้ จะต้องได้รับอนุมัติจาก
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ HEMP ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสยีงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน โดยมติดังกล่าวมิให้นับรวมการออกเสียงของบุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด 
พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ของผู้ขอผ่อนผันหรือบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party) กับผู้ขอผ่อนผัน และ 
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บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลดังกล่าว ในเบื้องต้น บริษัทคาดว่าธุรกรรมการจำหน่ายเงินลงทุนนี้จะสามารถเริ่มและ
ดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ภายใน เดือนมกราคม 2565  

 ทั้งนี้บริษัทฯ จะไม่ส่งกรรมการเข้าไปบริหารใน HEMP เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่า HEMP มีทีมงานและมี
ความเช่ียวชาญในธุรกิจนี้ตั้งแต่ต้นอยู่แล้ว และวัตถุประสงค์หลักของบริษัทที่ขาย MMD ให้ HEMP เนื่องจากบริษัทมีแผนในการ
ทำธุรกิจในอนาคตมุ่งเน้นไปทางสาธารณูปโภคเป็นหลัก 
 ทั้งนี้รายละเอียดเป็นไปตามสารสนเทศ เร่ือง การจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายเงินลงทุนของ บริษัท มอร์ เมดดิคัล 
จำกัด  (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) 

    ความเห็นของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นวา่ ธุรกรรมการจำหนา่ยเงินลงทุนของบริษัท ให้แก่ HEMP ในครั้งนี้ เป็นไปเพื่อ

การขยายการเติบโตทางธุรกิจและสร้างพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท เพื่อสร้างธุรกิจที่ยั่งยืนและเตบิโตอย่างต่อเนื่อง เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการดำเนินกิจการ และการบริหารงาน การที่บริษัทไม่ส่งตัวแทนเข้าบริหารงานใน HEMP เนื่องจากในสมัยตอนที่
คุณสามารถ ฉั่วศริิพัฒนา เป็นผู้บริหารของ MORE  ได้เริม่โครงการเหล่านี้มาตั้งแต่ต้น ซึ่งคณะกรรมการได้เห็นถึงความรู ้
ความสามารถ การมีประสบการณ์และความตั้งใจจริง จนกระทั่งคณุสามารถ ฉั่วศิริพัฒนา ได้ขายหุน้และลาออกจากการบริหาร 
MORE และไดเ้ข้าลงทุนใน HEMP จึงถือว่าเป็นการสานต่อสิ่งทีเ่คยเริม่ต้นทำไว้ตั้งแต่แรกแล้วด้วยความชำนาญจึงเป็นการต่อ
ยอดธุรกิจของ MMD ได้เป็นอยา่งดี ซึ่งจะสร้างผลตอบแทนสะทอ้นมายังหุ้นของ HEMP และสรา้งผลตอบแทนให้บริษัทได้ใน
อนาคต และMORE สามารถรักษาสภาพคล่องทางการเงินสำหรับการดำเนินธุรกิจด้านสาธารณูปโภค การบริหารจัดการน้ำต่อไป
ในอนาคต อีกทั้งยังลดภาระทางการเงินและค่าใช้จ่ายทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน MMD เอง  การทำรายการ
ดังกล่าวจึงมีความเหมาะสมและสมเหตสุมผล คณะกรรมการบริษทัจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 1/2564 
พิจารณาอนุมัติการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท มอร์ เมดดคิัล จำกัด(“MMD”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ถือหุ้นร้อยละ 99.99 
ของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและชำระแล้วของ MMD จำนวน 249,998 หุ้น มูลค่าทีต่ราไว้หุ้นละ 100 บาท ให้แก่ บริษัท เฮลท ์
เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“HEMP” หรือ “กิจการ”) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัท ในราคาไม่เกนิ 
200,000,000 บาท (สองร้อยล้านบาท) รวมถึงการเข้าทำสญัญาซื้อขายหุ้น ข้อตกลง สัญญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการจำหน่ายหุ้นสามัญของ MMD (“ธุรกรรมการจำหน่ายเงินลงทุน”) โดย HEMP จะออกและจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของ 
HEMP จำนวนไม่เกิน 1,655,262,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขาย 0.12083 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลคา่
รวมทั้งสิ้น 200,000,000 บาท ให้แก่ บริษัทเพือ่ชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับการซื้อหุ้นสามัญของ MMD แทนการชำระด้วยเงิน
สดในครั้งน้ี 

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพ่ือผ่านมติ 
มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงท้ังหมดของผู้ถอืหุ้นที่มาประชุมและมี

สิทธิออกเสยีง 
 

วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติการยกเลิกมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุน้ คร้ังท่ี 1/2563 ประชุมเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 วาระที่ 
5 (1) เร่ืองการอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้บุคคลเฉพาะเจาะจง (Private Placement) จำนวน 3,000,000,000 
หุ้น ให้แก่ นายภทัรเดช พูลเกิด นายธนอรรถ ตรีธิติธัญ และนายเฉลิมพงษ์  มหาวาณิชย์วงศ์ 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 5/2564 เมื่อวันท่ี 10 กันยายน 2564 ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุม

วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที ่1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมตัิการยกเลิกมติทีป่ระชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2563 ประชุมเมื่อวันท่ี 9 
กันยายน 2563 วาระที่ 5 (1) เรื่องการอนุมัติการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้บุคคลเฉพาะเจาะจง (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 มหาวาณิชย์วงศ์ 1,000,000,000 หุ้น เนื่องจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้บุคคลเฉพาะเจาะจง 
(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 ประกอบกับบริษัทมีแผนท่ีจะนำเสนอให้ทีป่ระชมุผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด(Private Placement) ใหม่ตามรายละเอียดที่จะระบุตอ่ไป 

ความเห็นของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 1/2564 พิจารณาอนุมัตกิารยกเลิก

มติทีป่ระชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2563 ประชุมเมื่อวันท่ี 9 กันยายน 2563 วาระที่ 5 (1) เรื่องการอนุมัติการจดัสรรหุ้นสามญั
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 มหาวาณิชย์วงศ ์1,000,000,000 หุ้น 
ประกอบกับบริษัทมีแผนท่ีจะนำเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลใน
วงจำกัด(Private Placement) ใหมต่ามรายละเอยีดทีจ่ะระบุต่อไป 

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพ่ือผ่านมติ 
มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 
 

วาระที ่5  พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายและแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 5/2564 เมื่อวันท่ี 10 กันยายน 2564 ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุม

วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมตัิการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 150,000,000 บาท จากทุนจด
ทะเบียนเดิม จำนวน 503,793,579.75 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 353,793,579.75  บาท โดยการตัดหุ้นสามญัจด
ทะเบียนที่ยังไมไ่ดจ้ำหน่าย จำนวน 3,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.05 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนท่ีจดัสรรให้
บุคคลเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ที่ขอยกเลิกมติการจดัสรรหุ้นดังกล่าวตามที่ระบุในวาระข้างต้น (ทั้งนี ้บริษัทมีหุ้นท่ี
เหลือท่ียังไม่ได้นำออกจำหน่ายจำนวน 545,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสทิธิที่จะซื้อหุ้นสามญัของ
บริษัท ครั้งที ่2 (MORE-W2))นอกจากนี ้เพือ่ให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงต้องพจิารณาอนุมตัิการแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ
ของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท ดังนี ้

“ข้อ 4.ทุนจดทะเบียนจำนวน 353,793,579.75  บาท (สามร้อยห้าสิบสามลา้นเจ็ดแสนเก้าหมื่น  สาม
พันห้าร้อยเจด็สิบเกา้บาทเจ็ดสิบหา้สตางค์) 

แบ่งออกเป็น 7,075,871,595 หุ้น (เจ็ดพันเจ็ดสบิห้าล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันห้า
ร้อยเก้าสบิห้าหุ้น) 

        มูลค่าหุ้นละ                    0.05 บาท (ห้าสตางค์) 
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 โดยแบ่งออกเป็น  

      หุ้นสามัญ 7,075,871,595 หุ้น (เจ็ดพนัเจ็ดสบิห้าล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันห้า
ร้อยเก้าสบิห้าหุ้น) 

                  หุ้นบุริมสิทธิ                    - หุ้น          (- หุ้น)” 
 

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารและ/หรือ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจ ในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่
เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตาม
คำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่ เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์  

ความเห็นของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการ 

ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการ
ลดทุนจดทะเบียน 

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพ่ือผ่านมติ 
มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุม

และมสีิทธิออกเสียง 
 
วาระที ่6 พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทและการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้อง
กับการเพ่ิมทุนจดทะเบียน 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที ่5/2564 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 ได้มีมติอนุมตัิให้นำเสนอต่อท่ีประชุม

วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 100,000,000 บาท จากทุนจด
ทะเบียนเดิมจำนวน 353,793,579.75  บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 453,793,579.75  บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
จำนวนไม่เกิน 2,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.05 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้บุคคล
เฉพาะเจาะจง (Private Placement) รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งท่ีส่งมาด้วย 4) 
นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงต้องพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจด
ทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้ 

“ข้อ 4.ทุนจดทะเบียนจำนวน 453,793,579.75  บาท (สี่ร้อยห้าสิบสามล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสามพันหา้
ร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์)  

แบ่งออกเป็น 9,075,871,595 หุ้น (เก้าพันเจ็ดสิบห้าล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันห้า     
ร้อยเก้าสบิห้าหุ้น)   

มูลค่าหุ้นละ                       0.05 บาท (ห้าสตางค์) 
 
 

 โดยแบ่งออกเป็น  
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หุน้สามญั 9,075,871,595 หุ้น (เก้าพันเจ็ดสิบห้าล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพัน
ห้าร้อยเก้าสิบห้าหุ้น) 

                     หุ้นบุริมสิทธิ         - หุ้น        (- หุ้น)” 
 
ทั้งนี้ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ/
หรือ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการ
แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (1) การกำหนดเง่ือนไขและรายละเอียดอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับการ 
เพิม่ทุนจดทะเบียนและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ (2) การเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารคำขออนุญาต
ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการยื่นคำขออนุญาตเอกสาร
และหลักฐานใดๆ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานราชการหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการแก้ไข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้างต้นตามที่เห็นสมควร โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ ระเบียบข้อบังคับ และ/หรือ 
การตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่ เพื่อให้การ
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 จึงต้องพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของ
บริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพือ่ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพ่ือผ่านมติ 
มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงท้ังหมดของผู้ถอืหุ้นที่มาประชุมและมี

สิทธิออกเสียง 
 
วาระที ่7  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนใหบุ้คคลเฉพาะเจาะจง (Private Placement) 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อท่ีประชุม

วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนมุัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 2,000,000,000 หุ้น (สองพันล้าน
หุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.05 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลเฉพาะเจาะจง (Private Placement) จำนวน 1 ราย ได้แก่ 
บริษัท เมย์พลัส 2005 จำกัด  (“ผู้ลงทุน”) ราคาเสนอขาย หุ้นละ 1.50 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 3,000,000,000 บาท 
(สามพันล้านบาท) เพื่อเป็นค่าตอบแทนสำหรับการได้มาซึ่ง แร่ไพโรลูไซต์ (Pyrolusite)  ที่ผู้ลงทุนได้ชำระค่าภาคหลวงแร่
ครบถ้วนเรียบร้อยแล้วตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) (ตามหลักฐานที่ปรากฏในสำเนาใบเสร็จรับเงิน
ค่าภาคหลวงแร่ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม (แบบ พร. 401) พร้อมทั้งจะต้องเป็นแร่ที่ได้
ทำการขนแร่และส่งมอบแร่ให้เป็นกรรมสิทธ์ิและอยู่ในความครอบครองของบริษัทเรียบร้อยแล้ว (ตามหลักฐานที่ปรากฏในสำเนา
ใบอนุญาตขนแร่ (แบบแร่ 5) และได้ลงนามกำกับแสดงการรับมอบแร่โดยบริษัท (ผู้ซื้อ)) จำนวนรวมทั้งสิ้น 100,000 ตัน มูลค่า
ตันละ 30,000 บาท ซึ่งเป็นราคาตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทกับผู้ลงทุน (โดยอ้างอิงจากราคาแร่ไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) ที่ซื้อ
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ขายกันทั่วไปทั้งในประเทศและต่างประเทศในระหว่างช่วงราคา 50,000 – 300,000 บาทต่อตัน)2 คิดเป็นมูลค่ารวม 
3,000,000,000 บาท (สามพันล้านบาท) (ต่อไปจะเรียกว่า “แร่ไพโรลูไซต์”)  แทนการชำระด้วยเงินสด กล่าวอีกนัยหนึ่งคือผู้
ลงทุนจะชำระราคาค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทด้วยแร่ไพโรลไูซต์ (Pyrolusite) แทนการชำระด้วยเงินสด (Payment in Kind) 
ทั้งนี้ บริษัทจะออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ลงทุนตามปริมาณและมูลค่าของแร่ไพโรลูไซต์ที่ได้ส่งมอบให้กับบริษัทใน
แต่ละครั้ง (กำหนดมูลค่าแร่ไพโรลูไซต์(Pyrolusite) ที่ตันละ 30,000 บาท) อน่ึง การส่งมอบแร่ไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) ให้บริษัท
ในแต่ละครั้งจะต้องเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าครั้งละ 1,000 ตัน 

 การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ลงทุนในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.50 บาท ตามที่ระบุข้างต้น
จะต้องดำเนินการให้แล้วเสรจ็ภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ หรือภายใน 12 เดือน นับแต่วันที่ท่ีประชุมผู้
ถือหุ้นมีมติอนุมัติ แต่ในกรณีที่ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนหลังจากเมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วันที่ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น
มีมติอนุมัติ ให้คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรม
กรรมการบริษัทกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขาย1  ตามหลักเกณฑ์ของประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนท่ี ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกดั 
ลงวันท่ี 28 ตุลาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) 
_________________________ 

  1ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้น โดยราคาที่
นำมาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นนั้นในแต่ละวัน  ในกรณีที่คณะกรรมการของบริษัท 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 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท รวมทั้งไม่ได้เป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง (ตามมาตรา 258 
ของพระราชบัญญัติบริษัทหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และไม่ได้เป็นบุคคลที่มีลักษณะ
ความสัมพันธ์หรือมีพฤติกรรมที่เข้าข่ายเป็นการกระทำรว่มกับบุคคลดังกลา่ว (concert party) ของบุคคลดังกล่าว ท้ังนี ้ผู้ขายตก
ลงที่จะไม่ส่งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัท 

การออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้นเป็นการเสนอขายหุ้นท่ีคณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดราคา
เสนอขายไว้อย่างชัดเจนเพื่อ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและมีมติกำหนดราคาเสนอขายชัดเจน ตามประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนท่ี ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกดั 
ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (ประกาศ ทจ. 72/2558) โดยกำหนดราคาเสนอขาย หุ้นละ 1.50 บาท 
คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 3,000,000,000 บาท (สามพันล้านบาท)   ซึง่เป็นราคาเสนอขายที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด
ตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ. 72/2558 ทั้งนี้ ราคาตลาดสำหรบัการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนคำนวณจากราคา
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกนัแต่ไม่เกิน 15 วันทำ
การติดต่อกันก่อนวันท่ีคณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท  เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขาย
หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้บุคคลเฉพาะเจาะจง (Private Placement) โดยที่ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่
คำนวณย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน ระหว่างวันที่ 1 ถึง 9 กันยายน 2564 เท่ากับ 1.46 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART 
ตาม www.setsmart.com) 

 การออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวต้องได้รับมติอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องได้รับอนุญาตจาก
สำนักงาน ก.ล.ต. ก่อนการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวตามที่กำหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 
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หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้บุคคลเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้น
ของบริษัทก่อนท่ีตลาดหลักทรัพย์จะสั่งรับหุ้นสามัญในส่วนเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน บริษัทมีหน้าที่ห้ามมิให้ผู้
ลงทุนนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายทั้งหมด ออกขายภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าว
เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู้ลงทุนจึงจะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขาย
ดังกล่าวได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุน
เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันท่ี 11 พฤษภาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)  

ทั้งนี้ ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนข้างต้น ผู้ลงทุนจะถือ
หุ้นในบริษัทรวมกันเป็นจำนวนไม่เกิน 2,000,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 23.44 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่าย
ได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทหลังจากการออกเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้) 
และโดยสมัครใจ บริษัท เมย์พลัส 2005 จำกัด (ผู้ลงทุน) จะไม่ใช้สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน / (ไม่ใช่สิทธิในการโหวต) และ
ไม่ส่งตัวแทนเข้ามาเป็นกรรมการหรือมาบริหารงานในบริษัท (มีระบุในสัญญาซือ้ขายอย่างชัดเจน) 

นอกจากนี้ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ/หรือ กรรมการผู้จัดการเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร 
และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึง่รวมถึงการดำเนินการดังนี้  

(1) พิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้บุคคลเฉพาะเจาะจง ซึ่งรวมถึงแต่
ไม่จำกัดเพียงการกำหนดระยะเวลาการเสนอขาย ตลอดจนกำหนดเง่ือนไข และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมาย
และกฎระเบียบที่เกีย่วข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

(2) กำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันจองซื้อ และวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นครั้ง
เดียวหรือเป็นคราวๆ การชำระค่าหุ้น รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอืน่ๆ ที่เกี่ยวกับการจองซื้อ และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ดังกล่าว 

(3) การลงนาม แก้ไข เปลี่ยนแปลง การติดต่อ หรือแจ้งรายงานรายการต่าง ๆ ในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และ
หลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกเสนอขาย จัดสรร จองซื้อ และส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ 
และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อกระทรวงพาณิชย์ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงาน
ราชการ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมี
อำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเพื่อให้การออกเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้บุคคลเฉพาะเจาะจง
ของบริษัทสำเร็จลุล่วงไปได้  

(4) จดทะเบียนเพิ่มทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจ
ดำเนินการต่าง ๆ ท่ีจำเป็น 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  บริษั 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) พร้อมท้ังจะต้องเป็นแร่ที่ได้ทำการขนแร่และส่งมอบแรใ่หเ้ป็นกรรมสทิธ์ิและอยู่ในความครอบครอง
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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 กล่าวอีกนัยหนึง่คอืผู้ลงทุนจะชำระราคาค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทด้วยแร่ไพโรลูไซต์ (Pyrolusite)  
แทนการชำระด้วยเงินสด (Payment in Kind) ทั้งนี้ บริษัทจะออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ลงทุนตามปริมาณและ
มูลค่าของแร่ไพโรลูไซต์(Pyrolusite) ทีไ่ด้ส่งมอบให้กับบริษัทในแต่ละครั้ง (กำหนดมูลค่าแร่ไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) ทีต่นัละ  
30,000 บาทซึ่งเป็นราคาตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทกับผู้ลงทุน โดยอ้างอิงจากราคาแร่ไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) ที่ซื้อขายกัน
ทั่วไปทั้งในประเทศและต่างประเทศในระหว่างช่วงราคา 50,000 – 300,000 บาทต่อตัน)1  และราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนท่ี
หุ้นละ 1.50 บาท) อน่ึง การส่งมอบแร่ไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) ให้บริษัทในแต่ละครั้งจะต้องเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าครั้งละ 1,000 
ตัน ทั้งนี้ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ลงทุนในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.50 บาท ตามที่ระบุข้างต้นจะต้อง
ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ หรือภายใน 12 เดือน นับแต่วันที่ทีป่ระชุมผู้ถือหุ้น
มีมติอนุมัติ แต่ในกรณีที่ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนหลังจากเมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วันที่ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ
อนุมัติ ให้คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมกรรมการ
บริษัทกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขายตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ. 72/2558 และ
การมอบอำนาจดำเนนิการต่าง ๆ ที่เกีย่วข้อง ตามรายละเอียดที่ระบุข้างต้น 

1 ราคาซื้อขายใน E-commerce  (Shopee , amazon ,Facebook ) 

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพ่ือผ่านมต ิ
 เสียงข้างมากของจำนวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที ่8  พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
อนึ่ง บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท 

(www.morereturn.co.th) ด้วยแล้ว และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทช้ีแจงในประเด็นของระเบียบวาระที่
นำเสนอครั้งนี ้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
การลงทะเบียนเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ศึกษา
รายละเอียดลำดับขั้นตอนวิธีเข้าร่วมประชุม ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย  10 และ สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเลือกมอบ
ฉันทะให้แก่กรรมการอสิระของบริษัท โปรดส่งหลักฐานตามรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะด้วย 
เพื่อจักได้ดำเนินการตามความประสงค์ของทา่นต่อไป 
 
 
                          ขอแสดงความนับถือ 

 
 
 

                                                            (พลตำรวจตรี ลัทธสัญญา เพียรสมภาร) 
                      ประธานกรรมการ 
                      โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการ 
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บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) 

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0107554000143 

เลขที่ 222/148-150 อาคารชุดบ้านสวนจตุจักร ซอยวิภาวดีรังสิต 17 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 
บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) 

วันที่ 23 เมษายน 2564 
 ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ ์(รัชโยธิน) โรงภาพยนตร์ที่ 5  

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
 

 
ก่อนเริ่มการประชุม 

   นางสาว จริยา บุญเกต ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมครั้งนี ้ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่าน เพื่อเข้าสู่การประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การจัดประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจำปี 2564 ในครั้งนี้ได้จัดขึ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  และด้วย
ความห่วงใยในความปลอดภัยของสุขภาพของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ พนักงาน และทีมงานผู้จัดประชุมทุกฝ่าย การจัด
ประชุมในครั้งนี้ได้ปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  ภายใต้หัวข้อ “การป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
สำหรับการจัดการประชุม”  โดยมาตรการและแนวปฏิบัตินั้น ได้มีการเพิ่มกระบวนการและขั้นตอนต่างๆ ซึ่งอาจทำให้ผู้เข้าร่วม
ประชุมไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร โดยขอความร่วมมือผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ นั่งตามหมายเลขที่ระบุไว้ เพื่อ
ประโยชน์ในการป้องกันหรือติดตามกรณีเกิดเหตุการณ์ใดๆ ขึ้น และสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดระยะเวลาการ
ประชุม  บริษัทจะจัดการประชุมให้สั้น กระชบั และให้เสร็จสิ้นภายในเวลาไม่เกิน 1.30 ช่ัวโมงโดยประมาณ เพื่อสุขอนามัยของผู้
อยู่ในห้องประชุมทุกท่าน  

บัดนี้ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 44 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ทั้งหมด 
3,767,824,837 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 57.69 ของจำนวนหุ้นท่ีจำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของ
บริษัท ข้อ  83  ที่ได้กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าประชุมรวมกันไม่
น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึง่ในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วท้ังหมดของบริษัท จึงจะครบ
เป็นองค์ประชุม ดังนั้น จากจำนวนผู้ถือหุ้นที่ เข้าร่วมประชุมและจำนวนหุ้นดังกล่าว ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของ
บริษัทแล้ว  ก่อนทีจ่ะเริ่มพิจารณาเรื่องต่างๆตามระเบียบวาระการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียง
ลงคะแนนในการประชุม สรุปได้ดังนี้ 

1. ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีงได้ ในบัตรลงคะแนนท่ีได้รับ ณ ตอน
ลงทะเบียน  

2. วิธีการนับคะแนนเสียง คือ 1 หุ้นเท่ากบั 1 เสียง 
3. เมื่อประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเรียนถามในทุกๆ วาระว่าจะมีผู้ใดคัดค้านหรืองด

ออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้คัดค้านหรืองดออกเสียง ประธานฯ ก็จะสรุปวาระนั้นๆ ว่าผู้ถือหุ้นทุกท่านมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติ
ตามที่ประธานฯ เสนอ โดยจะไม่ใช้บัตรลงคะแนน  แต่ถ้ามีผู้ใดคัดค้านหรือประสงค์จะงดออกเสียง  
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ประธานฯ จะขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะคัดค้านหรืองดออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนน โดยกาเครื่องหมาย 
[] ลงในกรอบสี่เหลี่ยมในบัตรลงคะแนนที่แจกให้ไป และขอให้ชูมือขึ้นและรอให้เจ้าหน้าทีข่องบริษัทไปเก็บบัตรลงคะแนน เพื่อ
มานับคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่คัดค้านหรือไม่งดออกเสียงก็ถือว่าอนุมัติ สำหรับผู้รับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมซึ่งผู้มอบ
ฉันทะมีคำสั่งระบุการลงคะแนนเสียงมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้วนั้นไม่ต้องลงคะแนนในบัตร เนื่องจากบริษัทจะนับ
คะแนนเสียงตามรายละเอียดที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ หลังจากนั้น ประธานฯ จะแจ้งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระให้ที่
ประชุมรับทราบ 

 อย่างไรก็ตาม เพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภบิาลที่ดี ในวาระการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออก
จากตำแหน่งตามวาระนั้น ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น ทัง้ทีป่ระสงค์จะลงคะแนนเห็นด้วย - ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรุณาลงคะแนน
ในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ไปและส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อนำมานับคะแนน ทั้งนี้ บัตรลงคะแนนที่ออกเสียงเห็นด้วย 
ขอให้ผู้ถือหุ้นส่งให้แกเ่จ้าหน้าท่ี ภายหลังจากเสร็จสิ้นวาระการประชุมนั้นๆ 
   ทั้งนี้ บริษัทจะไม่จัดไมโครโฟนไว้ในห้องประชุมสำหรับการซักถาม หรือให้ข้อคิดเห็น หรือให้ข้อเสนอแนะ โดย 
ผู้เข้าร่วมประชุมที่มีข้อซักถามหรือมีข้อคิดเห็น หรือมีข้อเสนอแนะ ให้เขียนลงในกระดาษแล้วส่งให้เจ้าหน้าที่ของ บริษัทที่จุด
ลงทะเบียน หรือส่งในห้องประชุม และบริษัทจะนำคำถามที่ได้รับล่วงหน้ารวมถึงคำถามที่ได้รับในห้องประชุมนี้ มาตอบเฉพาะ
เรื่องที่เกี่ยวกับวาระการประชุม และขอความกรุณาให้ท่านผู้ถือหุ้นระบุช่ือ-นามสกุลของท่าน เพื่อจะได้บันทึกรายงานการประชุม
ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน 

เมื่อผู้ดำเนินการประชุมช้ีแจงวธิีการออกเสียงลงคะแนนเสร็จเรียบรอ้ยแล้ จึงแนะนำคณะกรรมการบริษัทท่ีเข้าร่วม
ประชุม ดังนี ้  
กรรมการของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม 
1. พลตำรวจตรลีัทธสญัญา  เพียรสมภาร     กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริษัท 

และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
2.  ดร.อมฤทธิ ์ กล่อมจิตเจรญิ             กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ ่
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. นายภัทร์บด ีโฉมวงศ์              กรรมการ  

 
นอกจากน้ีกลา่วแนะนำ นางอรอุมา แพงเงิน  รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารสายงานการเงิน และ นางสาวกรรณิการ์ 

วิภาณรุัตน์  ผูส้อบบัญชจีากบริษทั กรินทร์ ออดิท จำกัด ซึ่งได้เข้ารว่มการประชมุในครั้งนี ้  
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เร่ิมการประชุมเวลา 10.10 น. 
 

พลตำรวจตรีลัทธสัญญา เพียรสมภาร ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าท่ีประธานในท่ีประชุมได้กลา่วเปิดประชุม 
พร้อมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันนี ้และมอบหมายให้นางสาว จริยา บุญเกต เป็น
ผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 

 ผู้ดำเนินการประชุมไดเ้สนอให้ที่ประชมุพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดงัต่อไปนี้ 
 
วาระที ่1   พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 ซ่ึงประชุมเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563   

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 
1/2563  ซึ่งประชุมเมื่อวันที ่9 กันยายน 2563 ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายใน 14 วันนับ
แต่วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ตามที่กฎหมายกำหนด และได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญ
ประชุมแล้วนั้น โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน  

ทั้งนี้ จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คือ เสียงข้างมากของจำนวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออก
เสยีงลงคะแนน และเมื่อไม่มีผู้ใดมีความเห็นหรือขอ้ซักถาม  ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติและผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวสรุป
มติที่ประชุมดังนี้  
มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุม
เมื่อวันท่ี 9 กันยายน 2563 ด้วยคะแนนเสียง 
    เห็นด้วย   จำนวน    3,767,924,837  เสียง  คิดเป็นร้อยละ   100 
    ไม่เห็นด้วย     จำนวน              -        เสียง    คิดเป็นร้อยละ     - 
    งดออกเสียง    จำนวน             -       เสียง   คิดเป็นร้อยละ     - 
จากจำนวนเสียงท้ังหมด 3,767,924,837 เสียง ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ 
 
วาระที ่2  รับทราบผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท ประจำปี 2563 

ประธานฯ ได้ให้นางอรอุมา แพงเงิน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการเงินและบัญชี รายงานผลการ
ดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 ให้ที่ประชุมทราบนางอรอุมา แพงเงิน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงินและ
บัญช ีได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 ต่อที่ประชุมตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัท 
โดยสรุปดังนี ้
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ฐานะทางการเงิน (งบการเงินรวม) 
ปี 2563 

 (หน่วย:พันบาท) 
ปี 2562 

(หน่วย:พันบาท) 

 สินทรัพย์รวม 530,363 509,756 

 หนี้สินรวม  234,915 165,531 

 ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม  295,448 334,225 
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คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 รับทราบผลการ
ดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 ดังกล่าว 
 

ทั้งนี้ วาระนี้ไม่ต้องได้รับการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ 
 
วาระที ่3  พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบจาก 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว 
ประธานได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุดวันท่ี 31 

ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ให้ที่ประชุมทราบเพื่อพิจารณาอนุมัต ิ
ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 

2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 56. คณะกรรมการได้จัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2563 สิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยงบแสดงฐานะทาง
การเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563  ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัทและได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ากระบวนการจัดทำรายงานทางบัญชี และการเงินของบริษัทมีระบบการ
ควบคุมภายในที่ดีเพียงพอที่ทำให้มั่นใจได้ว่า รายงานทางการเงินแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทอย่าง
ถูกต้องอย่างท่ีควรตามมาตรฐานการบัญชี ที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอและทันเวลา
เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้น นักลงทุนหรือผู้ใช้งบการเงินในการตัดสินใจลงทุน 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจำปี 2564 พิจารณาอนุมัติงบดุล
และงบกำไรขาดทุนประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของ
บริษัทและได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว 

ทั้งนี้ จำนวนเสียงท่ีต้องใช้เพื่อผ่านมติ คือ เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนนและเมื่อไม่มีผู้ใดมีความเห็นหรือข้อซักถาม  ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติและผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวสรุป
มติที่ประชุมดังนี้  
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ผลการดำเนินงาน (งบการเงินรวม) 
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มติท่ีประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมตเิปน็เอกฉันท์อนมุัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 

2563 ด้วยคะแนนเสียง 

    เห็นด้วย   จำนวน  3,839,421,936  เสยีง คิดเป็นร้อยละ   100 
    ไม่เห็นด้วย     จำนวน              -                เสียง คิดเป็นร้อยละ     - 
    งดออกเสียง    จำนวน             -             เสียง คิดเป็นร้อยละ     - 
จากจำนวน 3,839,421,936 เสียงท้ังหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้   
 
วาระที ่4   พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลและงดการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับป ี2563 

ประธานได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมรายงานรายละเอียดเหตุผลเกี่ยวกับการงดจ่ายเงินปันผลและงดการ
จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2563 ใหแ้ก่ที่ประชุมทราบเพือ่พิจารณาอนุมัติ 

ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และ
ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 51. กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ
กำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองจะมีไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด 
พ.ศ. 2535 มาตรา 115 ได้กำหนดให้การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ และในกรณีที่บริษัท
ยังมยีอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล 
    เมื่อพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท ตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทประจำปี 2563 
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 นั้น บริษัทมีผลขาดทุนในปีบัญชีเป็นจำนวน 48,775,534 บาท และมีผลขาดทุนสะสมจำนวน 
958,400,650 บาท  ดังนั้น จากผลการดำเนินงานของบริษัทที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทประจำปี 2563 
สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ข้างต้น บริษัทจึงไม่สามารถจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองและจ่ายปันผลได้ คณ ะกรรมการบริษั ท
พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาอนุมัติงดจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตาม
กฎหมายและงดจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คือ เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน และเมื่อไม่มีผู้ใดมีความเห็นหรือข้อซักถาม  ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติและผู้ดำเนินการ
ประชุมได้กล่าวสรุปมติที่ประชุมดังนี ้ 
มติท่ีประชุม 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 เสียงท้ังหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้   
 
วาระที ่5   พิจารณาอนมุัติการแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 

ประธานได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมช้ีแจงเหตุผลและหลักการสำหรับวาระนี้ ให้แก่ที่ประชุมทราบเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ ผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวว่าต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 
2535 และตามข้อบังคบัของบริษัท ข้อที่ 18. กำหนดว่า ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ให้กรรมการจำนวนไม่น้อย 
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กว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดในคณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกเป็น
สามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจเลือกเข้ารับตำแหน่ง
อีกก็ได้ 

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งหมด 9 ท่าน ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 นี้ 
กรรมการที่จะต้องพน้จากตำแหน่งตามวาระในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด คิดเป็นจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 

1. นายฉัฐภูมิ ขันติวิริยะ       กรรมการ/ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
2. นายสมเกียรติ ฉ่ัวศริิพัฒนา         กรรมการ/กรรมการบริหาร 
3. นายศิริศักดิ์ ปิยทัสสีกุล       กรรมการ/กรรมการบริหาร 
 

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทระหว่างวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564  
ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอช่ือบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก
เป็นกรรมการบริษัท   

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอช่ือ) ได้ร่วมกันพิจารณา
คณุสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการเป็นรายบุคคล
แล้ว โดยคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ คุณสมบัติในฐานะกรรมการในด้านต่างๆ ความเหมาะสมด้าน
คุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญ ผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา รวมทั้งเป็นบุคคลทีม่ีคุณสมบัติ
ครบถ้วนและไม่มีลักษณะ ต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดย
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องแล้ว เห็นว่ากรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 คน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ในธุรกจิของบริษัท และที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอช่ือ) ได้พิจารณาโดยผ่านกระบวนการ
กลั่นกรองตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัทแล้วเห็นสมควรให้เสนอต่อทีป่ระชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564  พิจารณา
อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเขา้ดำรงตำแหนง่กรรมการต่ออีกวาระหนึง่ ตามความเห็นของคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  

ทั้งนี้ จำนวนเสียงท่ีต้องใช้เพื่อผ่านมติ คือ เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนนและเมื่อไม่มีผู้ใดมีความเห็นหรือข้อซักถาม  ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติและผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวสรุป
มติที่ประชุมดังนี ้ 
มตทิีป่ระชุม 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 เสียงท้ังหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้   
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 2. นายสมเกียรติ ฉ่ัวศิริพัฒนา กรรมการ/กรรมการบริหาร 
  เห็นด้วย  จำนวน  3,839,421,936 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100 
  ไม่เห็นด้วย  จำนวน        -          เสียง คิดเป็นร้อยละ    - 
  งดออกเสียง จำนวน        -            เสียง คิดเป็นร้อยละ    - 

จากจำนวน 3,839,421,936 เสยีงท้ังหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้   
 3. นายศิริศักดิ์ ปิยทัสสีกุล  กรรมการ/กรรมการบริหาร 
  เห็นด้วย          จำนวน  3,839,421,936 เสียง คิดเป็นร้อยละ   100 
  ไม่เห็นด้วย       จำนวน           -         เสียง คิดเป็นร้อยละ      - 
  งดออกเสียง     จำนวน          -    เสียง คิดเป็นร้อยละ     - 

จากจำนวน   3,839,421,936  เสียงท้ังหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้  
 
วาระที ่6   พิจารณากำหนดค่าตอบแทนและเบ้ียประชุมสำหรับกรรมการประจำปี 2564  

ประธานได้มอบหมายให้ผูด้ำเนินการประชุมช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกบัการกำหนดคา่ตอบแทนและเบี้ยประชุม
สำหรับกรรมการประจำปี 2564 ใหแ้ก่ท่ีประชุมทราบเพื่อพิจารณา 

ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 มาตรา 90 กำหนดว่า 
"การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ
จำนวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม" 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 โดยพิจารณา
กลั่นกรองถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งได้
เปรียบเทียบกับธุรกิจในประเภทและขนาดใกล้เคียงกัน จากรายงานผลสำรวจอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนของ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตด้านผลการดำเนินงานของบริษัท 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงมีมติเห็นชอบให้เสนอกำหนดวงเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับ ปี 2564 
เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,300,000 บาท (ลดลงจากปี 2563) โดยรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการอิสระ และคณะกรรมการ
ชุดย่อยอ่ืนของบริษัทสำหรับปี 2564 ดังนี ้

องค์ประกอบค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2564 
 

ตำแหน่ง ค่าตอบแทน 
รายเดือน 

ค่าเบ้ียประชุม 
ต่อคร้ัง 

บำเหน็จพิเศษ 

ประธานคณะกรรมการ 40,000 บาท 25,000 บาท ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ 
กรรมการ 15,000 บาท 20,000 บาท ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 25,000 บาท 25,000 บาท ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ 
กรรมการตรวจสอบ - 20,000 บาท ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ 
ประธานคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน - 25,000 บาท ขึ้นอยูก่ับผลประกอบการ 
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน - 20,000 บาท ขึน้อยู่กับผลประกอบการ 
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ทั้งนี้ กรณีประธานคณะกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นบุคคลเดียวกัน จะได้รับค่าตอบแทน
รายเดือนเฉพาะอัตราที่สูงกว่าเพียงจำนวนเดียวเท่านั้น 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว 
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน
ไม่เกิน 4,300,000 บาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ทั้งนี้ จำนวนเสียงท่ีต้องใช้เพือ่ผ่านมติ คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุม และเมื่อไมม่ีผู้ใดมีความเห็นหรือข้อซักถาม  ประธานจงึขอให้ท่ีประชุมลงมติและผูด้ำเนินการประชุมได้กล่าวสรุปมติ
ที่ประชุมดังนี ้ 
มติท่ีประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ 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  เสียงท้ังหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้   
   
(เนื่องจากในวาระนี้ ดร.อมฤทธิ์ กล่อมจิตเจรญิ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จดัการ ได้ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 1,507,200,165 หุ้น 
และนายศริิศักดิ์ ปิยทัสสีกลุ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ได้ถือหุ้นของบริษัทเป็นจำนวน  732,862,800 หุ้น จึงถือว่ามีส่วนได้
เสียในวาระนี้ ดังน้ัน จึงไม่นับรวมจำนวนหุ้นของทั้ง 2 ท่านในการออกเสียงลงคะแนน) 
 
วาระที ่7   พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 

ประธานได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมช้ีแจงรายละเอียดดังนี้  เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 59. และข้อที่ 60 ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชแีละกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัทประจำปี 2564 โดยการแต่งตั้งครั้งนี้เป็นรอบปีบัญชีทีส่ี่ เนื่องจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นบริษัทที่ให้บริการการ
สอบบัญชีที่มีมาตรฐานและมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมถึงมีอัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยเสนอให้คณะกรรมการ
บริษัทนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ 

คณะกรรมการบริษัทมคีวามเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้
ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย 
ประจำปี 2564 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายช่ือดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2564 

1. นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 7305 และ/หรือ 
2. นายจิโรจ ศิริโรโรจน์          ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5113 และ/หรือ   
3. นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4713  
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ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านข้างต้น และบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีเคยได้รับอนุมัติ
จากท่ีประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผูถ้ือหุ้น ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษทัย่อย มาแล้ว 3 ปี  ในกรณีทีผู่้สอบบัญชี
รับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท 
กรินทร์ ออดิท จำกัด แทนได้ 

นอกจากนี้ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด และผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอช่ือดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือ
ส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อ
การปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด  ในส่วนค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงภาระหน้าที่
ในการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,290,000 บาท  ทั้งนี้ 
จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คือ เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และ
เมื่อไม่มีผู้ใดมีความเห็นหรือข้อซกัถาม  ประธานจึงขอให้ท่ีประชุมลงมติและผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวสรุปมติที่ประชุมดังนี ้ 

 
มติท่ีประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็น
สำนักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2564 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายช่ือดังต่อไปนี้ เป็น
ผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2564  

1. นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 7305 และ/หรือ 
2. นายจิโรจ ศิริโรโรจน์      ผู้สอบบัญชรีับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5113 และ/หรือ   
3. นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4713  

ในกรณีที่ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏบิัติงานได้ให้ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด จัดหาผูส้อบบัญชีรับ
อนุญาตอื่นของบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด แทนได้ และอนมุัติกำหนดค่าสอบบญัชีสำหรับบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 
2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,290,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง  

    เห็นด้วย         จำนวน 3,839,421,936  เสียง คิดเป็นร้อยละ   100 
    ไม่เห็นด้วย      จำนวน               -         เสียง คิดเป็นร้อยละ     - 
    งดออกเสียง    จำนวน                 -    เสียง คิดเป็นร้อยละ     - 
จากจำนวน   3,839,421,936 เสียงท้ังหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้   
 
วาระที ่8    พิจารณาอนุมัติการแก้ไขและเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท 

ประธานได้มอบหมายใหผู้้ดำเนินการประชุมช้ีแจงเหตุผลถึงการพิจารณาในวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวว่า 
เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจและรองรับการดำเนินธุรกิจของบริษัทในปัจจุบันและอนาคตจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้
ถือหุ้นพิจารณาแก้ไขและเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท   

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติการแก้ไขและเพิ่มเติมวัตถุประสงค์
ของบริษัทโดยแก้ไขเพิ่มเติมจำนวน 2 ข้อ และเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ใหม่ของบริษัท จำนวน 2 ข้อ เพื่อให้ครอบคลุมและ
สอดคล้องกบัธุรกิจของบริษัทในปัจจุบันและอนาคต โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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ในข้อที่ 8 

จากเดิม แก้ไขเพ่ิมเติมเป็น 
ประกอบกิจการการค้า  ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง มัน
สำปะหลังอัดเม็ด กาแฟ เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ถั่ว งา ละหุ่ง 
ปาล์มน้ำมัน ปอ ฝ้าย นุ่น พืชไร่ ผลิตภัณฑ์จากสินค้าดังกล่าว 
ครั่ง หนังสัตว์ ไม้ แร่ ยาง ยางดิบ ยางแผ่น หรือยางชนิดอื่นอัน
ผลิตขึ้นหรือได้มาจากส่วนหนึ่งส่วนใดของต้นยางพารา ของป่า
สมุนไพร และพืชผลทางเกษตรอื่นทุกชนิด 

ประกอบกิจการการค้า รวมถึงทำการผลิต ซ้ือ ขาย การสั่งเข้า
มาและส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศรวมทั้งการซ้ือขายใน
ประเทศซ่ึง ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง มันสำปะหลังอัดเม็ด 
กาแฟ เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ถั่ว งา ละหุ่ง ปาล์มน้ำมัน ปอ ฝ้าย 
นุ่น พืชไร่ ผลิตภัณฑ์จากสินค้าดังกล่าว ครั่ง หนังสัตว์ ไม้ แร่ทุก
ชนิดและทุกประเภท รวมถึงสิ่งอันเป็นวัตถุพลอยได้จากแร่ทุก
ชนิด ยาง ยางดิบ ยางแผ่น หรือยางชนิดอื่นอันผลิตขึ้นหรือได้มา
จากส่วนหนึ่งส่วนใดของต้นยางพารา ของป่าสมุนไพร และพืชผล
ทางเกษตรอื่นทุกชนิด 

 
ในข้อที ่13    

จากเดิม แก้ไขเพ่ิมเติมเป็น 
ประกอบกิจการค้า เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องทุนแรง 
ยานพาหนะ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ เครื่องบำบัดน้ำเสียและ
เครื่องกำจัดขยะ 

ประกอบกิจการค้า รวมถึงการผลิต ซ้ือ ขาย การสั่งเข้ามา
และส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศรวมทั้งการซ้ือขาย
ในประเทศซ่ึง เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่อง
ทุนแรง ยานพาหนะ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ เคร่ือง
กรองน้ำ เครื่องบำบัดน้ำเสียและเครื่องกำจัดขยะ 

 
และพิจารณาเพ่ิมเติมวตัถุประสงค์ใหมข่องบริษัทจำนวน 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
ที่เกิดขึน้จากระบบบำบัดน้ำเสีย การผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียและการดำเนินกิจการอืน่ทีเ่กี่ยวเนื่องกัน                                                                                                           

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า การอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท
จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และเมื่อไม่มีผู้ ใดมีความเห็นหรือข้อซักถาม  ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติและ
ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวสรุปมติที่ประชุมดังนี้ 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว 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   เสียงท้ังหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้   
 
วาระที่ 9     พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3.เพ่ือให้สอดคล้องกับการแก้ไขและเพ่ิมวัตถุประสงค์ของ

บริษัท 
ประธานได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมช้ีแจงเหตุผลถึงการพิจารณาในวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวว่า 

เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขและเพิ่มเติมวัตถปุระสงค์ของบริษัทดังกล่าวข้างต้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 3. ให้เป็นดังนี ้
 

“ ขอ้ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 69 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ทีแ่นบ ” 
 

ทั้งนี ้พิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้บคุคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสอืบริคณห์
สนธิท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแกไ้ขและเพิ่มเตมิถ้อยคำหรือดำเนินการใดๆเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่ง
ของนายทะเบียน 
คณะกรรมการบริษัทมคีวามเห็นวา่ควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัตกิารแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 3. ของ
บริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแกไ้ขและเพิม่เติมวตัถุประสงค์ของบริษัท โดยมรีายละเอียดตามที่เสนอและมอบอำนาจให้
บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบรคิณหส์นธิท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย์ มี
อำนาจแกไ้ขและเพิ่มเติมถ้อยคำหรือดำเนนิการใดๆเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน   

ผู้ดำเนินการประชุมช้ีแจงตอ่ท่ีประชุมเพิ่มเติมว่า การอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3.ของบริษัทจะต้อง
ได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขและ
เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ให้เป็นดังนี้  “ ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 69 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่
แนบ ” และอนุมัติการมอบอำนาจให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิท่ีกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำหรือดำเนินการใดๆเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน
ดว้ยคะแนนเสียง 
   เห็นด้วย         จำนวน  3,839,421,941  เสียง คิดเป็นร้อยละ   100 
   ไม่เห็นด้วย      จำนวน             -         เสียง คิดเป็นร้อยละ     - 
   งดออกเสียง     จำนวน                -    เสียง คิดเป็นร้อยละ     - 
จากจำนวน   3,839,421,941 เสียงท้ังหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้   
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วาระที ่10  พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ 
ประธานได้กล่าวต่อที่ประชุมว่าขณะนี้วาระต่างๆตามทีร่ะบไุว้ในหนังสือเชิญประชุมไดร้ับการพิจารณาจากท่ี

ประชุมผู้ถือหุ้นครบถ้วนแล้ว ไม่ทราบว่าผู้ถือหุ้นท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อพิจารณาหรือไม ่
 

     - ไม่มีการพิจารณาในเรื่องอื่นๆ – 

 

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อทีป่ระชุมว่ามีคำถามจากผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะดังนี้ 

ข้อที่ 1 จากผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย  

บริษัทมีผลขาดทุนสะสม ปี 2563 เป็นจำนวน 958.40 ล้านบาท ไม่ทราบว่าบริษัทมีแนวทางหรือแผนการอย่างไร ในการ
แก้ปัญหาในจุดนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมองเห็นอนาคตที่ดีขึ้น   
 
ประธานในที่ประชุม ขอเชิญให ้ดร.อมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ กรรมการผู้จัดการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ตอบข้อสอบถามนี้  
 
ดร.อมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ กรรมการผู้จัดการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อสอบถามดังนี ้
จากคำถามขอเรียนช้ีแจงดังนี ้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 เลยเป็นท่ีต้องการ
ของประชาชนอย่างมากในช่วงวิกฤติแบบนี้ แต่ทั้งนี้บริษัทไม่ได้ดำเนินธุรกิจเพื่อมุ่งหวังกำไรเพียงอย่างเดียว เราเน้นปริมาณ
มากกว่า เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน มากกว่าจะเน้นที่ตัวผลกำไรอย่างเดียว แต่อย่างไรก็ตามบริษัทคาดว่า
น่าจะมีความเติบโตจากทิศทางที่ดำเนินการอยู่และคงใกล้ความจริงในการสร้างผลกำไรเพื่อนำมาล้างผลขาดทุนที่สะสมอยู่ 
 

ข้อท่ี 2 ผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์ออกนามสอบถามดังนี ้
ความคืบหน้าการออกและเสนอขายหุ้นใหก้ับบุคคลในวงจำกัด  
ดร.อมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ กรรมการผู้จัดการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อสอบถามดังนี ้

เนื่องจากสถานการณ์โควดิทีค่่อนข้างรุนแรงขึ้น ซึง่เป็นธรรมดาที่นกัลงทุนส่วนใหญ่จะมีความระมดัระวังในเรื่องของการลงทุน แต่
จากการพูดคุยกันยังเห็นว่านักลงทุนมีความพร้อมและยังความสนใจในการร่วมลงทุนกับเรา เพียงแตใ่นช่วงสถานการณ์แบบน้ี
อาจมีการชะลอการลงทนุบ้าง อีกทั้งน่าจะเนื่องจากยังพอมเีวลาจนถึงเดือนกันยายนปีน้ีถึงครบกำหนดระยะเวลา 1 ปี ตามที่
ได้รับอนมุัติจากที่ประชุมผู้ถอืหุ้นในครั้งก่อน 
 

ข้อที่ 3 ผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์ออกนามสอบถามดังนี ้
โครงการสมุนไพรฟ้าทะลายโจร อยู่ในข้ันวิจัยหรือกำลังผลติ และถ้าสถานการณเ์ปลี่ยนแปลงไป การทีบ่ริษัทไดล้งทนุไปบริษัทจะ
เกิดความเสียหายหรือไม ่
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บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน)                                                 
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0107554000143 

เลขที่ 222/148-150 อาคารชุดบ้านสวนจตุจักร ซอยวิภาวดีรังสิต 17 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 

 

ดร.อมฤทธิ์ กล่อมจติเจริญ กรรมการผู้จดัการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อสอบถามดังนี ้  

สมุนไพรฟ้าทะลายโจร ณ ปัจจุบัน ไม่ได้อยู่ในขั้นตอนการวิจัยแล้ว เราได้ทำการผลิตและออกวางจำหน่ายเป็นที่เรียบร้อย ซึ่ง
วางขายที่ เซเว่นอีเลฟเว่น ฟู๊ดแลนด์  ทุกสาขา และในช่องทางการบูรออนไลน์  การผลิตดังกล่าวเราร่วมมือทางวิชาการกับ
กรมการแพทย์แผนไทย ซึ่งตอนนี้กำลังเป็นที่ต้องการของประชาชนเป็นอย่างมาก ทำให้ผลิตไม่ทันจนขาดตลาดอีกทั้งยังมี
ต่างประเทศที่ติดต่อเข้ามาเพื่อให้เป็นตัวแทนเยอะมาก ทำให้มั่นใจว่าถึงแม้สถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป การลงทุนดังกล่าวจะไม่
เกิดความเสียหายในแง่ของผลิตออกมาแล้วจะไม่มีที่วางจำหน่าย จะมีแต่เรื่องโดนค่าปรับที่ผลิตไม่ทันเพื่อจำหน่ายทีเ่ซเว่นอีเลฟ
เว่นมากกว่า และเราไม่ได้มีแค่ตัวยาฟ้าทะลายโจร ยังมีสเปรย์กระชายขาว เพื่อฉีดฆ่าเชื้อโรคคล้ายๆแอลกอฮอล์ แต่เป็นสมุนไพร 
100% เป็นงานวิจัยของทางมหิดล  และกำลังออกผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ เป็นยาน้ำฟ้าทะลายโจรมะขามป้อมแก้ไอ  ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์
ล่าสุดที่กำลังจะออกเร็วๆ นี ้
 
เมื่อไมม่ีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อท่ีประชุมเพื่อพิจารณาแล้ว ประธานจงึกล่าวปิดประชมุเวลา 11.10 น.  
 
 
 
 
 
 

       -พลตำรวจตรี ลัทธสัญญา เพียรสมภาร- 
 

                                                                       (พลตำรวจตรี ลัทธสัญญา เพียรสมภาร) 
                                ประธานกรรมการบริษัท/ ประธานในที่ประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - นางสาวกนกวรรณ บุญประกอบ- 
  

(นางสาวกนกวรรณ บุญประกอบ) 
เลขานุการบริษัท/ผู้บันทึกรายงานการประชุม                                                                               
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ความเหน็ของทีป่รึกษาทางการเงนิอิสระต่อ 
รายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย ์

 
ของ 

 
บริษัท มอร ์รีเทริน์ จ ากัด (มหาชน) 

 
เสนอต่อ 

 
ผู้ถอืหุน้ บริษัท มอร ์รีเทริน์ จ ากัด (มหาชน) 

 

 
 

โดย 

 
 

28 ตุลาคม 2564 
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2.1. วตัถปุระสงคแ์ละท่ีมาของการเขา้ท ารายการ (รายการท่ี-1) 23 
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ค าย่อ 
 

ชื่อเต็ม ชื่อย่อ 
บริษัท มอร ์รีเทิรน์ จ ากดั (มหาชน) : บริษัทฯ หรือ กิจการ หรือ MORE หรือ ผูข้าย 
บริษัท มอร ์เมดดิคลั จ ากดั : MMD 
บริษัท มอร ์พรอ็พเพอรตี์ ้ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั : PROP 
บริษัท เฮอเบิล เทคโนโลยี จ ากดั : HBT 
บริษัท เมยพ์ลสั 2005 จ ากดั  : MAYPLUS  

นายศิวพร ตัง้จิตติพร  : นายศิวพร หรือ ผูซ้ือ้ PROP 
บริษัท เฮลท ์เอ็มไพร ์คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) : HEMP หรือ ผูซ้ือ้ MMD 
การจ าหน่ายเงินลงทนุใน PROP ทัง้หมด เป็นจ านวน 38,339,993 หุน้ หรือคิดเป็นรอ้ยละ 99.99 ของ
ทนุจดทะเบียนทัง้หมดของ PROP มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10.00 บาท ในราคาจ าหน่ายหุน้ละ 6.51 บาท 
หรือคิดเป็นมลูค่ารวมทัง้สิน้ 250,000,000 บาท 

: รายการท่ี-1 

การจ าหน่ายเงินลงทุนใน MMD ทัง้หมด เป็นจ านวน 249,998 หุน้ หรือคิดเป็นรอ้ยละ 99.99 ของทุน
จดทะเบียนทัง้หมดของ MMD มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100.00 บาท ใหแ้ก่ HEMP ซึ่งไม่เป็นบคุคลท่ีเกี่ยว
โยงกันกับบริษัท ในราคาไม่เกิน 200,000,000 บาท (สองร้อยล้านบาท) โดย HEMP จะออกและ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ HEMP จ านวนไม่เกิน 1,655,262,500 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 
บาท ในราคาเสนอขาย 0.12083 บาทต่อหุน้ คิดเป็นมลูค่ารวมทัง้สิน้ 200,000,000 บาท ใหแ้ก่ บริษัท
ฯ เพื่อช าระเป็นค่าตอบแทนส าหรบัการซือ้หุน้สามญัของ MMD แทนการช าระดว้ยเงินสด 

: รายการท่ี-2 

รายการท่ี-2 รวมถึงการเขา้ท าสญัญาซือ้ขายหุน้ ขอ้ตกลง สญัญาอื่น ๆ  และเอกสารอื่น ๆ  ที่เกี่ยวขอ้ง
กบัการจ าหน่ายหุน้สามญัของ MMD  

: ธุรกรรมการจ าหน่ายเงินลงทนุ MMD 

บริษัท แอดวานซ ์พร๊อพเพอรตี์ ้แอนด ์คอนซลัแทนท ์จ ากดั : APC 

บริษัท เวลท ์แอพไพรซลั จ ากดั : WA 
โรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา2019  : COVID-19 
บริษัท ดิสคฟัเวอร ์แมเนจเมน้ท ์จ ากดั : ท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระ หรือ Discover 
บริษัท ไซเบอรแ์พลนเน็ต อินเตอรแ์อคทีฟ จ ากดั (มหาชน) (“CYBER”)  : CYBER 

เป็น บริษัท ยไูนเต็ด เพาเวอร ์ออฟ เอเชีย จ ากดั (มหาชน) (“UPA”) : UPA 
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย:์ : ส านกังาน ก.ล.ต. 
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย : ตลาดหลกัทรพัยฯ์ หรือ SET 
ตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ : mai  

ประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ : AGM 
บนัทึกความเขา้ใจ : MOU 
องคก์ารอนามยัโลก : WHO 
มาตรการป้องกนัและสกดักัน้การน าเชือ้เขา้สูพ้ืน้ท่ี และมาตรการการยบัยัง้การระบาดภายในพืน้ท่ี  : Lock Down 

การกกักนัโรค  : Quarantine 
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ี ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการท ารายการท่ีมี
นัยส าคญัท่ีเขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยส์ิน ลงวันท่ี 31 สิงหาคม 2551 (และท่ีไดม้ี
การแกไ้ขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผย
ขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษัทจดทะเบียนในการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์พ.ศ. 2547 
ลงวนัท่ี 29 ตลุาคม 2547 (และท่ีไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม)  

: ประกาศเรื่องรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยส์ิน 

สมาคมผูป้ระเมินค่าทรพัยส์ินแห่งประเทศไทย  : VAT 

บริษัท มอร ์คอนแทรค ฟารม์มิ่ง : MCF 
บริษัท คานาบิส คลบั จ ากดั : CNBCLUB 
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ความเหน็ของทีป่รึกษาทางการเงนิอิสระต่อรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย ์
ของบริษทั มอร ์รีเทริน์ จ ากัด (มหาชน) 

 
   28 ตลุาคม 2564 

ที่ IMAPDM205/2021 
 
เรื่อง: ความเห็นของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระต่อรายการจ าหนายไปซึ่งสินทรพัยข์อง 

บรษิัท มอร ์รีเทิรน์ จ ากดั (มหาชน) 
 
เรียน: คณะกรรมการบรษิัท คณะกรรมการตรวจสอบ และผูถื้อหุน้บรษิัท มอร ์รีเทิรน์ จ ากดั (มหาชน) 

 
เอกสารแนบ: 1)  สรุปขอ้มลูของผูซ้ือ้ PROP  
 2)  สรุปขอ้มลูของผูซ้ือ้ MMD  
 3)  สรุปขอ้มลูของ บรษิัท มอร ์รีเทิรน์ จ ากดั (มหาชน) (“MORE”) 
 4)  สรุปขอ้มลูการประเมินมลูค่าทรพัยสิ์นของ PROP จดัท าโดย บรษิัท แอดวานซ ์พร๊อพเพอรต์ี ้แอนด ์คอนซลัแทนท ์

จ ากดั  
 5)  สรุปขอ้มลูการประเมินมลูค่าทรพัยสิ์นของ PROP จดัท าโดย บรษิัท เวลท ์แอพไพรซลั จ ากดั  

 
อา้งถึง:           

1) มติที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทฯ ครัง้ที่ 5/2564 วนัท่ี 10 กนัยายน 2564 
2) สารสนเทศของบรษิัท มอร ์รีเทิรน์ จ ากดั (มหาชน) เรื่อง การจ าหน่ายเงินลงทนุในหุน้สามญัของบรษิัท มอร ์พรอ็พ

เพอรต์ี ้ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (“PROP”) 
3) สารสนเทศของบริษัท มอร ์รีเทิรน์ จ ากัด (มหาชน) เรื่อง การจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยเ์ก่ียวกับการเขา้ท าธุรกรรม

การจ าหน่ายเงินลงทนุของ บรษิัท มอร ์เมดดิคลั จ ากดั (“MMD”) 
4) แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) ของบรษิัทฯ สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 
5) รายงานประจ าปี 2563 (แบบ 56-2) ของบรษิัทฯ 
6) งบการเงินที่ตรวจสอบแลว้โดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตของบริษัทฯ ส าหรบังวด 12 เดือน สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 

2561 – 2563 และ งบการเงินสอบทานแลว้โดยผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตของบริษัทฯ ส าหรบังวด 6 เดือน สิน้สุด
วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 

7) งบการเงินที่ตรวจสอบแลว้โดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตของ  PROP ส าหรบังวด 12 เดือน สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 
2561 – 2563 และ งบการเงินสอบทานแลว้โดยผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตของ PROP ส าหรบังวด 6 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 
30 มิถนุายน 2564 

8) งบการเงินที่ตรวจสอบแลว้โดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตของ  MMD ส าหรบังวด 12 เดือน สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 
2561 – 2563 และ งบการเงินสอบทานแลว้โดยผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตของ MMD ส าหรบังวด 6 เดือน สิน้สดุวนัที่ 
30 มิถนุายน 2564 

9) รายงานการประเมินมลูค่าทรพัยสิ์น ของ PROP จดัท าโดย APC ลงวนัท่ี 19 กรกฎาคม 2564 
10) รายงานการประเมินมลูค่าทรพัยสิ์น ของ PROP จดัท าโดย WA ลงวนัท่ี 22 กนัยายน 2564 
11) รายงานประจ าปี 2563 (แบบ 56-2) ของ HEMP 
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12) งบการเงินที่ตรวจสอบแลว้โดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตของ HEMP ส าหรบังวด 12 เดือน สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 
2561 – 2563 และ งบการเงินสอบทานแลว้โดยผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตของ  HEMP ส าหรบังวด 6 เดือน สิน้สุด
วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 

13) รา่งสญัญาซือ้ขายหุน้ของ PROP ระหว่าง บรษิัทฯ และ ผูซ้ือ้ 
14) รา่งสญัญาซือ้ขายหุน้ของ MMD ระหว่าง บรษิัทฯ และ ผูซ้ือ้ 
15) เอกสารสญัญาอื่นๆ และการสมัภาษณ ์เจา้หนา้ที่ที่เก่ียวขอ้งของบรษิัทฯ 
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ขอบเขตและขอ้จ ากดัความรับผิดชอบ (Disclaimers) 
 

1. ผลการศกึษาของ บรษิัท ดิสคฟัเวอร ์แมเนจเมน้ท ์จ ากดั (“ทีป่รึกษาทางการเงนิอิสระ” หรือ “Discover”) ในรายงานฉบบั
นี ้อยู่บนพืน้ฐานของขอ้มูลและสมมติฐานที่ไดร้บัจากบริษัทฯ HEMP และขอ้มูลที่บริษัทฯ ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะ หรือ
เปิดเผยในเว็บไซตข์องส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(www.sec.or.th) เว็บไซตข์องตลาด
หลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (www.set.or.th) และขอ้มูลที่ประกาศต่อสาธารณะอื่นๆ ของบริษัทฯ  รวมทั้งขอ้มูลจากการ
สมัภาษณผ์ูบ้รหิารของบรษิัทฯ  

2. ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระท าการศกึษาโดยใชค้วามรู ้ความสามารถ และความระมดัระวงั โดยตัง้มั่นอยู่บนพืน้ฐานเยี่ยงผู้
ประกอบวิชาชีพ อย่างไรก็ดี ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระไม่สามารถรบัผิดชอบต่อผลก าไรหรือขาดทุน และผลกระทบต่างๆ 
อนัเกิดจากการเขา้ท ารายการในครัง้นี ้และ 

3. ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดพ้ิจารณาและใหค้วามเห็นภายใตส้ถานการณแ์ละขอ้มูลที่สามารถรบัรูไ้ดใ้นปัจจุบัน หาก
สถานการณแ์ละขอ้มูลมีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส าคัญ อาจส่งผลกระทบต่อผลการศึกษาของที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระ  

4. สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ  COVID-19 ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งองคก์ารอนามัยโลก (“WHO”) ได้
ประกาศใหก้ารระบาดของ COVID-19 เป็นการระบาดใหญ่และใหทุ้กประเทศเพิ่มมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคท าใหท้ั่วโลกมีการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยใชม้าตรการป้องกนัและสกัดกัน้
การน าเชือ้เขา้สูพ้ืน้ท่ี และมาตรการการยบัยัง้การระบาดภายในพืน้ที่  (“Lock Down”) และการกักกันโรค (“Quarantine”) 
สถานการณก์ารแพร่ระบาดดงักล่าวส่งผลอย่างมีนยัส าคัญต่อผลการด าเนินงานของ MORE และ HEMP ทัง้นี ้ที่ปรกึษา
ทางการเงินอิสระไดต้ัง้สมมติฐานเพิ่มเติมจากการสมัภาษณผ์ูบ้ริหารของ  MORE และ HEMP ซึ่ง ณ ปัจจุบนัยงัมีความไม่
แน่นอนและอาจเปล่ียนแปลงได้ โดยการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์ COVID-19 อาจส่งผลอย่างมีนัยส าคัญต่อ 
ความสามารถในการหารายได ้ก าไร และงบการเงินของ MORE และ HEMP อย่างมีนยัส าคญั 
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บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) 
 

ตามที่ ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 5/2564 เมื่อวนัที่ 10 กันยายน 2564 ไดแ้ต่งตัง้ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ เพื่อ
ท าหนา้ที่ต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงการใหค้วามเห็นในการเขา้ท าธุรกรรมการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์2 รายการ ตามที่ก าหนดใน
ประกาศเรื่องรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นดงันี:้ 

1. บริษัทฯ ไดพ้ิจารณาถึงสถานการณส์ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนั การแพร่ระบาดของ COVID-19 และผลกระทบ
ต่างๆ ที่เกิดขึน้ และ คาดการณว์่าโอกาสในการท าก าไรจากการด าเนินธุรกิจอสงัหาริมทรพัยน์่าจะลดลงอย่างมีนยัส าคญัไปอีกอย่าง
นอ้ย 2-3 ปี จึงไดพ้ิจารณาเพิ่มการลงทนุในธุรกิจสาธารณปูโภค โดยเฉพาะธุรกิจน า้ประปา ที่บรษิัทฯ คาดว่าจะมีพืน้ฐานท่ีดีกว่า ทัง้นี ้
เมื่อมีนกัลงทุนในดา้นอสงัหารมิทรพัย ์มีความสนใจในสินทรพัยข์อง PROP  ประกอบกบับรษิัทฯ มีความตอ้งการเงินสดในการขยาย
ธุรกิจสาธารณปูโภค บรษิัทฯ จึงเห็นว่าการเขา้ท ารายการธุรกรรมการจ าหน่ายเงินลงทนุทัง้หมดของ PROP จะท าใหบ้รษิัทฯ สามารถ
น าเงินไปลงทุนธุรกิจบริหารจดัการน า้ครบวงจร น า้ประปา บ าบดัน า้เสีย ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าน่าจะสามารถท าก าไรใหก้ับบริษัทฯ ใน
อนาคตไดด้ีกว่าการพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์นอกจากนี ้โครงการบา้นสวนจตจุกัร ณ ปัจจบุนั ยงัอยู่ในสภาพท่ียงัไม่พรอ้มขายแยกราย
หอ้งใหแ้ก่ลกูคา้ และ PROP ตอ้งใชล้งทนุเพื่อซ่อมแซม และปรบัปรุงโครงการดงักล่าวเพิ่มอีกประมาณ 37.00 ลา้นบาท (ที่มา : มติที่
ประชุมคณะกรรมการ PROP ครัง้ที่ 3/2562 เมื่อวนัที่ 19 มีนาคม 2562 ) ดว้ยเหตุผลดงักล่าว คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติอนมุตัิ
ใหเ้สนอต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมตัิการจ าหน่ายเงินลงทุนใน PROP  ซึ่งเป็นบริษัทย่อยจ านวน 38,399,993 หุน้ หรือคิด
เป็นรอ้ยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทัง้หมดของ PROP  โดยมีมลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 10.00 บาท ในราคาจ าหน่ายหุน้ละ 6.51 บาท 
หรือคิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิน้ 250,000,000 บาท (สองรอ้ยหา้สิบลา้นบาท) ใหแ้ก่ นายศิวพร ตัง้จิตติพร (ผูซ้ือ้) (รายการที่-1) โดย
ภายหลงัการท ารายที่-1 PROP จะสิน้สภาพการเป็นบริษัทย่อยของ MORE การเขา้ท ารายการดงักล่าวไม่เขา้ข่ายเป็นรายการเก่ียว
โยงกนัตามประกาศ คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดทนุท่ี ทจ. 21/2551 เรื่องหลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัและ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบตัิของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่
เก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 รวมถึงประกาศอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง โดยการจ าหน่ายเงินลงทุนในหุน้สามัญของ PROP เขา้ข่ายเป็นรายการ
จ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยข์องบริษัทตามประกาศการไดม้าหรือจ าหน่ายไป โดยมีขนาดรายการสงูสดุเท่ากับรอ้ยละ 72.25 ตามเกณฑ์
มลูค่าสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิ (NTA) โดยเป็นเกณฑท์ี่ค  านวณขนาดรายการจ าหน่ายไปสงูสดุจากงบการเงินรวมของบรษิัทท่ีไดร้บัการ
สอบทานจากผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 (MORE ยงัคงถือหุน้ใน PROP รอ้ยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียน
และช าระแลว้ และมีอ านาจควบคุมรวมถึงมีส่วนแบ่งรายไดจ้ากการด าเนินงานของ PROP จนกว่าผูซ้ือ้จะช าระเงินค่าหุน้ครบตาม
จ านวนและ MORE ท าการโอนหุน้ PROP เสร็จสิน้ ทั้งนี ้การช าระเงินมดัจ าของผูซ้ือ้ไม่ถือเป็นการเปล่ียนแปลงอ านาจควบคุมใน 
PROP) 

2. ตามที่  บริษัทฯ มิได้รับเงินเพิ่มทุน จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ มทุนให้บุคคลเฉพาะเจาะจง (Private 
Placement) จ านวนรวม 3,000,000,000 หุน้ โดยมีราคาเสนอขาย 0.50 บาทต่อหุน้ (ที่ไดม้ีมติที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2563 
ประชมุเมื่อวนัท่ี 9 กนัยายน 2563 ใหอ้นมุตัิการเพิ่มทนุดงักล่าว) เนื่องจากการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักล่าวมไิดด้  าเนินการภายใน
ก าหนดระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วนัที่มีมติที่ประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ จึงท าใหร้าคาเสนอขายตอ้งถูกก าหนดขึน้ใหม่เป็นราคาตลาด 
(ตามเกณฑอ์นุญาตการออกเสนอขาย แบบ Private Placement) โดยราคาตลาด ณ ช่วงเวลาดงักล่าวมีราคาสงูกว่าราคาเสนอขาย
เดิมที่ 0.50 บาทต่อหุน้อย่างมีนยัส าคญั นกัลงทุนกลุ่มดงักล่าวจึงไม่จองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนใหบุ้คคลเฉพาะเจาะจงดงักล่าว ท าให้
บรษิัทฯ ขาดเงินลงทนุในโครงการผลิตภณัฑส์มนุไพรไทยและการตัง้รา้น “การบรู” ซึ่งบรษิัทฯ คาดว่าจะตอ้งใชเ้งินลงทนุอีกประมาณ 
300.00 ลา้นบาท (ตามแผนการใชเ้งินเพิ่มทุนเดิมของบริษัทฯ ) และบริษัทฯ มีแผนจะมุ่งเนน้การด าเนินธุรกิจบริหารจดัการน า้ครบ
วงจร น า้ประปา บ าบัดน า้เสีย ดว้ยเหตุผลดังกล่าวจึงท าให้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุน้เพื่อ
พิจารณาอนุมตัิการจ าหน่ายเงินลงทุนใน MMD ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ถือหุน้รอ้ยละ 99.99 ของจ านวนหุน้ที่จด
ทะเบียนและช าระแลว้ของ MMD จ านวน 249,998 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท ใหแ้ก่ HEMP ซึ่งไม่เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบั
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บรษิัท ในราคาไม่เกิน 200,000,000 บาท (สองรอ้ยลา้นบาท) รวมถึงการเขา้ท าสญัญาซือ้ขายหุน้ ขอ้ตกลง สญัญาอื่น ๆ และเอกสาร
อื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการจ าหน่ายหุน้สามญัของ MMD (“ธุรกรรมการจ าหน่ายเงินลงทุน”) โดย HEMP จะออกและจดัสรรหุน้สามัญ
เพิ่มทุนของ HEMP จ านวนไม่เกิน 1,655,262,500 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขาย 0.12083 บาทต่อหุน้ คิด
เป็นมลูค่ารวมทัง้สิน้ 200,000,000 บาท ใหแ้ก่ บริษัทฯ เพื่อช าระเป็นค่าตอบแทนส าหรบัการซือ้หุน้สามญัของ MMD แทนการช าระ
ดว้ยเงินสด (รายการท่ี-2) รวมถึงการเขา้ท าสญัญาซือ้ขายหุน้ ขอ้ตกลง สญัญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจ าหน่ายหุน้
สามัญของ MMD (“ธุรกรรมการจ าหน่ายเงินลงทุน”) ทั้งนี ้ ส าหรบัการเขา้ท ารายการที่-2 HEMP จะตอ้งปฏิบตัิตามหลักเกณฑข์อง
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตใหบ้ริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุน้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลใน
วงจ ากดั ลงวนัท่ี 28 ตลุาคม 2558 (และที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) ธุรกรรมการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนดงักล่าวจะท าใหบ้รษิัทฯ เป็นผู้
ถือหุน้ของ HEMP เป็นจ านวนไม่เกิน 1,655,262,500 หุน้ หรือคิดเป็นรอ้ยละ 36.07 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดภายหลงั
การเพิ่มทนุจดทะเบียนช าระแลว้ของ HEMP ซึ่งเป็นผลใหบ้รษิัทฯ ถือหุน้ขา้มจดุที่ตอ้งท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของ HEMP ที่
รอ้ยละ 25 และมีหนา้ที่ตอ้งท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของ HEMP  ตามที่ก าหนดไวใ้นพระราชบัญญัติหลักทรพัยแ์ละตลาด
หลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 (และที่ไดม้ีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกอบกับประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 12/2554 เรื่อง 
หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการในการเขา้ถือหลกัทรพัยเ์พื่อครอบง ากิจการลงวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2554 (และที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเตมิ) 
อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีความประสงคท์ี่จะขอผ่อนผันการท าค าเสนอซือ้หลักทรพัยท์ัง้หมดของกิจการโดยอาศยัมติที่ประชุมผูถื้อหุน้ 
(Whitewash) ตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ที่ สก. 29/2561 เรื่องหลกัเกณฑใ์นการขอ
ผ่อนผนัการท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของกิจการ โดยอาศยัมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ของกิจการ (และที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) ซึง่ใน
การผ่อนผนัการท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของกิจการโดยอาศยัมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ของกิจการในครัง้นี ้จะตอ้งไดร้บัอนมุตัิจาก
ที่ประชุมผูถื้อหุน้ของ HEMP ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน โดยมติดงักล่าวมิใหน้บัรวมการออกเสียงของบุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 
2535 (และที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) ของผูข้อผ่อนผนัหรือบคุคลที่กระท าการรว่มกนั (concert party) กบัผูข้อผ่อนผนั และบคุคลตาม
มาตรา 258 ของบคุคลดงักล่าว ในเบือ้งตน้ บรษิัทฯ คาดว่าธุรกรรมการจ าหน่ายเงนิลงทนุนีจ้ะสามารถเริ่มและด าเนินการใหแ้ลว้เสรจ็
ไดภ้ายใน เดือนกุมภาพนัธ ์2565 ทัง้นี ้รายละเอียดเป็นไปตามสารสนเทศของบริษัทฯ ทัง้นี ้การเขา้ท ารายการที่-2 ถือเป็นรายการ
จ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นตามประกาศเรื่องรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์น ซึ่งมีขนาดรายการสงูสดุเท่ากับรอ้ยละ 204.53 
ตามเกณฑม์ลูค่ารวมส่ิงตอบแทนโดยเป็นเกณฑท์ี่ค  านวณขนาดรายการจ าหน่ายไปสงูสดุจากงบการเงินรวมของบริษัทที่ไดร้บัการ
สอบทานจากผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 

การเขา้ท ารายการที่-1 และรายการที่-2 จึงถือเป็นรายการจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาด
ทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการที่มีนยัส าคัญที่เขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์น  ลงวนัที่ 31 
สิงหาคม 2551 (และที่ไดม้ีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการ
ปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์พ.ศ. 2547 ลงวนัที่ 29 ตุลาคม 2547 (และที่ไดม้ีการแกไ้ข
เพิ่มเติม) (“ประกาศเร่ืองรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพยส์ิน”) ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดรายการดงักล่าวดว้ยวิธีการค านวณ
ขนาดรายการตามเกณฑม์ลูคา่รวมของสิ่งตอบแทนเปรียบเทียบกบัมลูค่าสินทรพัยร์วมของบรษิัท ตามงบการเงินของบรษิัท สิน้สดุ ณ 
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ซึ่งผูส้อบบัญชีของบริษัทไดส้อบทานแลว้นั้น พบว่ามีมูลค่าขนาดรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย์รวมกัน
เท่ากับเท่ากับร้อยละ 249.96 ทั้งนี ้บริษัทฯ ไม่มีรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ในรอบหกเดือนที่ ผ่านมาโดยมี
รายละเอียดขอ้มลูทางการเงินและการค านวณขนาดรายการดงันี:้ 

 
รายละเอียดสินทรพัยต์ามงบการเงินล่าสดุ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 
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ข้อมูลทางการเงิน 

MORE PROP MMD 
ณ วันที ่30 มิถุนายน 2564 
(งบการเงินสอบทานแล้ว) 

ณ วันที ่30 มิถุนายน 2564 
(งบการเงินภายใน) 

ณ วันที ่30 มิถุนายน 2564 
(งบการเงินภายใน) 

(หน่วย :ล้านบาท) (หน่วย :ล้านบาท) (หน่วย :ล้านบาท) 
สินทรพัยร์วม  550.33 248.53 32.96 
สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 1.17 - 0.01 
หนีส้ินรวม 232.76 32.32 7.11 
ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ านาจควบคมุ 17.17 - - 
NTA ของ บริษัทจดทะเบียน 299.23 216.21 25.84 
ก า ไร  (ขาดทุน ) สุทธิ  (4 ไตรมาส
ล่าสุด) 

(11.10) 2.06 (1.32) 

ที่มา: บริษัทฯ 

วิธีการค านวณขนาดรายการโดยทั่วไป 

หมายเหต ุ:  
1/ ขอ้มลูจากงบการเงินล่าสดุ ณ วนัที 30 มิถนุายน 2564 
2/ กรณีสิ่งตอบแทนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน ใหเ้ปรียบเทียบราคาตลาดของหลกัทรพัย ์หรือ NTA โดยเลือกค่าสงูกว่าในการค านวณ 

การค านวณขนาดรายการตามประกาศการไดม้าหรือจ าหน่ายไปตามเกณฑก์ารค านวณทัง้ 4 เกณฑข์อง PROP 
หลักเกณฑ ์ การค านวณ ขนาดรายการที-่1 

1 เกณฑม์ลูค่าสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิ (NTA)1/ สดัสว่นการจ าหน่าย 99.99% x NTA ของบริษัทที่ท  ารายการ 216.21 x 100 72.25 
    NTAของบริษัทจดทะเบียน 299.23   
2 เกณฑก์ าไรสทุธิ สดัสว่นการจ าหน่าย 99.99% x ก าไรสทุธิของบริษัทที่ท  ารายการ  2.06 x 100 ไม่สามารถค านวณได ้
    ก าไรสทุธิของบริษัทจดทะเบียน (11.10) เนื่องจากมีผลขาดทนุสทุธิ 
3 เกณฑม์ลูค่ารวมของสิ่งตอบแทน จ านวนมลูค่าที่รบั 250 x 100 45.43 
    สินทรพัยร์วมของบริษัทจดทะเบียน 550.33   
4 เกณฑม์ลูค่าหุน้ทนุ จ านวนหุน้ที่ออกเพ่ือช าระค่าสินทรพัย ์x 100 ไม่สามารถค านวณได ้
    จ านวนหุน้ที่ออกและช าระแลว้ของบริษัทจดทะเบียน เนื่องจากไม่มีการออกหุน้ 

เกณฑก์ารค านวณสูงสุด (จ าหน่ายบริษัทย่อย-PROP) 72.25 
ที่มา: บริษัทฯ 

หมายเหต:ุ  
1/ ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2564 PROP มีเงินกูย้ืมจาก MORE สทุธิหลงัหกัรายไดค้า้งรบัและค่าใชจ้่ายคา้งจ่ายแลว้ จ านวน 29.19 ลา้นบาท 
โดยหนีด้งักล่าวอยู่ระหว่างการช าระใหแ้ลว้เสร็จก่อนด าเนินการจ าหน่าย จึงไม่ถูกน ามาคิดในการค านวณขนาดรายการ ทัง้นี ้ระหว่าง 
PROP และ MORE ไม่มีภาระค า้ประกนัและเงินส ารองจ่ายล่วงหนา้ระหว่างกนั 

  

วิธีการค านวณ สูตรการค านวณ 
1. เกณฑม์ลูค่าสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิ (NTA) (NTA ของเงินลงทนุในบริษัทย่อย x รอ้ยละหุน้ที่จะหน่ายไป) + (เงินใหกู้ย้ืม + ภาระค า้ประกนั + 

เงินส ารองจ่ายล่วงหนา้) 

NTA ของ บริษัทฯ1/ 
 

2. เกณฑก์ าไรสทุธิ ก าไรสทุธิของบริษัทย่อย x รอ้ยละหุน้ที่จ  าหน่ายไป 
ก าไรสทุธิของ บริษัทฯ1/ 

 

3. เกณฑม์ลูค่ารวมของสิ่งตอบแทน  มลูค่ารวมของสิ่งตอบแทน2/+(เงินใหกู้ย้ืม + ภาระค า้ประกนั + เงินส ารองจ่ายล่วงหนา้) 
สินทรพัยร์วมของ บริษัทฯ1/ 

 

4. เกณฑม์ลูค่าของหลกัทรพัย ์ จ านวนหุน้ที่ออกเพ่ือช าระค่าธุรกรรม 
จ านวนหุน้ที่ช  าระแลว้ของ บริษัทฯ1/  
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การค านวณขนาดรายการตามประกาศการไดม้าหรือจ าหน่ายไปตามเกณฑก์ารค านวณทัง้ 4 เกณฑข์อง MMD 
หลักเกณฑ ์ การค านวณ ขนาดรายการที-่2 

1 เกณฑม์ลูค่าสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิ (NTA)1/ สดัสว่นการจ าหน่าย 99.99% x NTA ของบริษัทที่ท  ารายการ 25.84 x 100 8.63 
    NTAของบริษัทจดทะเบียน 299.23   
2 เกณฑก์ าไรสทุธิ สดัสว่นการจ าหน่าย 99.99% x ก าไรสทุธิของบริษัทที่ท  ารายการ (1.32)   x100 ไม่สามารถค านวณได ้
    ก าไรสทุธิของบริษัทจดทะเบียน (11.10) เนื่องจากมีผลขาดทนุสทุธิ 
3 เกณฑม์ลูค่ารวมของสิ่งตอบแทน จ านวนมลูค่าที่รบั (1,655.26x0.681/) x 100 204.53 
    สินทรพัยร์วมของบริษัทจดทะเบียน 550.33   
4 เกณฑม์ลูค่าหุน้ทนุ จ านวนหุน้ที่ออกเพ่ือช าระค่าสินทรพัย ์x 100 ไม่สามารถค านวณได ้
    จ านวนหุน้ที่ออกและช าระแลว้ของบริษัทจดทะเบียน เนื่องจากไม่มีการออกหุน้ 

เกณฑก์ารค านวณสูงสุด (จ าหน่ายบริษัทย่อย- MMD) 204.53 
ที่มา: บริษัทฯ 

หมายเหต:ุ  
1/ กรณีสิ่งตอบแทนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน ใหเ้ปรียบเทียบราคาตลาดของหลกัทรพัย ์หรือ NTA โดยเลือกค่าสงูกว่าในการค านวณ โดย
ราคาตลาด ค านวณจากราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุน้ของ HEMP ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ยอ้นหลงัไม่นอ้ยกว่า 7 วนัท าการติดต่อกันแต่
ไม่เกิน 15 วันท าการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติใหเ้สนอวาระต่อที่ประชุมผูถ้ือหุน้ของบริษัท เพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและ
จัดสรรหุน้เพ่ิมทุน โดยที่ราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนักของหุน้ของบริษัท ที่ค  านวณยอ้นหลงั 15 วนัท าการติดต่อกัน ระหว่างวนัที่ 20 สิงหาคม 
2564 ถึง 9 กนัยายน 2564 เท่ากบั 0.68 บาทต่อหุน้ (ขอ้มลูจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com) 
2/ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทฯ มิไดมี้เงินใหกู้ย้ืม ภาระค า้ประกัน และเงินส ารองจ่ายล่วงหนา้ใหแ้ก่ MMD อย่างไรก็ดีบริษัทฯ มี
เงินกูย้ืมจาก MMD จ านวน 10.80 ลา้นบาท ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าจะสามารถช าระคืน MMD ก่อนการเขา้ท ารายการที่-2  
 

เกณฑก์ารค านวณสงูสดุของการท ารายการในครัง้นี ้ (รายการท่ี-1 และ รายการท่ี-2 รวมกนั) 
เกณฑ ์ ขนาดรายการ PROP ขนาดรายการ MMD รวมขนาดรายการในคร้ังนี้ 

1 เกณฑม์ลูค่าสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิ (NTA) 72.25 8.63 80.88 
2 เกณฑก์ าไรสทุธิ ไม่สามารถค านวณได้1/ ไม่สามารถค านวณได้1/ - 
3 เกณฑม์ลูค่ารวมของสิ่งตอบแทน 45.43 204.53 249.96 

4 เกณฑม์ลูค่าหุน้ทนุ ไม่สามารถค านวณได้2/ ไม่สามารถค านวณได้2/ - 
เกณฑก์ารค านวณสูงสุดของการท ารายการในคร้ังนี ้ คือเกณฑมู์ลค่าของส่ิงตอบแทน มีขนาดรายการเท่ากับ                      249.96 

หมายเหต:ุ 
1/ เนื่องจากบริษัทฯ ขาดทนุ 
2/ เนื่องจากไม่มีการออกหุน้ 

 
การเขา้ท ารายการที่-1 และรายการท่ี-2 ถือเป็นรายการจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นตามประกาศรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึง่

สินทรพัย ์ซึ่งเมื่อค านวณตามเกณฑต์่างๆ ที่ก าหนดโดยใชม้ลูค่าสงูสดุที่ค  านวณไดจ้ากหลกัเกณฑใ์ดเกณฑห์นึ่ง โดยอา้งอิงจากงบ
การเงินรวมของบริษัทฯ สิน้สุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 พบว่ามีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับรอ้ยละ 249.96 ซึ่งมากกว่ารอ้ยละ 
100.00 ตามเกณฑม์ูลค่ารวมส่ิงตอบแทน จึงถือเป็นขนาดรายการประเภทที่1 กล่าวคือมีขนาดรายการมากกว่ารอ้ยละ 50 ดังนัน้ 
บรษิัทฯ มีหนา้ที่ตอ้งเปิดเผยสารสนเทศการท ารายการดงักล่าวต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ และตอ้งขออนมุตัิการเขา้ท ารายการจ าหน่ายไป
ซึ่งสินทรพัยใ์นครัง้นี ้จากที่ประชุมผูถื้อหุน้ โดยตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงอนุมตัิไม่ต  ่ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนไดเ้สีย และมีรายละเอียดหน้าที่ตอ้งด าเนินการ 
ดงัต่อไปนี:้  
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(1) จดัท ารายงานและเปิดเผยสารสนเทศส าหรบัการเขา้ท ารายการดงักล่าวต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทนัที โดยมีสารสนเทศอย่าง
นอ้ยตามบญัชี (1) ทา้ยประกาศรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไป 

(2) แต่งตัง้ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระเพื่อท าหนา้ที่ต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงการใหค้วามเห็นในการเขา้ท าธุรกรรมการจ าหน่าย
เงินลงทุน ตามที่ก าหนดในประกาศรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปฯ โดยจดัส่งรายงานความเห็นของที่ปรกึษาทางการเงิน
อิสระใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาพรอ้มกับจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ ในการนี ้บริษัทไดแ้ต่งตัง้ให้ บริษัท ดิสคฟัเวอร ์
แมเนจเมน้ท ์จ ากดั ซึ่งเป็นท่ีปรกึษาทางการเงินท่ีไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. เป็นท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระ
ในการใหค้วามเห็นต่อผูถื้อหุน้ในการเขา้ท าธุรกรรมการจ าหน่ายเงินลงทนุ ขา้งตน้ 

(3) จดัใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อขออนุมตัิการตกลงเขา้ท ารายการดงักล่าว ดว้ยคะแนนเสียงไม่ต ่ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวน
เสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยบริษัทจะจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้และมี
สารสนเทศอย่างนอ้ยตามที่ประกาศเรื่องการไดม้าหรือจ าหน่ายไปก าหนดพรอ้มความเห็นของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระท่ี
ไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังานก.ล.ต. ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ เป็นระยะเวลาล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 14 วนัก่อนวนัประชมุผูถื้อหุน้ 
 
Discover ในฐานะที่ปรกึษาทางการเงินอิสระของผูถื้อหุน้ที่ไดร้บัการแต่งตัง้จากบริษัทฯ  ไดพ้ิจารณาขอ้มลูและเอกสารที่

เก่ียวขอ้งกับการท าธุรกรรมการจ าหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดของ PROP (รายการที่-1) และการจ าหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดของ MMD 
(รายการที่-2) รวมถึงการสัมภาษณผ์ูบ้ริหารของบริษัทฯ ตลอดจนวิธีการก าหนดราคา และเงื่อนไขในการเขา้ท ารายการ รวมทั้ง
พิจารณาถึงความสมเหตสุมผลของการเขา้ท ารายการ ประกอบกบัพิจารณาถึงประโยชน ์ผลกระทบ ปัจจยัเส่ียง ขอ้ดี และขอ้ดอ้ยของ
การเขา้ท ารายการ โดยสรุปความเห็นของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระมีดงันี:้ 

 
(1)  การจ าหน่ายไปซึ่งเงนิลงทนุทัง้หมดของ PROP (การเข้าท ารายการที-่1)  

ข้อดี 
1. เป็นการลงทนุตามวตัถปุระสงคแ์ละแผนกลยทุธเ์พื่อการเติบโตในระยะยาวของกลุ่มบรษิัทฯ 
2. บรษิัทฯ สามารถรบัรูผ้ลก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทนุใน PROP ไดท้นัที  
3. บรษิัทฯ จะไม่มีภาระการตัง้คา่เผ่ือการดอ้ยค่าเงินลงทนุใน PROP ในอนาคต 
4. บรษิัทฯ สามารถขายเงินลงทนุทัง้หมดใน PROP ไดส้งูกวา่ราคาประเมินโดยผูป้ระเมินทรพัยสิ์นอิสระ 
ข้อด้อย 
1. บรษิัทฯ อาจเสียโอกาสในการลงทนุในธุรกิจอสงัหารมิทรพัย ์
2. บรษิัทฯ ตอ้งจ่ายค่าเชา่ส านกังาน 
ความเสี่ยง 
1. ความเส่ียงจากการท่ีผูถื้อหุน้ไม่อนมุตัิการเขา้ท ารายการจ าหน่ายไปซึ่งเงินลงทนุทัง้หมดใน PROP (รายการท่ี-1) 
2. ความเส่ียงจากผูซ้ือ้ PROP ไม่สามารถหาเงินสดมาตามวนัเวลา 

 
ความเหมาะสมของราคาในการเข้าท าจ าหน่ายเงนิลงทุนใน PROP (รายการที-่1) 

ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระไดท้ าการประเมินมลูค่าหุน้ของ PROP ดว้ยวิธีต่างๆ 6 วิธีโดยมีรายละเอียดดงันี ้:  
           (หน่วย: ล้านบาท) 

วิธีการประเมินมูลค่าหุ้น มูลค่ายุติธรรม1/  มูลค่ายุติธรรม 
ทีร้่อยละ 99.99 

ราคาซือ้ขาย สูงกว่า (ต ่ากว่า) 
ราคาซือ้ขาย 

สูงกว่า (ต ่ากว่า) 
ราคาซือ้ขายร้อยละ 

1) วิธีมลูค่าหุน้ตามบญัชี 216.21 216.21 250.00 (33.79) (13.51) 
2) วิธีปรบัปรุงมลูค่าตามบญัชี1/ 213.00 – 216.06 213.00 – 216.06 250.00 (33.94) – (37.00) (13.58) - (14.80) 
3) วิธีมลูค่าหุน้ตามราคาตลาด ไม่สามารถประเมินมลูค่าดว้ยวิธีนีไ้ด ้
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วิธีการประเมินมูลค่าหุ้น มูลค่ายุติธรรม1/  มูลค่ายุติธรรม 
ทีร้่อยละ 99.99 

ราคาซือ้ขาย สูงกว่า (ต ่ากว่า) 
ราคาซือ้ขาย 

สูงกว่า (ต ่ากว่า) 
ราคาซือ้ขายร้อยละ 

4) วิธีอตัราส่วนราคาต่อมลูค่าตามบญัชี (P/BV Ratio) 223.41 – 391.22 223.41 – 391.22 250.00 (26.59) – 141.22 (10.64) – 56.49 
5) วิธีอตัราส่วนราคาต่อก าไรต่อหุน้ (P/E)  ไม่สามารถประเมินมลูค่าดว้ยวิธีนีไ้ด ้
6) วิธีมลูค่าปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสด2/  7.05 – 12.11 7.05 – 12.11 250.00 (237.89) – (242.95) (95.16) – (97.18) 

หมายเหต:ุ 1/ มลูค่ายตุิธรรมตามความเห็นที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ 
2/ เป็นมลูค่าหุน้ PROP ค านวณจาก WACC อยู่ระหว่าง 7.52% - 7.73% 

 
ที่ปรกึษาทางการเงนิอิสระมีความเห็นวา่วธีิการประเมินมลูค่ายตุิธรรมที่เหมาะสมที่สดุในการประเมนิมลูค่า PROP ในครัง้นี ้

คือ วิธีปรบัปรุงมลูค่าตามบญัชี (Adjusted Book Value Approach): ซึ่งเป็นวิธีสามารถสะทอ้นมลูค่าตลาดของสินทรพัยท์ี่ PROP 
ถือกรรมสิทธ์ิไดด้ีท่ีสดุ (เนื่องจากปัจจบุนั PROP มิไดม้ีรายไดท้ี่สอดคลอ้งกับเงินลงทนุในสินทรพัยห์ลกัที่มีอยู่ซึ่งไดแ้ก่หอ้งชดุจ านวน 
149 หอ้งในโครงการบา้นสวนจตจุกัร (มลูค่าทางบญัชี 216.21 ลา้นบาท) โดยโครงการบา้นสวนจตัจุกัร เป็นโครงการท่ีบรษิัทฯ ลงทนุ
ซือ้โครงการดังกล่าวมาเมื่อปี 2562 โดยเป็นเงินลงทุนทั้งสิน้ 202.31 ลา้นบาท (ไม่รวมงบซ่อมแซมและปรบัปรุงเนื่องจากยงัไม่ได้
ด  าเนินการ) เพื่อเตรียมซ่อมแซม ปรบัปรุง และจ าหน่าย อย่างไรก็ดีจนถึงปัจจุบนับริษัทฯ ยงัมิไดม้ีการลงทุนเพื่อซ่อมแซม เพิ่มเติม 
และปรบัปรุงใหโ้ครงการดงักล่าวมีสภาพพรอ้มที่จะขาย ท าให ้PROP ไม่มีรายไดจ้ากการจ าหน่ายหอ้งชดุในโครงการดงักล่าว ส่งผล
ให ้PROP มิไดใ้ชอ้สงัหารมิทรพัยโ์ครงการดงักล่าวไดอ้ย่างมปีระสิทธิภาพ ท าไดเ้พียงปล่อยเช่าใหก้บัเจา้ของเดมิ และ MORE เท่านัน้ 
(PROP ปล่อยหอ้งชดุใหแ้ก่เจา้ของเดิมเช่าจ านวน 145 หอ้ง ที่ราคาค่าเช่า 400,000 บาทต่อเดือน และปล่อยพืน้ท่ีส านกังานในส่วนท่ี
เหลือใหแ้ก่ MORE เช่าที่ราคาค่าเช่า 150,000 บาทต่อเดือน) ซึ่งปัจจุบนับริษัทฯ ยงัมิไดร้บัผลตอบแทนอย่างคุม้ค่า ดงันัน้ที่ปรกึษา
ทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่าการประเมินมูลค่าสินทรพัยห์ลักดว้ยวิธี Market Approach โดยผูป้ระเมินทรพัยสิ์นอิสระน่าจะ
สะทอ้นมลูค่าตลาดของสินทรพัยไ์ดด้ีที่สดุ ซึ่งไดม้ลูค่าของ PROP อยู่ระหว่าง 5.55 - 5.63 บาทต่อหุน้ หรือคิดเป็นมลูค่าบรษิัทเท่ากบั 
213.00 – 216.06  ลา้นบาท  

ดงันัน้ ปรกึษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่ามลูค่าการจ าหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนทัง้หมดใน PROP ที่ 250.00 ลา้นบาทเป็น
ราคาที่สงูกว่าราคาเหมาะสมค านวณโดยที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ ดงันัน้ ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ จึงมีความเห็นว่ามลูค่าการเขา้
ท ารายการที่-1ในครัง้นีเ้ป็นมลูค่าที่เหมาะสม 
 

ความเหมาะสมของเงือ่นไขในการเข้าท ารายการจ าหน่ายเงนิลงทุนใน PROP (รายการที-่1) 
จากการพิจารณาจากเงื่อนไขการท ารายการ ขอ้ดี ขอ้เสีย ผลกระทบ ที่จะเกิดขึน้จากการเขา้ท ารายการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ผลก าไรจากการขายสินทรพัยจ์ากการเขา้ท ารายการที่-1 ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า ประโยชนท์ี่จะเกิดขึน้ และเงื่อนไข
ในการเขา้ท ารายการจ าหน่ายเงนิลงทนุทัง้หมดใน PROP ในครัง้นีม้ีความเหมาะสม ทัง้นี ้ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระไม่พบเหตอุนัเชื่อ
ไดว้่าเงื่อนไขในการเขา้ท ารายการที่-1 ไม่เป็นเงื่อนไขปกติทางธุรกิจเช่นเดียวกบัการท ารายการทั่วไป และที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ
ไม่พบเงื่อนไขใดที่จะท าใหบ้รษิัทฯ และผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ เสียประโยชน ์

 
โดยสรุปที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า การที่บริษัทฯ เข้าท ารายการจ าหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนทัง้หมด

ของ PROP (รายการที่-1) มีความเหมาะสมทั้งด้านราคา เงื่อนไข และความเหมาะสมในการเข้าท ารายการ ท าให้จาก
ราคา เงื่อนไข และความเหมาะสมในการเข้าท ารายการโดยพิจารณาจากข้อดี และข้อด้อยที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ที่
ปรึกษาทางการเงนิอิสระมีความเหน็ว่าผู้ถือหุ้นควรลงมติอนุมัติการเข้าท ารายการที-่1 ในคร้ังนี ้  
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(2) การจ าหน่ายไปซึ่งเงนิลงทนุทัง้หมดใน MMD (การเข้าท ารายการที-่2)  

ข้อดี 
1. เป็นการลงทนุตามวตัถปุระสงคแ์ละแผนกลยทุธเ์พื่อการเติบโตในระยะยาวของกลุ่มบรษิัทฯ 
2. บรษิัทฯ สามารถรบัรูผ้ลก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทนุใน MMD ไดท้นัที 
ข้อด้อย 
1. บรษิัทฯ จะเสียโอกาสในการลงทนุในผลิตภณัฑส์มนุไพร การแพทยแ์ผนไทย เวชภณัฑ ์เวชส าอาง ผลิตภณัฑเ์สรมิความ

งาม ผลิตภณัฑเ์สรมิอาหาร 
2. บรษิัทฯ ไม่มีอ  านาจควบคมุการบรหิารใน HEMP 
3. หากบรษิัทฯ ตอ้งการขายหุน้ของ HEMP ในอนาคต อาจส่งผลกระทบต่อราคา 
4. บรษิัทฯ ไม่สามารถขายหุน้ HEMP ในราคาที่ตอ้งการไดภ้ายในระยะเวลา 1 ปี หากราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุของ 

HEMP มีราคาต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาดก่อนวนัแรกที่มกีารเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุ 
ความเสี่ยง 
1. ความเส่ียงจากการท่ีผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ ไม่อนมุตัิการเขา้ท ารายการจ าหน่ายไปซึง่เงินลงทนุทัง้หมดใน MMD (รายการท่ี-

2) 
2. ความเส่ียงจากการท่ีผูถื้อหุน้ของ HEMP ไม่อนมุตัิการเขา้ท ารายการไดม้าซึ่งสินทรพัย ์
3. ความเส่ียงจากการท่ี ส านกังาน ก.ล.ต ไม่อนมุตัิให ้HEMP ออกหุน้เพิ่มทนุ Private Placement  
4. ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคา HEMP   

ความเหมาะสมของราคาในการเข้าท าจ าหน่ายเงนิลงทุนทัง้หมดใน MMD (รายการที-่2) 
จากการประเมินมลูค่ายุติธรรมของ MMD ในหวัขอ้ 8.1 การประเมินมลูค่ายุติธรรมของสินทรพัยท์ี่จะจ าหน่ายไปจากการ

เขา้ท ารายการ ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าวิธีการประเมินมลูค่ายตุิธรรมที่เหมาะสมที่สดุในการประเมินมลูค่า MMD ใน
ครัง้นีค้ือวิธีมลูค่าปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสด โดยที่ปรกึษาทางการเงินอิสระประเมินมลูค่ายตุิธรรมของ MMD ไดร้ะหว่าง 415.02 
– 467.63 ลา้นบาท ซึ่งเมื่อเทียบกบัมลูค่าส่ิงตอบที่ MORE จะไดร้บัจาก HEMP คิดเป็นมลูค่ารวมทัง้สิน้ 200.00 ลา้นบาท  นัน้แสดง
ใหเ้ห็นว่าราคายตุิธรรมที่ประเมินโดยที่ปรกึษาทางการเงินอิสระสงูกว่ากว่ามลูค่าส่ิงตอบแทนที่ MORE จะไดร้บัอยู่ 215.02 – 267.63 
ลา้นบาท หรือ คิดเป็นสงูกว่ารอ้ยละ 107.51 – 133.81 

ตารางสรุปเปรียบเทียบมลูค่าบรษิัทตามการประเมินมลูค่าหุน้ของ MMD ดว้ยวิธีต่างๆ กบัมลูค่าซือ้ขาย 
           (หน่วย: ล้านบาท) 

วิธีการประเมินมูลค่าหุ้น มูลค่ายุติธรรม1/  มูลค่ายุติธรรม 
ทีร้่อยละ 99.99 

ราคาซือ้ขาย สูงกว่า (ต ่ากว่า) 
ราคาซือ้ขาย 

สูงกว่า (ต ่ากว่า) 
ราคาซือ้ขายร้อยละ 

1) วิธีมลูค่าหุน้ตามบญัชี 25.85 25.85 200.00 (174.15) (87.07) 
2) วิธีปรบัปรุงมลูค่าตามบญัชี 25.85 25.85 200.00 (174.15) (87.07) 
3) วิธีมลูค่าหุน้ตามราคาตลาด ไม่สามารถประเมินมลูค่าดว้ยวิธีนีไ้ด ้
4) วิธีอตัราส่วนราคาต่อมลูค่าตามบญัชี (P/BV Ratio) 62.26 – 88.58 62.26 – 88.58 200.00 (111.42) – (137.74) (55.71) – (68.87) 
5) วิธีอตัราส่วนราคาต่อก าไรต่อหุน้ (P/E) 1/ ไม่สามารถประเมินมลูค่าดว้ยวิธีนีไ้ด ้
6) วิธีมลูค่าปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสด1/ 2/ 3/ 415.02 – 467.63 415.02 – 467.63 200.00 215.02 – 267.63 107.51 – 133.81 

หมายเหต:ุ 1/ มลูค่ายตุิธรรมตามความเห็นที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ 
2/ เป็นมลูค่าหุน้ MMD ค านวณจาก WACC อยู่ระหว่าง 10.24% - 10.54% 
3/ เป็นมลูค่าหุน้ HBT ค านวณจาก WACC เท่ากบั 10.76% 
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นอกจากนี ้ท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระ ไดเ้ทียบมลูค่ายุติธรรมระหว่าง MMD และ HEMP ในหวัขอ้ 8.1 การประเมินมลูค่า
ยตุิธรรมของสินทรพัยท์ี่จะจ าหน่ายไปจากการเขา้ท ารายการ และ  8.2 การประเมินมลูค่ายตุิธรรมของสินทรพัยท์ี่จะไดม้าจากการเขา้
ท ารายการ  ตามสัดส่วนการถือหุน้ของ MORE ที่รอ้ยละ 36.07 จะไดมู้ลค่ายุติธรรมของ HEMP ภายหลังจากการไดม้าซึ่งหุน้ของ 
MMD จะไดเ้ท่ากับ 229.91 – 265.36 ลา้นบาท ซึ่งเมื่อเทียบกับมลูค่ายุติธรรมของ MMD ที่ 415.02 – 467.63 ลา้นบาท นัน้ต ่ากว่า
มูลค่ายุติธรรมของ HEMP ภายหลังจากการไดม้าซึ่ง MMD อยู่ 185.11 – 202.27 ลา้นบาท หรือ คิดเป็นต ่ากว่ารอ้ยละ  43.25 – 
44.60 (ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณามูลค่ายุติธรรมของ HEMP จากวิธี SOTP เป็นหลักโดยมิไดน้ ามูลค่าหุน้ของ HEMP ที่
ค  านวณไดต้ามวิธีมลูค่าหุน้ตามราคาตลาดมาพิจารณา แมว้่าวิธีดงักล่าวจะสะทอ้นอุปสงคแ์ละอุปทานของนกัลงทุนได ้เนื่องจาก
ตัง้แต่ปีวนัท่ี 1 มกราคม 2564 เป็นตน้มา ราคาหุน้ของ HEMP ไดม้ีการปรบัตวัเพิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคญั จากประมาณ 0.20 บาท/หุน้ 
เป็นราคา 0.82 บาทต่อหุน้ ณ วนัที่ 13 กันยายน 2564 (ปรบัขึน้รอ้ยละ 310) ซึ่งที่ปรกึษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าโครงสรา้ง
พืน้ฐานดา้นรายได ้และความสามารถในการก าไรของ HEMP ยงัมีไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนยัส าคญั ส่งผลใหท้ี่ปรกึษาทางการ
เงินอิสระเห็นว่าราคาตลาดที่เพิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคญัดงักล่าวอาจเกิดจากการเก็งก าไรของนกัลงทุน ซึ่งอาจไม่สอดคลอ้งกับมลูค่า
พืน้ฐานของ HEMP  ดังนั้น ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่าวิธีประเมินมลูค่าดงักล่าวไม่เหมาะสมส าหรบัการประเมิน
มลูค่าหุน้ของ HEMP ในครัง้นี ้) โดยมีรายละเอียดตามการค านวณตามตารางดา้นล่าง 
 

ล าดับ (ล้านบาท) 
อัตราส่วนลด (Discount Rate): WACC  
0.50% 0.00% -0.50% 

1 มลูค่ายตุิธรรมของ HEMP ที่ประเมินโดย IFA (1) 222.32 244.67 267.97 
2 มลูค่ายตุิธรรมของ MMD  ที่ประเมินโดย IFA (2) 415.02 440.02 467.63 
3 รวมมูลค่ายุติธรรมของ HEMP และ MMD ภายหลังจากการเข้าท ารายการที-่2 (3) = (1)+(2) 637.34 684.69 735.60 
4 สดัสว่นการถือหุน้ของ MORE ใน HEMP ภายหลงัจากการเขา้ท ารายการที่-2 (4) 36.07% 36.07% 36.07% 
5 มูลค่ายุติธรรมของ HEMP ตามสัดส่วนการถือหุ้นของ MORE (5) = (3) x (4) 229.91 247.00 265.36 
6 ส่วนต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมระหว่าง MMD และ HEMP (6) = (5) - (2) (185.11) (193.03) (202.27) 
7 ส่วนต่างร้อยละ (7) = (6) / (2) -44.60% -43.87% -43.25% 
  

 จากการประเมินมูลค่ายุติธรรมโดย IFA ของ MMD เทียบกับมูลค่าส่ิงตอบแทนที่ MORE จะไดร้ับ และเทียบกับมูลค่า 
HEMP ตามสดัส่วนการถือหุน้ของ MORE นัน้  ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่ามลูค่ารวมในการเขา้ท ารายการนีท้ี่ MORE 
จะไดร้บัมีมลูค่าที่ไม่เหมาะสม  
 

ความเหมาะสมของเงือ่นไขในการเข้าท ารายการจ าหน่ายเงนิลงทุนใน MMD (รายการที-่2) 
จากเงื่อนไขการท ารายการ ขอ้ดี ขอ้เสีย ผลกระทบ และความเส่ียงที่จะเกิดขึน้จากการเขา้ท ารายการที่-2 โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งความเส่ียงทางดา้น การเงิน และผลก าไรจากการประกอบการในอนาคตของ HEMP ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า 
ประโยชน์ที่จะเกิดขึน้ในอนาคต และเงื่อนไขในการเข้าท ารายการจ าหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดใน MMD ในครั้งนี ้ไม่เหมาะสม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเงื่อนไขที่เก่ียวขอ้งกับการคา้แข่งที่ไม่มีก าหนดระยะเวลา และสัดส่วนการถือหุน้ของบริษัทฯ ใน HEMP และ
เงื่อนไขที่บริษัทฯ จะไม่สามารถแต่งตั้งกรรมการเพื่อเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารหรือดูแลผลประโยชน์ของตนเองใน HEMP 
ถึงแมว้่าจะถือหุน้สดัส่วนรอ้ยละ 36.07 ภายหลงัจากการเขา้ท ารายการที่-2  ซึ่งถือเป็นเงื่อนไขที่ไม่ใช่ปกติธุรกิจเช่นเดียวกบัการท า
รายการทั่วไป โดยเงื่อนไขดงักล่าวอาจท าใหบ้รษิัทฯ และผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ เสียประโยชน ์

 
โดยสรุปที่ปรกึษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า การที่บริษัทฯ เขา้ท ารายการจ าหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนทัง้หมดของ MMD 

โดย HEMP จะออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของ HEMP จ านวนไม่เกิน 1,655,262,500 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท ใน
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ราคาเสนอขาย 0.12083 บาทต่อหุน้ คิดเป็นมลูค่ารวมทัง้สิน้ 200,000,000 บาท ใหแ้ก่ บรษิัทฯ เพื่อช าระเป็นค่าตอบแทนส าหรบัการ
ซือ้หุน้สามญัของ MMD แทนการช าระดว้ยเงินสด (รายการท่ี-2) มีความไม่เหมาะสมดา้นราคาเนื่องจากราคาต ่ากว่าราคาที่ประเมิน
ไดโ้ดยที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ และมีเงื่อนไขในการเขา้ท ารายการนอ้ยกว่าเงื่อนไขที่เหมาะสมตามเงื่อนไขทางการคา้ทั่วไป  ท าให้
จากราคา เงื่อนไข และความเหมาะสมในการเขา้ท ารายการโดยพิจารณาจากขอ้ดี และขอ้ดอ้ยที่ไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าผูถื้อหุน้ควรลงมติไม่อนมุตัิการเขา้ท ารายการท่ี-2 ในครัง้นี ้  
 

การเข้าท ารายการในคร้ังนียั้งมีความเสี่ยงทีผู้่ถือหุ้นควรต้องพิจารณาอย่างละเอียดเน่ืองจากความเสี่ยงดังกล่าว
อาจส่งผลถึงผลประกอบการในอนาคตของบริษัทฯ ทั้งนี้ การตัดสินใจลงคะแนนเสียงอนุมัติในการเข้าท ารายการขึน้อยู่
ในดุลพินิจของผู้ถือหุน้ของบริษทัฯ โดยผู้ถือหุ้นควรศึกษาข้อมูลในเอกสารต่างๆ ทีแ่นบมากับหนังสือเชิญประชุมวิสามญั
ผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2564 ในคร้ังนีด้้วยเพื่อใช้ในการประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงมตไิด้อย่างเหมาะสม โดยรายละเอียด
ประกอบความเหน็ของทีป่รึกษาทางการเงนิอิสระ สามารถสรุปได้ดังนี ้
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1. ภาพรวมของการเข้าท ารายการในคร้ังนี ้(รายการที-่1 และรายการที-่2) 
1.1. การจ าหน่ายไปซึ่งเงนิลงทุนทัง้หมดใน PROP (รายการที-่1) 

บริษัทฯ ไดพ้ิจารณาถึงสถานการณส์ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน การแพร่ระบาดของ COVID-19 และผลกระทบต่างๆ ที่
เกิดขึน้ และ คาดการณว์่าโอกาสในการท าก าไรจากการด าเนินธุรกิจอสงัหารมิทรพัยน์่าจะลดลงอย่างมีนยัส าคญัไปอีกอย่างนอ้ย 2-3 
ปี จึงไดพ้ิจารณาเพิ่มการลงทนุในธุรกจิสาธารณปูโภค โดยเฉพาะธุรกิจน า้ประปา ที่บรษิัทฯ คาดว่าจะมพีืน้ฐานท่ีดกีวา่ ทัง้นี ้เมื่อมีนกั
ลงทุนในดา้นอสงัหาริมทรพัย์ มีความสนใจในสินทรพัยข์อง PROP  ประกอบกับบริษัทฯ มีความตอ้งการเงินสดในการขยายธุรกิจ
สาธารณูปโภค บริษัทฯ จึงเห็นว่าการเขา้ท ารายการธุรกรรมการจ าหน่ายเงินลงทุนทัง้หมดของ PROP จะท าใหบ้ริษัทฯ สามารถน า
เงินไปลงทุนธุรกิจบริหารจัดการน า้ครบวงจร น า้ประปา บ าบัดน า้เสีย ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าน่าจะสามารถท าก าไรใหก้ับบริษัทฯ ใน
อนาคตไดด้ีกว่าการพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์นอกจากนี ้โครงการบา้นสวนจตจุกัร ณ ปัจจบุนั ยงัอยู่ในสภาพท่ียงัไม่พรอ้มขายแยกราย
หอ้งใหแ้ก่ลกูคา้ และ PROP ตอ้งใชล้งทนุเพื่อซ่อมแซม และปรบัปรุงโครงการดงักล่าวเพิ่มอีกประมาณ 37.00 ลา้นบาท (ที่มา : มติที่
ประชุมคณะกรรมการ PROP ครัง้ที่ 3/2562 เมื่อวนัที่ 19 มีนาคม 2562 ) ดว้ยเหตผุลดงักล่าว ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 
5/2564 เมื่อวนัท่ี 10 กนัยายน 2564  จึงมีมติอนมุตัิใหเ้สนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิการจ าหน่ายเงินลงทุนทัง้หมดใน 
PROP ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยจ านวน 38,399,993 หุน้ หรือคิดเป็นรอ้ยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียนทัง้หมดของ PROP  โดยมีมลูค่าที่ตรา
ไวหุ้น้ละ 10.00 บาท ในราคาจ าหน่ายหุน้ละ 6.51 บาท หรือคิดเป็นมลูค่ารวมทัง้สิน้ 250,000,000 บาท (สองรอ้ยหา้สิบลา้นบาท) 
ใหแ้ก่ นายศิวพร ซึ่งเป็นบคุคลที่ไม่เก่ียวโยงกนักบับรษิัทฯ (MORE ยงัคงถือหุน้ใน PROP รอ้ยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียนและช าระ
แลว้ และมีอ านาจควบคมุรวมถึงมีส่วนแบ่งรายไดจ้ากการด าเนินงานของ PROP จนกว่าผูซ้ือ้จะช าระเงินค่าหุน้ครบตามจ านวนและ 
MORE ท าการโอนหุน้ PROP เสรจ็สิน้ ทัง้นี ้การช าระเงินมดัจ าของผูซ้ือ้ไม่ถือเป็นการเปล่ียนแปลงอ านาจควบคมุใน PROP) 
 

1.2. การจ าหน่ายไปซึ่งเงนิลงทุนทัง้หมดใน MMD (รายการที-่2) 
ตามที่ บรษิัทฯ มิไดร้บัเงินเพิ่มทนุ จากการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุใหบ้คุคลเฉพาะเจาะจง (Private Placement) จ านวน

รวม 3,000,000,000 หุน้ โดยมีราคาเสนอขาย 0.50 บาทต่อหุน้ (ที่ไดม้ีมติที่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2563 ประชุมเมื่อวนัที่ 9 
กนัยายน 2563 ใหอ้นมุตัิการเพิ่มทนุดงักล่าว) เนื่องจากการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักล่าวมิไดด้  าเนินการภายในก าหนดระยะเวลา 
3 เดือนนบัแต่วนัที่มีมติที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ จึงท าใหร้าคาเสนอขายตอ้งถกูก าหนดขึน้ใหม่เป็นราคาตลาด (ตามเกณฑอ์นญุาต
การออกเสนอขาย แบบ Private Placement) โดยราคาตลาด ณ ช่วงเวลาดงักล่าวมีราคาสงูกว่าราคาเสนอขายเดิมที่ 0.50 บาทต่อ
หุน้อย่างมีนัยส าคญั นักลงทุนกลุ่มดังกล่าวจึงไม่จองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนใหบุ้คคลเฉพาะเจาะจงดังกล่าว  ท าใหบ้ริษัทฯ ขาดเงิน
ลงทุนในโครงการผลิตภณัฑส์มนุไพรไทยและการตัง้รา้น “การบูร” ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าจะตอ้งใชเ้งินลงทุนอีกประมาณ 300.00 ลา้น
บาท (ตามแผนการใชเ้งินเพิ่มทนุเดิมของบรษิทัฯ ) และบรษิัทฯ มีแผนจะมุ่งเนน้การด าเนินธุรกิจบรหิารจดัการน า้ครบวงจร น า้ประปา 
บ าบดัน า้เสีย ดว้ยเหตผุลดงักล่าวจึงท าให ้ที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทฯ ครัง้ที่ 5/2564 เมื่อวนัท่ี 10 กนัยายน 2564  มีมติอนมุตัิให้
เสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิการจ าหน่ายเงินลงทนุทัง้หมดใน MMD ซึ่งเป็นบรษิัทย่อย จ านวน 249,998 หุน้ หรือคิด
เป็นรอ้ยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของ MMD  โดยมีมูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 100.00 บาท ใหแ้ก่ HEMP ซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่
เก่ียวโยงกนักบับริษัทฯ ในราคาไม่เกิน 200,000,000 บาท (สองรอ้ยลา้นบาท) รวมถึงการเขา้ท าสญัญาซือ้ขายหุน้ ขอ้ตกลง สญัญา
อื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการจ าหน่ายหุน้สามญัของ MMD (ธุรกรรมการจ าหน่ายเงินลงทุน) โดย HEMP จะออกและ
จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของ HEMP จ านวนไม่เกิน 1,655,262,500 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขาย 0.12083 
บาทต่อหุน้ คิดเป็นมลูค่ารวมทัง้สิน้ 200,000,000 บาท ใหแ้ก่ บริษัทฯ เพื่อช าระเป็นค่าตอบแทนส าหรบัการซือ้หุน้สามญัของ MMD 
แทนการช าระดว้ยเงินสด  
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1.3. การค านวณขนาดรายการที-่1 และรายการที-่2 
เนื่องจากการเขา้ท ารายการในครัง้นีข้องบริษัทฯ มีการท ารายการทัง้หมด 3 รายการคือ 1. รายการจ าหน่ายไปซึ่งเงินลงทนุ

ทัง้หมดใน PROP (รายการที่-1) 2. รายการจ าหน่ายไปซึ่งเงินลงทนุทัง้หมดใน MMD (รายการที่-2) และ 3. การเสนอขายและจดัสรร
หุน้เพิ่มทนุท่ีออกใหม่ของบรษิัทฯ ใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) (รายการท่ี-3) แต่เนื่องจากรายการท่ี-3 เป็นรายการท่ี
บรษิัทฯ เห็นว่าเป็นรายการท่ีไม่ตอ้งมีการแต่งตัง้ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระเพื่อใหค้วามเห็นต่อผูถื้อหุน้ในการเขา้ท ารายการและไม่ได้
มีการแต่งตัง้ Discover เป็นที่ปรกึษาทางการเงินอิสระในรายการดงักล่าว ดงันัน้ รายงานความเห็นของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ
ฉบบันีจ้ะเก่ียวขอ้งและใหค้วามเห็นบนการเขา้ท ารายการที่-1 และรายการที่-2 เท่านัน้ อย่างไรก็ดี รายการที่-1 และรายการที่-2 ถือ
เป็นรายการที่ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั ทัง้ทางดา้นผูซ้ือ้ การช ามลูค่าส่ิงตอบแทน และราคาซือ้ขาย อย่างไรก็ดี เนื่องจากการค านวณ
ขนาดรายการตาม  ประกาศเรื่องรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์น จะตอ้งค านวณขนาดรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย์ของ
บรษิัทฯ อื่นๆ ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา รวมถึงรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยใ์นคราวเดียวกนันี ้ส่งผลใหก้ารค านวณขนาดรายการใน
การเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครัง้นีต้อ้งค านวณมูลค่าสูงสุดรวมของทั้ง 2 รายการ (รายการที่-1 และรายการที่-2) โดยมี
รายละเอียดการค านวณขนาดรายการดงัต่อไปนี:้ 

รายละเอียดสินทรพัยต์ามงบการเงินล่าสดุ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564  
 

ข้อมูลทางการเงิน 
MORE PROP MMD 

ณ วันที ่30 มิถุนายน 2564 ณ วันที ่30 มิถุนายน 2564 ณ วันที ่30 มิถุนายน 2564 
(หน่วย :ล้านบาท) (หน่วย :ล้านบาท) (หน่วย :ล้านบาท) 

สินทรพัยร์วม  550.33 248.53 32.96 
สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 1.17 - 0.01 
หนีส้ินรวม 232.76 32.32 7.11 
ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ านาจควบคมุ 17.17 - - 
NTA ของ บริษัทจดทะเบียน 299.23 216.21 25.84 
ก า ไร  (ขาดทุน ) สุทธิ  (4 ไตรมาส
ล่าสุด) 

(11.10) 2.06 (1.32) 

ที่มา: บริษัทฯ 

 
วิธีการค านวณขนาดรายการโดยทั่วไป 

หมายเหต ุ:  
1/ ขอ้มลูจากงบการเงินล่าสดุ ณ วนัที 30 มิถนุายน 2564 
 2/ กรณีสิ่งตอบแทนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน ใหเ้ปรียบเทียบราคาตลาดของหลกัทรพัย ์หรือ NTA โดยเลือกค่าสงูกว่าในการค านวณ 

 

การค านวณขนาดรายการตามประกาศการไดม้าหรือจ าหน่ายไปตามเกณฑก์ารค านวณทัง้ 4 เกณฑข์อง PROP 

วิธีการค านวณ สูตรการค านวณ 
1. เกณฑม์ลูค่าสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิ (NTA) (NTA ของเงินลงทนุในบริษัทย่อย x รอ้ยละหุน้ที่จะหน่ายไป) + (เงินใหกู้ย้ืม + ภาระค า้ประกนั + 

เงินส ารองจ่ายล่วงหนา้) 

NTA ของ บริษัทฯ1/ 
 

2. เกณฑก์ าไรสทุธิ ก าไรสทุธิของบริษัทย่อย x รอ้ยละหุน้ที่จ  าหน่ายไป 
ก าไรสทุธิของ บริษัทฯ1/ 

 

3. เกณฑม์ลูค่ารวมของสิ่งตอบแทน  มลูค่ารวมของสิ่งตอบแทน2/+(เงินใหกู้ย้ืม + ภาระค า้ประกนั + เงินส ารองจ่ายล่วงหนา้) 
สินทรพัยร์วมของ บริษัทฯ1/ 

 

4. เกณฑม์ลูค่าของหลกัทรพัย ์ จ านวนหุน้ที่ออกเพ่ือช าระค่าธุรกรรม 
จ านวนหุน้ที่ช  าระแลว้ของ บริษัทฯ1/  
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หลักเกณฑ ์ การค านวณ ขนาดรายการที-่1 
1 เกณฑม์ลูค่าสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิ (NTA)1/ สดัสว่นการจ าหน่าย 99.99% x NTA ของบริษัทที่ท  ารายการ 216.21 x 100 72.25 
    NTAของบริษัทจดทะเบียน 299.23   
2 เกณฑก์ าไรสทุธิ สดัสว่นการจ าหน่าย 99.99% x ก าไรสทุธิของบริษัทที่ท  ารายการ  2.06 x 100 ไม่สามารถค านวณได ้
    ก าไรสทุธิของบริษัทจดทะเบียน (11.10) เนื่องจากมีผลขาดทนุสทุธิ 
3 เกณฑม์ลูค่ารวมของสิ่งตอบแทน จ านวนมลูค่าที่รบั 250 x 100 45.43 
    สินทรพัยร์วมของบริษัทจดทะเบียน 550.33   
4 เกณฑม์ลูค่าหุน้ทนุ จ านวนหุน้ที่ออกเพ่ือช าระค่าสินทรพัย ์x 100 ไม่สามารถค านวณได ้
    จ านวนหุน้ที่ออกและช าระแลว้ของบริษัทจดทะเบียน เนื่องจากไม่มีการออกหุน้ 

เกณฑก์ารค านวณสูงสุด (จ าหน่ายบริษัทย่อย- PROP) 72.25 
ที่มา: บริษัทฯ 

หมายเหต:ุ  
1/ ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2564 PROP มีเงินกูย้ืมจาก MORE สทุธิหลงัหกัรายไดค้า้งรบัและค่าใชจ้่ายคา้งจ่ายแลว้ จ านวน 29.19 ลา้นบาท 
โดยหนีด้งักล่าวอยู่ระหว่างการช าระใหแ้ลว้เสร็จก่อนด าเนินการจ าหน่าย จึงไม่ถูกน ามาคิดในการค านวณขนาดรายการ ทัง้นี ้ระหว่าง 
PROP และ MORE ไม่มีภาระค า้ประกนัและเงินส ารองจ่ายล่วงหนา้ระหว่างกนั 
 

การค านวณขนาดรายการตามประกาศการไดม้าหรือจ าหน่ายไปตามเกณฑก์ารค านวณทัง้ 4 เกณฑข์อง MMD 
หลักเกณฑ ์ การค านวณ ขนาดรายการที-่2 

1 เกณฑม์ลูค่าสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิ (NTA)1/ สดัสว่นการจ าหน่าย 99.99% x NTA ของบริษัทที่ท  ารายการ 25.84 x 100 8.63 
    NTAของบริษัทจดทะเบียน 299.23   
2 เกณฑก์ าไรสทุธิ สดัสว่นการจ าหน่าย 99.99% x ก าไรสทุธิของบริษัทที่ท  ารายการ (1.32)   x100 ไม่สามารถค านวณได ้
    ก าไรสทุธิของบริษัทจดทะเบียน (11.10) เนื่องจากมีผลขาดทนุสทุธิ 
3 เกณฑม์ลูค่ารวมของสิ่งตอบแทน จ านวนมลูค่าที่รบั (1,655.26x0.681/) x 100 204.53 
    สินทรพัยร์วมของบริษัทจดทะเบียน 550.33   
4 เกณฑม์ลูค่าหุน้ทนุ จ านวนหุน้ที่ออกเพ่ือช าระค่าสินทรพัย ์x 100 ไม่สามารถค านวณได ้
    จ านวนหุน้ที่ออกและช าระแลว้ของบริษัทจดทะเบียน เนื่องจากไม่มีการออกหุน้ 

เกณฑก์ารค านวณสูงสุด (จ าหน่ายบริษัทย่อย- MMD) 204.53 
ที่มา: บริษัทฯ 

หมายเหต:ุ 1/ กรณีสิ่งตอบแทนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน ใหเ้ปรียบเทียบราคาตลาดของหลกัทรพัย ์หรือ NTA โดยเลือกค่าสงูกว่าในการ
ค านวณ โดยราคาตลาด ค านวณจากราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุน้ของ HEMP ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ยอ้นหลงัไม่นอ้ยกว่า 7 วนัท าการ
ติดต่อกนัแต่ไม่เกิน 15 วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนัที่คณะกรรมการมีมติใหเ้สนอวาระต่อที่ประชุมผูถ้ือหุน้ของบริษัท เพ่ือขออนมุตัิการเพิ่ม
ทุนและจัดสรรหุน้เพิ่มทุน โดยที่ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนักของหุน้ของบริษัท ที่ค  านวณยอ้นหลงั 15 วนัท าการติดต่อกัน ระหว่างวนัที่ 20 
สิงหาคม 2564 ถึง 9 กนัยายน 2564 เท่ากบั 0.68 บาทต่อหุน้ (ขอ้มลูจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com) 
2/ ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2564 MMD และ MORE ไม่มีเงินใหกู้ย้ืม ภาระค า้ประกนัและเงินส ารองจ่ายล่วงหนา้ระหว่างกนั 

 

เกณฑก์ารค านวณสงูสดุของการท ารายการในครัง้นี ้(รายการท่ี-1 และ รายการท่ี-2 รวมกนั)  
เกณฑ ์ ขนาดรายการ PROP ขนาดรายการ MMD รวมขนาดรายการในคร้ังนี้ 

1 เกณฑม์ลูค่าสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิ (NTA) 72.25 8.63 80.88 
2 เกณฑก์ าไรสทุธิ ไม่สามารถค านวณได้1/ ไม่สามารถค านวณได้1/ - 
3 เกณฑม์ลูค่ารวมของสิ่งตอบแทน 45.43 204.53 249.96 

4 เกณฑม์ลูค่าหุน้ทนุ ไม่สามารถค านวณได้2/ ไม่สามารถค านวณได้2/ - 
เกณฑก์ารค านวณสูงสุดของการท ารายการในคร้ังนี ้ คือเกณฑมู์ลค่าของส่ิงตอบแทน มีขนาดรายการเท่ากับ                      249.96 
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หมายเหต:ุ 
1/ เนื่องจากบริษัทฯ ขาดทนุ 
2/ เนื่องจากไม่มีการออกหุน้ใหม่ 

 

1.4. การคาดการณผ์ลกระทบของงบการเงนิรวมหลังการเข้าท ารายการที-่1 และรายการที-่2  
เนื่องจากการเขา้ท ารายการท่ี-1 และการเขา้ท ารายการท่ี-2 เกิดขึน้พรอ้มกนั เพื่อความเขา้ใจถึงผลกระทบต่องบการเงินรวม

ของบริษัทฯ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงขอน าเสนอผลกระทบจากรายการที่-1 และรายการที่-2 พรอ้มกันเพื่อใหผู้ถื้อหุน้เขา้ใจถึง
ผลกระทบของงบการเงินรวมหลงัเขา้ท ารายการทัง้สองรายการ โดยมีรายละเอียด ดงันี:้  

หน่วย:ล้านบาท 
30 มิถุนายน 2564 

ก่อนเข้าท ารายการ หลังเข้าท ารายการที-่1 และรายการที-่2 
งบแสดงฐานะทางการเงิน 
สินทรัพย ์   
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 12.79 261.181/ 

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีห้มนุเวียนอื่น-สทุธิ 22.05 21.37 
เงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั-สทุธิ - 29.852/ 

เงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่กิจการอ่ืน-สทุธิ - - 
สินคา้คงเหลือ-สทุธิ 11.07 11.07 
สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น 8.34 7.67 
รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 54.25 331.14 
เงินลงทนุในบริษัทรว่ม-สทุธิ - - 
เงินลงทนุในบริษัทย่อย-สทุธิ - - 
เงินลงทนุระยะยาวอื่น - 926.953/ 

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีไ้ม่หมนุเวียนอื่น-สทุธิ 11.71 11.71 
อสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการลงทนุ 262.57 22.594/ 

ที่ดินอาคารและอปุกรณ-์สทุธิ 49.79 39.85 
สินทรพัยใ์นการจ าหน่ายน า้ประปา   
สินทรพัยท์ี่ตอ้งโอนเม่ือสิน้สดุอายสุญัญาฯของบริษัทย่อย 105.73 105.75 
สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน-สทุธิ 1.17 1.16 
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น 65.11 51.87 
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 496.08 1,159.88 
รวมสินทรัพย ์ 550.33 1,491.02 
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น   
เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีห้มนุเวียนอื่น 64.92 66.29 
เงินกูย้ืมระยะสัน้จากกิจการและบคุคลที่เกี่ยวขอ้งกนั 37.30 46.455/ 

เงินกูย้ืมระยะสัน้จากบคุคลอ่ืน 3.70 3.70 
ส่วนของหนีส้ินตามสญัญาเช่าที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 1.58 0.67 
ภาษีเงินไดน้ิติบคุคลคา้งจ่าย 0.18 0.17 
ประมาณการหนีส้ินจากภาระค า้ประกนั 110.38 110.38 
ประมาณการหนีส้ินจากคดีความ 5.79 5.79 
หนีส้ินหมนุเวียนอื่น 1.31 1.25 
รวมหนี้สินหมุนเวียน 225.15 234.71 
หนีส้ินตามสญัญาเช่า 4.42 0.67 
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หน่วย:ล้านบาท 
30 มิถุนายน 2564 

ก่อนเข้าท ารายการ หลังเข้าท ารายการที-่1 และรายการที-่2 
ประมาณการหนีส้ินไม่หมนุเวียนส าหรบัผลประโยชน์
พนกังาน 

0.34 0.34 

หนีส้ินไม่หมนุเวียนอื่น 2.85 2.85 
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 7.60 3.86 
รวมหนี้สิน 232.76 238.56 
ทนุออกจ าหน่ายและช าระเต็มมลูค่าแลว้ 326.54 326.54 

ส่วนเกินมลูคา่หุน้สามญั 904.49 904.49 

ก าไรสะสม(ขาดทนุ)   

จดัสรรแลว้-ส ารองตามกฎหมาย 5.99 5.99 

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (936.61) (728.68) 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถ้ือหุน้ - 726.956/ 

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 300.41 1,235.29 
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ านาจควบคมุ 17.17 17.17 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 317.58 1,252.45 
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 550.33 1,491.02 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
รายได้   
รายไดจ้ากการขาย 40.29 40.29 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 33.36 33.36 

ก าไรจากการขายเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย - 207.937/ 

รายไดอ่ื้น 14.23 14.23 

โอนกลบัค่าเผื่อหนีส้งสยัจะสญู 5.62 5.62 
รวมรายได้ 93.50 301.43 
ค่าใช้จ่าย   
ตน้ทนุขาย 21.21 21.21 

ตน้ทนุการใหบ้ริการ 29.58 29.58 

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 19.68 19.68 

ค่าเผื่อประมาณการหนีส้ินจากภาระค า้ประกนั - - 
รวมค่าใช้จ่าย 70.47 70.47 
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนใน   
บริษัทร่วมต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 23.03 230.96 
ส่วนแบ่งขาดทนุจากเงินลงทนุในบรษิทัรว่ม - - 
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 23.03 230.96 
ตน้ทนุทางการเงิน 1.13 1.12 
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ 21.90 229.83 
รายได(้ค่าใชจ้่าย)ภาษีเงินได ้ 0.18 0.17 
ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับงวด 21.73 229.66 
ผลก าไรจากเงินลงทนุในตราสารทนุทีก่  าหนดใหว้ดัมลูค่าดว้ย
ราคายตุิธรรมผ่านก าไรเบ็ดเสรจ็อ่ืน 

 -                     726.95  

รวมก าไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด  -                     726.95  
รวมก าไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด  21.73                   956.61  

ที่มา: บริษัทฯ 
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หมายเหต:ุ  
1/ เงินสดรบัเพ่ิมขึน้จากการจ าหน่าย PROP 250.00 ลา้นบาท และลดลงดว้ยเงินสดของ MORE และ PROP 1.62 ลา้นบาท 
2/ เงินกูย้ืมระหว่าง MORE กบั PROP 29.85 ลา้นบาท  
3/ หุน้ HEMP ที่ไดร้บัเป็นสิ่งตอบแทนจากการจ าหน่าย MMD จ านวน 1,655,262,500 หุน้ บนัทึกดว้ยราคาปิด ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 64 ที่ 0.56 
บาทต่อหุน้ รวมมลูค่า 926.95 ลา้นบาท โดยมลูค่าเงินลงทนุที่มีราคาตลาดชดัเจน (เงินลงทนุในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์) จะถกู
บนัทึกมลูค่าตามราคาตลาด ณ วนัสิน้รอบบญัชี ดงันัน้มลูค่าเงินลงทนุใน HEMP จะถกูปรบัปรุงตามราคาตลาด ซึ่งจะส่งผลกระทบต่องบก าไร
ขาดทนุเบด็เสรจ็อ่ืน ในรายการผลก าไรจากเงินลงทนุในตราสารทนุที่ก าหนดใหว้ดัมลูคา่ดว้ยราคายตุิธรรมผา่นก าไรเบ็ดเสรจ็อ่ืน ทัง้นีภ้ายหลงั
การเขา้ท ารายการที่-2 บริษัทฯ จะเขา้ถือหุน้หุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 36.07 ของทนุจดทะเบียนที่ช  าระแลว้ของ HEMP ซึ่งถือเป็นผูถ้ือหุน้รายใหญ่
อนัดบั 1 ของ HEMP ดงันัน้ หากบริษัทฯ ตอ้งการจ าหน่ายหุน้ของ HEMP ทัง้หมดอาจจะมีขอ้จ ากดัทางดา้นสภาพคล่อง และอาจจะส่งผลต่อ
ราคาตลาดอย่างมีนยัส าคญั 
4/ ลดลงจากอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการลงทนุของ PROP 239.98 ลา้นบาท จากการจ าหน่าย PROP  
5/ เป็นเงินกูย้ืมระหว่าง MORE กบั MMD 10.8 ลา้นบาท และเงินกูย้ืมระหว่าง MDD กบับคุคลที่เกี่ยวขอ้งกนั 1.65 ลา้นบาท 
6/ องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถ้ือหุน้ เกิดจากก าไรจากเงินลงทนุระยะยาวที่ยงัไม่เกิดขึน้จริงจากราคาปิดของหุน้ HEMP ณ วนัที่ 30 
มิถนุายน 64 ที่ 0.56 บาทต่อหุน้ 
7/ ก าไรจากการจ าหน่าย PROP 33.79 ลา้นบาท และ MDD 174.15 ลา้นบาท  
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2. รายละเอียดของรายการจ าหน่ายไปซึ่งเงนิลงทุนทัง้หมดใน PROP (รายการที-่1)  
2.1. วัตถุประสงคแ์ละทีม่าของการเข้าท ารายการ (รายการที-่1) 

บริษัทฯ ไดพ้ิจารณาถึงสถานการณส์ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน การแพร่ระบาดของ COVID-19 และผลกระทบต่างๆ ที่
เกิดขึน้ และ คาดการณว์่าโอกาสในการท าก าไรจากการด าเนินธุรกิจอสงัหารมิทรพัยน์่าจะลดลงอย่างมีนยัส าคญัไปอีกอย่างนอ้ย 2-3 
ปี จึงไดพ้ิจารณาเพิ่มการลงทนุในธุรกิจสาธารณปูโภค โดยเฉพาะธุรกิจน า้ประปา ที่บรษิัทฯ คาดว่าจะมีพืน้ฐานท่ีดีกวา่ ทัง้นี ้เมื่อมีนกั
ลงทุนในดา้นอสังหาริมทรพัย ์มีความสนใจในสินทรพัยข์อง PROP  ประกอบกับบริษัทฯ มีความตอ้งการเงินสดในการขยายธุรกิจ
สาธารณูปโภค บริษัทฯ จึงเห็นว่าการเขา้ท ารายการธุรกรรมการจ าหน่ายเงินลงทุนทัง้หมดของ PROP จะท าใหบ้ริษัทฯ สามารถน า
เงินไปลงทุนธุรกิจบริหารจัดการน า้ครบวงจร น า้ประปา บ าบัดน า้เสีย ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าน่าจะสามารถท าก าไรใหก้ับบริษัทฯ ใน
อนาคตไดด้ีกว่าการพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์นอกจากนี ้โครงการบา้นสวนจตจุกัร ณ ปัจจบุนั ยงัอยู่ในสภาพท่ียงัไม่พรอ้มขายแยกราย
หอ้งใหแ้ก่ลกูคา้ และ PROP ตอ้งใชล้งทนุเพื่อซ่อมแซม และปรบัปรุงโครงการดงักล่าวเพิ่มอีกประมาณ 37.00 ลา้นบาท (ที่มา : มติที่
ประชุมคณะกรรมการ PROP ครัง้ที่ 3/2562 เมื่อวนัที่ 19 มีนาคม 2562 ) ดว้ยเหตผุลดงักล่าว ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 
5/2564 เมื่อวนัท่ี 10 กันยายน 2564  จึงมีมติอนุมตัิใหเ้สนอต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมตัิการจ าหน่ายเงินลงทนุทัง้หมดใน 
บรษิัท มอร ์พรอ็พเพอรต์ี ้ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (“PROP”)  ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยจ านวน 38,399,993 หุน้ หรือคิดเป็นรอ้ยละ 99.99 ของ
ทุนจดทะเบียนทัง้หมดของ PROP  โดยมีมลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 10.00 บาท ในราคาจ าหน่ายหุน้ละ 6.51 บาท หรือคิดเป็นมลูค่ารวม
ทัง้สิน้ 250,000,000 บาท(สองรอ้ยหา้สิบลา้นบาท) ใหแ้ก่ นายศิวพร (ทัง้นี ้MORE ยงัคงถือหุน้ใน PROP รอ้ยละ 99.99 ของทุนจด
ทะเบียนและช าระแลว้ และมีอ านาจควบคุมรวมถึงมีส่วนแบ่งรายไดจ้ากการด าเนินงานของ PROP จนกว่าผูซ้ือ้จะช าระเงินค่าหุน้
ครบตามจ านวนและ MORE ท าการโอนหุ้น PROP เสร็จสิน้ ทั้งนี ้การช าระเงินมัดจ าของผู้ซือ้ไม่ถือเป็นการเปล่ียนแปลงอ านาจ
ควบคมุใน PROP  

เนื่องจาก นายศิวพร เป็นนกัลงทนุในตลาดทนุท่ีมีชื่อเสียงและเป็นนกัลงทนุท่ีมีประสบการณใ์นดา้นธุรกิจอสงัหารมิทรพัย์
เช่น ซือ้ขายที่ดิน  การเขา้ท ารายการดงักล่าว คณะกรรมการบรษิัทฯ ไดพ้ิจารณาถึงสถานการณส์ภาวะเศรษฐกิจในปัจจบุนั การแพร่
ระบาดของ COVID-19 ผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึน้ โอกาสในสรา้งเม็ดเงินและการท าก าไรจากการด าเนินธุรกิจในกลุ่มธุรกิจ
อสงัหาริมทรพัยท์ี่ไดร้บัผลกระทบทางตรงและทางออ้ม และไดพ้ิจารณาถึงธุรกิจในดา้นอื่นๆ ประกอบที่จะสามารถสรา้งเม็ดเงินและ
ผลก าไรใหก้บับรษิัทได ้อาทิเช่น กลุ่มธุรกิจสาธารณปูโภค กลุ่มธุรกิจน า้ประปาต่างๆ  ในการนีค้ณะกรรมการบริษัทฯ ไดพ้ิจารณาถึง
แหล่งเงินทุนที่จะน ามาใชล้งทุนในกลุ่มธุรกิจดังกล่าว ประกอบกับนายศิวพร มีความสนใจใน PROP ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้
พิจารณาถึงความสามารถในการช าระเงินของผูซ้ือ้  และราคาที่จ าหน่ายอยู่ในระดบัท่ีผูซ้ือ้จะหาแหล่งเงินทนุสนบัสนนุได ้ 

ทัง้นี ้การเขา้ท ารายการดงักล่าวไม่เขา้ข่ายเป็นรายการเก่ียวโยงกนัตามประกาศ คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
ทนุท่ี ทจ. 21/2551 เรื่องหลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัและประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง 
การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบตัิของบรษิัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 รวมถึงประกาศอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

อย่างไรก็ดี การเขา้ท ารายการดงักล่าวถือเป็นรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยต์ามประกาศรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่ง
สินทรพัย ์ซึ่งตอ้งค านวณขนาดรายการตามเกณฑต์่างๆ ที่ก าหนดโดยใชม้ลูค่าสงูสดุที่ค  านวณไดจ้ากหลกัเกณฑใ์ดเกณฑห์นึ่ง โดย
อา้งอิงจากงบการเงินรวมของบรษิทัฯ สิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 พบว่ามีขนาดรายการสงูสดุเท่ากบัรอ้ยละ 72.25 ซึ่งมากกวา่
รอ้ยละ 50.00 แต่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 100.00 ตามเกณฑม์ลูค่าสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิ (NTA)  จึงถือเป็นขนาดรายการประเภทที่1 ดงันัน้ 
บรษิัทฯ มีหนา้ที่ตอ้งเปิดเผยสารสนเทศการท ารายการดงักล่าวต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ และตอ้งขออนมุตัิการเขา้ท ารายการจ าหน่ายไป
ซึ่งสินทรพัยใ์นครัง้นี ้จากที่ประชุมผูถื้อหุน้ โดยตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงอนุมตัิไม่ต  ่ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนไดเ้สีย และมีรายละเอียดหน้าที่ตอ้งด าเนินการ 
ดงัต่อไปนี:้ 
(1) จดัท ารายงานและเปิดเผยสารสนเทศส าหรบัการเขา้ท ารายการดงักล่าวต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทนัที โดยมีสารสนเทศอย่าง

นอ้ยตามบญัชี (1) ทา้ยประกาศรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไป 
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(2) แต่งตัง้ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระเพื่อท าหนา้ที่ต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงการใหค้วามเห็นในการเขา้ท าธุรกรรมการจ าหน่าย
เงินลงทุน ตามที่ก าหนดในประกาศรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปฯ โดยจดัส่งรายงานความเห็นของที่ปรกึษาทางการเงิน
อิสระใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาพรอ้มกับจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ ในการนี ้บริษัทไดแ้ต่งตัง้ให้ บริษัท ดิสคฟัเวอร ์
แมเนจเมน้ท ์จ ากดั ซึ่งเป็นท่ีปรกึษาทางการเงินท่ีไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. เป็นท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระ
ในการใหค้วามเห็นต่อผูถื้อหุน้ในการเขา้ท าธุรกรรมการจ าหน่ายเงินลงทนุ ขา้งตน้ 

(3) จดัใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อขออนุมตัิการเขา้ท ารายการดงักล่าว ดว้ยคะแนนเสียงไม่ต ่ากว่ า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยบริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้และมี
สารสนเทศอย่างนอ้ยตามที่ประกาศเรื่องการไดม้าหรือจ าหน่ายไปก าหนดพรอ้มความเห็นของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระท่ี
ไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังานก.ล.ต. ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ เป็นระยะเวลาล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 14 วนัก่อนวนัประชมุผูถื้อหุน้ 

 

2.2. วัน เดือน ปีทีเ่กิดรายการ (รายการที-่1) 
ภายใน 90 วนัหลงัไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2564 ในวนัศกุรท์ี่ 26 พฤศจิกายน 2564 

 

2.3. คู่สัญญาและความสัมพันธท์ีเ่กี่ยวข้อง (รายการที-่1) 
 

ผูข้าย : บรษิัท มอร ์รีเทิรน์ จ ากดั (มหาชน) (“MORE”) 
ผูซ้ือ้ : นายศิวพร ตัง้จิตติพร (“ผูซ้ือ้ PROP”) 
ลกัษณะความสมัพนัธ ์ : นายศิวพร ตัง้จิตติพร ไม่มีความสมัพนัธเ์ก่ียวขอ้งที่เขา้ข่ายเป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกัน

ตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดทุนที่  ทจ. 21/2551 เรื่อง
หลักเกณฑ์ในการท ารายการที่ เ ก่ียวโยงกันและประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจด
ทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 รวมถึงประกาศอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

 

2.4. ประเภทและขนาดของรายการ และการค านวณขนาดรายการ (รายการที-่1) 
MORE จะจ าหน่ายเงินลงทนุในหุน้สามญัของ PROP จ านวน 38,399,993 หุน้ หรือคิดเป็นรอ้ยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียน

ทัง้หมดของ PROP ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยที่บรษิัทฯ ถือหุน้จ านวน 38,399,993 หุน้ หรือคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 99.99 ของทนุจดทะเบยีน
ทัง้หมดของ PROP มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 10.00 บาท ในราคาหุน้ละ 6.51 บาท คิดเป็นมลูคา่รวมทัง้สิน้ 250,000,000 บาท ใหแ้ก่ นาย
ศิวพร 
 
2.4.1. รายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย ์(รายการที-่1) 

การเข้าท ารายการธุรกรรมการจ าหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนในหุ้นสามัญทั้งหมดของ PROP ถือเป็นรายการจ าหน่ายไปซึ่ง
สินทรพัย ์ตามประกาศรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์ซึ่งตอ้งค านวณขนาดรายการตามเกณฑต์า่งๆ ที่ก าหนดโดยใชม้ลูคา่
สงูสดุที่ค  านวณไดจ้ากหลกัเกณฑใ์ดเกณฑห์น่ึง โดยอา้งอิงจากงบการเงินรวมของบรษิัทฯ สิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 พบว่ามี
ขนาดรายการสงูสดุเท่ากับรอ้ยละ 72.25 ซึ่งมากกว่ารอ้ยละ 50.00 แต่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 100.00 ตามเกณฑม์ลูค่าสินทรพัยท์ี่มีตวัตน
สุทธิ (NTA)  จึงถือเป็นขนาดรายการประเภทที่  1 ดังนั้น บริษัทฯ มีหนา้ที่ตอ้งเปิดเผยสารสนเทศการท ารายการดงักล่าวต่อตลาด
หลกัทรพัยฯ์ และตอ้งขออนุมตัิการเขา้ท ารายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยใ์นครัง้นี ้จากที่ประชุมผูถื้อหุน้ โดยตอ้งไดร้บัคะแนนเสียง
อนมุตัิไม่ต  ่ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีมี
ส่วนไดเ้สีย 
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โดยการค านวณขนาดของรายการท่ี-1 มีรายละเอียดดงันี ้

▪ ขอ้มลูทางการเงินของบรษิัทฯ (งบการเงินรวมของบรษิัทฯ สิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564)   
รายละเอียด (หน่วย: ล้านบาท) 

สินทรพัยร์วม (1) 550.33 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน (2) 1.17 

หนีส้ินรวม (3) 232.76 

ส่วนของผูถ้ือหุน้ที่ไม่มีอ านาจควบคมุ (4) 17.17 
สินทรัพยท์ีมี่ตัวตนสุทธิ (NTA = (1) – (2) – (3) – (4)) 299.23 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ ส่วนทีเ่ป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ (4 ไตรมาสล่าสุด)1/ (11.10) 

หมายเหต:ุ  1/ ค านวณจากงบการเงินของระหว่างวนัที่ 1 กรกฎาคม 2563 – 30 มิถนุายน 2564 

 
▪ ขอ้มลูทางการเงินของ PROP (งบการเงินรวมของ PROP สิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564) 

รายละเอียด (หน่วย: ล้านบาท) 
สินทรพัยร์วม (1) 248.53 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน (2) - 
หนีส้ินรวม (3) 32.32 
ส่วนของผูถ้ือหุน้ที่ไม่มีอ านาจควบคมุ (4) - 
สินทรัพยท์ีมี่ตัวตนสุทธิ (NTA = (1) – (2) – (3) – (4)) 216.21 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ ส่วนทีเ่ป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ (4 ไตรมาสล่าสุด)1/ 2.06 

หมายเหต:ุ  1/ ค านวณจากงบการเงินของระหว่างวนัที่ 1 กรกฎาคม 2563 – 30 มิถนุายน 2564 

 
▪ ขอ้มลูส่ิงตอบแทนในการเขา้ท ารายการ  

การเขา้ท ารายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์ในครัง้นี ้ MORE จะไดเ้งินจ านวน 250.00 ลา้นบาท เพื่อเป็นส่ิงตอบแทนค่าหุน้
จ านวน 38,399,993 หุน้ หรือคิดเป็นรอ้ยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียนทัง้หมดของ PROP 
 

▪ รายละเอียดการค านวณขนาดรายการตามประกาศการไดม้าหรือจ าหน่ายไปตามเกณฑก์ารค านวณทัง้ 4 เกณฑ ์
หลักเกณฑ ์ การค านวณ ขนาดรายการที-่1 

1 เกณฑม์ลูค่าสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิ (NTA)1/ สดัสว่นการจ าหน่าย 99.99% x NTA ของบริษัทที่ท  ารายการ 216.21 x 100 72.25 
    NTAของบริษัทจดทะเบียน 299.23   
2 เกณฑก์ าไรสทุธิ สดัสว่นการจ าหน่าย 99.99% x ก าไรสทุธิของบริษัทที่ท  ารายการ  2.06 x 100 ไม่สามารถค านวณได ้
    ก าไรสทุธิของบริษัทจดทะเบียน (11.10) เนื่องจากมีผลขาดทนุสทุธิ 
3 เกณฑม์ลูค่ารวมของสิ่งตอบแทน จ านวนมลูค่าที่รบั 250 x 100 45.43 
    สินทรพัยร์วมของบริษัทจดทะเบียน 550.33   
4 เกณฑม์ลูค่าหุน้ทนุ จ านวนหุน้ที่ออกเพ่ือช าระค่าสินทรพัย ์x 100 ไม่สามารถค านวณได ้
    จ านวนหุน้ที่ออกและช าระแลว้ของบริษัทจดทะเบียน เนื่องจากไม่มีการออกหุน้ 

เกณฑก์ารค านวณสูงสุด (จ าหน่ายบริษัทย่อย- PROP) 72.25 
ที่มา: บริษัทฯ 

หมายเหต:ุ  
1/ ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2564 PROP มีเงินกูย้ืมจาก MORE สทุธิหลงัหกัรายไดค้า้งรบัและค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย จ านวน 29.19 ลา้นบาท โดย
หนีด้งักล่าวอยู่ระหว่างการช าระใหแ้ลว้เสร็จก่อนด าเนินการจ าหน่าย จึงไม่ถูกน ามาคิดในการค านวณขนาดรายการ ทัง้นี ้ระหว่าง PROP 
และ MORE ไม่มีภาระค า้ประกนัและเงินส ารองจ่ายล่วงหนา้ระหว่างกนั 
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ทัง้นี ้บริษัทฯ ไม่มีรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยข์องบริษัทฯ ในรอบหกเดือนที่ผ่านมา แต่มีการท ารายการจ าหน่ายไปซึ่ง
สินทรพัยใ์นคราวเดียวกันนี ้ซึ่งเป็นผลใหม้ีมลูค่าของรายการสงูสดุรวมเท่ากับรอ้ยละ 249.96 (รายการที่-1 และรายการที่-2) ตาม
เกณฑม์ลูค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยอา้งอิงจากงบการเงินรวมของบรษิัทฯ สิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 

 

2.5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน วิธีการช าระเงนิ และเงือ่นไขส าคัญอื่นๆ ตามทีต่กลงกัน (รายการที-่1) 
บริษัทฯ ไดม้ีการก าหนดเงื่อนไขการช าระเงินในสญัญาเพื่อป้องกันความเส่ียงต่างๆ ที่อาจจะส่งผลกระทบดา้นลบและการ

เสียโอกาสการลงทุนของบริษัทฯ โดยการก าหนดขอ้ตกลงใหผู้ซ้ือ้ช าระเงินงวดแรกจ านวนรอ้ยละ 20 หรือคิดเป็นจ านวนเงิน 50 ลา้น
บาท ณ วนัท าสญัญา คือภายใน 90 วนั นบัจากไดร้บัการอนมุตัิจากที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 และจะช าระส่วนท่ีเหลือ
ภายใน 1 ปี วนั นบัแต่วนัที่ท  าสญัญา โดยมีเงื่อนไขว่าหากผูซ้ือ้ผิดสญัญา บริษัทฯ มีสิทธิยึดเงินที่ช  าระงวดแรกทัง้หมด และบริษัทฯ 
จะส่งมอบหุน้สามญัทัง้จ านวนก็ต่อเมื่อผูซ้ือ้ไดช้ าระราคาครบถว้นแลว้เท่านัน้  

 

2.6. มูลค่ารวมของสินทรัพยท์ีจ่ าหน่ายไป (รายการที-่1)  
มลูค่ารวมของสินทรพัยท์ี่จ  าหน่ายไป เมื่อค านวณจากมลูค่าตามบญัชี ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2564 อา้งอิงจากงบการเงิน

ฉบบัตรวจทานแลว้ของ PROP เท่ากับ 216.21 ลา้นบาท โดย บริษัทฯจะท าการจ าหน่ายหุน้สามญัของ PROP จ านวน 38,399,993 
หุน้ คิดเป็นสดัส่วนจ านวนรอ้ยละ 99.99 ของหุน้สามญัทัง้หมดใน  PROP โดยคิดเป็นมลูค่าสินทรพัยท์ี่จ  าหน่ายไปทัง้สิน้ไม่เกิน 250 
ลา้นบาท ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564  PROP มีการกูย้ืมเงินจาก MORE สทุธิหลงัหกัรายไดค้า้งรบัและค่าใชจ้่ายคา้งจ่ายแลว้ จ านวน 
29.19 ลา้นบาท โดยหนีด้งักล่าวอยู่ระหว่างการช าระใหแ้ลว้เสร็จก่อนด าเนินการจ าหน่าย (ดงันัน้ หนีสิ้นดงักล่าวจึงไม่น ามาค านวณ
ในขนาดรายการ) ทัง้นี ้PROP คาดว่าจะไดร้บัเงินมดัจ าที่ดิน จ านวน 32.00 ลา้นบาท คืนภายหลงัจากการยกเลิกสญัญาซือ้ขายที่ดิน
แปลงหน่ึง ซึ่ง PROP คาดว่าจะใชเ้งินจ านวนนีใ้นการช าระหนีจ้  านวน 29.19 ลา้นบาทใหก้บับรษิัทฯ ก่อนการเขา้ท ารายการท่ี-1  

 
2.7. เกณฑท์ีใ่ช้ในการก าหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน (รายการที-่1)  

บรษิัทฯ จะด าเนินการจ าหน่ายเงินลงทนุในหุน้สามญัที่ถือใน PROP จ านวน 38,399,993 หุน้ คิดเป็นสดัส่วนจ านวนรอ้ยละ 
99.99 ของหุน้สามญัทัง้หมดใน PROP มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท ในราคาหุน้ละ 6.51 บาท มลูค่ารวมเท่ากบั  250,000,000 บาท 
โดยเป็นราคาที่ตกลงกันระหว่างผูซ้ือ้และผูข้าย ทั้งนี ้ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เงินลงทุนในหุน้สามัญของ PROP มีมูลค่าหุน้ละ 
6.35 บาท (โดยมลูค่าเงินลงทนุตามราคาทุนใน PROP ตามงบการเงินของบริษัทฯ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2564 เท่ากับ 384.00 ลา้น
บาท (มลูค่า10 บาทต่อหุน้) แต่เนื่องจาก PROP ยงัไม่สามารถสรา้งรายไดแ้ละผลก าไรตามที่บริษัทฯ ประเมินไวส่้งผลใหบ้ริษัทฯ มี
การบนัทึกบญัชีค่าเผ่ือการดอ้ยค่าเงนิลงทนุดงักล่าวจ านวน 140.00 ลา้นบาท จึงท าใหเ้งินลงทนุสทุธิตามบญัชีของบรษิทัฯ ใน PROP 
เท่ากับ 244.00 ลา้นบาทหรือคิดเป็น 6.35 บาทต่อหุน้ (ตามงบการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 PROP มีสินทรพัยร์วมจ านวน 
248.53 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็น 1) อสังหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุน – สุทธิของ PROP จ านวน  239.98 ลา้นบาท ซึ่งเป็นหอ้งชุดใน
อาคารชุดโครงการบา้นสวนจตจุกัร จ านวน 149 ยูนิต เนือ้ที่หอ้งชุดรวม 8,690.95 ตารางเมตร (“หอ้งชุด”) รวมมลูค่า  207.98 ลา้น
บาท และเงินมัดจ า-ค่าซือ้ทรพัยสิ์นจ านวน 32.00 ลา้นบาท 2) ที่ดินอาคารและอุปกรณ ์จ านวน 3.84 ลา้นบาท 3) สินทรพัยอ์ื่นๆ 
จ านวน 4.72 ลา้นบาท) เนื่องจาก บริษัทฯ ไดม้ีการพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะไดร้ับคืนของเงินลงทุน แลว้มีขอ้บ่งชีว้่าเงินลงทุน
ดงักล่าวเกิดการดอ้ยค่า จากการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต อตัราก าไรขัน้ตน้ และอตัราการเติบโตจากงบประมาณโดย
อา้งอิงจากผลประกอบการในอดีตที่ผ่านมา ประกอบกับการคาดการณก์ารเติบโตของตลาดในอนาคต ดงันัน้จึงมีการประมาณการ
ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของเงินลงทนุของบรษิัทย่อย 

บรษิัทฯ จะด าเนินการจ าหน่ายเงนิลงทนุในหุน้สามญั  ใหแ้ก่ผูซ้ือ้ PROP ภายหลงัไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้
ครัง้ที่ 1/2564  โดยผูซ้ือ้ไม่มีเงื่อนไขใดๆ ในการเขา้ท ารายการซือ้ และบรษิัทฯ ก าหนดการช าระเงิน ดงันี ้ผูซ้ือ้ช าระงวดแรกจ านวนรอ้ย
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ละ 20 หรือ 50 ลา้นบาท ณ วนัท าสญัญา คือ ภายใน 90 วนันบัจากวนัท่ีไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2564  และ
จะช าระส่วนท่ีเหลือภายใน 1 ปี นบัแต่วนัท่ีท าสญัญา โดยการเจรจาและเงื่อนไขรายละเอยีดของสญัญาการจ าหน่ายเงินลงทนุอยู่
ระหว่างการรา่งโดยฝ่ายกฎหมายของผูซ้ือ้และผูข้ายรว่มกนัเพื่อใหม้ีความถกูตอ้งและรดักมุมากที่สดุอย่างไรก็ตามเงื่อนไขของการ
ช าระเงินจะถกูระบอุยูใ่นสญัญาซึ่งอยูใ่นระหวา่งการด าเนินการ  

 

2.8. เงือ่นไขในการเข้าท ารายการที-่1 
เนื่องจากธุรกรรมการจ าหน่ายเงินลงทุนของบริษัทฯ ที่ค  านวณขนาดรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยส์ูงสุดเท่ากับรอ้ยละ 

72.25 ดงันัน้ ธุรกรรมดงักล่าวจึงจดัอยู่ในรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยป์ระเภทท่ี1 ซึ่งตามประกาศเรื่องรายการไดม้าหรือจ าหน่าย
ไปซึ่ง ก าหนดให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตอ้งด าเนินการท ารายงานและเปิดเผยสารสนเทศส าหรับการเข้าท ารายการดังกล่าวต่อตลาด
หลกัทรพัยฯ์ ทนัที โดยมีสารสนเทศอย่างนอ้ยตามบญัชี (1) ทา้ยประกาศรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไป และจดัใหม้ีการประชมุผูถื้อ
หุน้ เพื่อขออนุมัติการตกลงเขา้ท ารายการดังกล่าว ดว้ยคะแนนเสียงไม่ต ่ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยบริษัทจะจดัส่งหนงัสือเชิญประชมุผูถื้อหุน้และมีสารสนเทศอย่างนอ้ยตามที่ประกาศเรื่อง
การไดม้าหรือจ าหน่ายไปฯ ก าหนดพรอ้มความเห็นของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระท่ีไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. ใหแ้ก่ผู้
ถือหุน้ เป็นระยะเวลาล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 14 วนัก่อนวนัประชมุผูถื้อหุน้  

 

2.9. ร่างสัญญาซือ้ขายหุ้น PROP ระหว่าง ผู้ซือ้ PROP กับบริษัทฯ 
ณ วนัที่ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระน าส่งรายงานฉบบันี ้สญัญาซือ้ขายหุน้ PROP ยงัไม่เสร็จสมบูรณ ์อย่างไรก็ดี จากการ

สมัภาษณผ์ูบ้ริหารของบรษิัทฯ คาดว่าสญัญาซือ้ขายหุน้ PROP ฉบบัสมบูรณจ์ะไม่มีการเปล่ียนแปลงจากฉบบัรา่งอย่างมีนยัส าคญั 
ซึ่งหากเงื่อนไขต่างๆ ในสัญญามีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส าคัญ บริษัทฯ จะตอ้งด าเนินการขออนุมัติการเขา้ท ารายการจากที่
ประชมุผูถื้อหุน้อีกครัง้ ทัง้นี ้ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระขอสรุปรา่งสญัญาซือ้ขายหุน้ PROP ดงันี ้

 
ล าดับ หัวข้อ รายละเอียด 

1.  คู่สญัญา 1. บริษัท มอร ์รีเทิรน์ จ ากดั (มหาชน) (ในฐานะผูข้าย)  
2. นาย อมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ (ในฐานะผูข้าย) 
3. นาย ศิริศกัดิ์ ปิยทสัสีกลุ (ในฐานะผูข้าย) 
4. นายศิวพร ตัง้จิตติพร (ในฐานะผูซ้ือ้)  

2.  รายละเอียดหุน้ที่จะซือ้ขาย หุน้ PROP โดยปัจจุบัน  มีทุนจดทะเบียนช าระแลว้ 384,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามัญ 38,400,000  หุน้ มูล
ค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 10.00 บาท โดยผูซ้ือ้ตกลงช าระค่าหุน้ใหแ้ก่ผูข้าย รวมเป็นเงินจ านวน 250,000,000 บาท ในราคาหุน้
ละ 6.51 บาท โดยผูซ้ือ้ตกลงจะช าระเงินมดัจ า และ/หรือค่าหุน้ดงักล่าวทัง้หมดใหแ้ก่ผูข้ายที่ 1.บริษัท มอร ์รีเทิรน์ จ ากดั 
(มหาชน)  ตามรายละเอียดที่ก าหนดไวใ้นสญัญา 

 
ผู้ขาย 

จ านวนหุ้นทัง้หมดก่อน
เข้าท ารายการ (หุ้น) 

จ านวนหุ้นทีป่ระสงคจ์ะ
ขายในคร้ังนี ้(หุ้น) 

1. บริษัท มอร ์รีเทิรน์ จ ากดั (มหาชน)  38,399,993 38,399,993 
2. นายอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ 5 5 
3. นายศิริศกัดิ์ ปิยทสัสีกลุ 2 2 

รวม 38,400,000 38,400,000  
3.  การซือ้ขายหุน้ที่ซือ้ขาย 1. ผูซ้ือ้มีความประสงคท์ี่จะซือ้หุน้ที่ซือ้ขายในราคารวมทั้งสิน้ไม่เกิน 250,000,000 บาท (สองรอ้ยหา้สิบลา้นบาท) 

(“ราคาซือ้ขาย”) โดยคู่สญัญาตกลงใหผู้ซ้ือ้ช าระราคาซือ้ขายดงักล่าวใหแ้ก่ผูข้าย  
2. ผูซ้ือ้ตกลงวางเงินค่ามดัจ าส าหรบัหุน้ที่ซือ้ขาย เป็นจ านวนเงิน 50,000,000 บาท ณ วนัท าสญัญา และใหถ้ือเป็น

ส่วนหนึ่งของราคาหุน้ที่ซือ้ขาย (วนัท าสญัญา คือภายใน 90 วนั นบัจากไดร้บัการอนมุตัิจากที่ประชุมวิสามญัผูถ้ือ
หุน้ ครัง้ที่ 1/2564) 
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ล าดับ หัวข้อ รายละเอียด 

3. ผูซ้ือ้ตกลงช าระเงินค่าหุน้ที่เหลือจ านวน 200,000,000 บาท ภายใน 1 ปี นบัแต่วนัที่ท  าสญัญานี ้
4. ผูซ้ือ้ตกลงที่จะเป็นผูร้บัผิดชอบช าระค่าอากรแสตมป์ส าหรบัการโอนหุน้ที่ซือ้ขายทัง้หมด 

4.  เง่ือนไขอ่ืนๆ 1. หากผูซ้ือ้ไม่ปฏิบตัิตามเงื่อนไขในสญัญา ผูข้ายจะไม่คืนเงินมดัจ าซึ่งผูซ้ือ้ไดว้างไวแ้ก่ผูข้าย และการซือ้ขายหุน้ที่ซือ้
ขายจะตอ้งเป็นไปตามวิธีการที่ก าหนดไวใ้นสัญญา และอยู่ภายใตเ้งื่อนไขบังคับก่อน รวมทั้งเงื่อนไขอ่ืน ๆ ใน
สญัญานีไ้ดร้บัการปฏิบตัิจนครบถว้นแลว้ 

2. ผูข้ายจะด าเนินการให  ้PROP ด าเนินการช าระหนีค้า้งช าระใดๆ ใหแ้ก่บริษัท มอร ์รีเทิรน์ จ ากัด (มหาชน) ใหเ้สรจ็
สิน้ก่อนวนัที่ท  าการซือ้ขายเสรจ็สมบรูณ ์

3. ใหท้ี่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติใหเ้รียกประชุมผูถ้ือหุน้ของบริษัทฯ เพื่อใหพ้ิจารณาอนุมตัิเรื่องต่าง ๆ 
ตามวิธีการที่กฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ก าหนด 

4. กรรมการทุกคนของ PROP ได้ลงนามในหนังสือลาออกจากการเป็นกรรมการของ  PROP โดยปราศจากข้อ
เรียกร้องใด ๆ (โดยให้มีผลในวันที่การซื ้อขายเสร็จสมบูรณ์) รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียน
เปลี่ยนแปลงกรรมการของ PROP และจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงผูถ้ือหุน้ และกรรมการดงักล่าวไดส้่งมอบเอกสาร
ดงักล่าวใหแ้ก่ PROP 

ที่มา: รา่งสญัญาซือ้ขายหุน้ของ PROP ระหว่าง บริษัทฯ และ ผูซ้ือ้ 
 

2.10. รายละเอียดผู้ซือ้ PROP  
นาย ศิวพร ตัง้จติติพร 
วนั เดือน ปีเกดิ : 24 กมุภาพนัธ ์2509 
ที่อยู่ปัจจบุนั  : 135/16 ถ. วฒุากาศ แขวงบางออ้ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร.  
ประวตัิการศกึษา : สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้บางมด 
ประวตัิการถือหุน้ : เคยเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ในบรษิัท ไซเบอรแ์พลนเน็ต อินเตอรแ์อคทฟี จ ากดั (มหาชน) (“CYBER”) ซึง่ 

ปัจจบุนัได ้     เปล่ียนชื่อเป็น บรษิัท ยไูนเต็ด เพาเวอร ์ออฟ เอเชยี จ ากดั (มหาชน) (“UPA”) 
ปัจจบุนั  : เป็นนกัธุรกิจดา้นอสงัหารมิทรพัย ์และเป็นนกัลงทนุในตลาดทนุ   
 

2.11. รายละเอียดของสินทรัพยท์ีจ่ าหน่ายไปรายการที-่1 (PROP) 
2.11.1. ข้อมูลเบือ้งต้น 

ชื่อบรษิัท    : บรษิัท มอร ์พรอ็พเพอรต์ี ้ ดีเวลลอปเมน้ท ์(จ ากดั) 
วนัท่ีจดทะเบียนจดัตัง้  : 28 กนัยายน 2554 
ที่ตัง้ส านกังานใหญ่   : 222/148-150 อาคารชดุบา้นสวนจตจุกัร ซอยวิภาวดีรงัสิต 17 ถนนวิภาวดีรงัสิต  

  แขวงจตจุกัร เขต จตจุกัร กรุงเทพมหานคร 
ทนุจดทะเบียนช าระแลว้   : 384,000,000.00 บาท ( สามรอ้ยแปดสิบส่ีลา้นบาทถว้น) แบง่ออกเป็นหุน้สามญั 

  จ านวน  38,400,000 หุน้ (สามสิบแปดลา้นส่ีแสนหุน้) 
มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ   : 10 บาทต่อหุน้  
กรรมการ    : นายอมฤทธ์ิ กล่อมจิตเจรญิ, นายศิรศิกัดิ์ ปิยทสัสีกลุ 
อ านาจกรรมการ    : กรรมการสองคนลงลายมือชื่อรว่มกนัและประทบัตราส าคญัของบรษิัท 
ประเภทธุรกิจ   : พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์
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2.11.2. ข้อมูลการประกอบธุรกิจ 
1) ประวัติความเป็นมา 
ประวตัิการเปล่ียนแปลงของ บรษิัท มอร ์ พรอ็พเพอรต์ี ้ ดีเวลลอปเมน้ท ์ จ ากดั (ชื่อเดิม บรษิัท ดีเอ็นเอ เรฟโวลชูั่น จ ากดั) 

ปัจจบุนับรษิัทย่อยดงักล่าวประกอบธุรกิจเก่ียวกบัการพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ ซึง่มีการรบัรูร้ายไดจ้ากการใหเ้ชา่ทรพัยสิ์นในโครงการ
อาคารชดุบา้นสวนจตจุกัร 

 
วันที ่ รายการ 

28/09/2554 จดทะเบียนจ านวนเงิน 20,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน 2,000,000 หุน้ๆ ละ 10 บาท 
02/05/2556    เพ่ิมทนุจดทะเบียนจากเดิม 20,000,000 บาท เป็น 70,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน 7,000,000  
03/09/2558    เพ่ิมทนุจดทะเบียนจากเดิม 70,000,000 บาท เป็น 170,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน  17,000,000 
25/11/2559    เพ่ิมทนุจดทะเบียน จากเดิม 170,000,000 บาท เป็น 260,000,000 บาท แบง่เป็นหุน้สามญัจ านวน 26,000,000 
24/12/2561   จ าหน่ายหุน้สามญัทัง้หมดในบริษัท ดีเอ็นเอ รีเทล ลิง้ค ์จ ากดั (“DNA”) ซึ่งถือหุน้โดย PROP ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ 

จ านวน 1,999,999 หุน้ หรือคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 79.99 ของทนุจดทะเบียนทัง้หมดของ DNA มลูค่าที่ตราไว ้หุน้ละ 100 
บาท ในราคาหุน้ละ 140 บาท คิดเป็นมลูค่ารวมทัง้สิน้ 168.00 ลา้นบาท ใหแ้ก่บริษัทที่ไม่เกี่ยวขอ้งกนัแห่งหนึ่ง และเม่ือวนัที่ 
25 ธันวาคม 2561 PROP ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ไดโ้อนกรรมสิทธิ์หุน้สามญัของ DNA ใหแ้ก่ผูซ้ือ้และไดร้บัช าระเงิน
ค่าหุน้ดงักลา่วเรียบรอ้ยแลว้ 

11/03/2562 บริษัทเปลี่ยนชื่อ จากเดิม “บริษัท ดีเอ็นเอ เรฟโวลชูั่น จ ากดั” เป็น บริษัท มอร ์พรอ็พเพอรต์ี ้ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 
04/04/2562    บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียน จากเดิม 260,000,000 บาท เป็น 384,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน 38,400,000 หุน้ 

เพื่อใชเ้ป็นเงินลงทุนส าหรบัการเขา้ซือ้หอ้งชุดพาณิชยกรรมและหอ้งชุดพักอาศัยจ านวน 147 ยูนิต ในโครงการบา้นสวน
จตจุกัร โดยมลูค่าเขา้ลงทนุรวม 202.31 ลา้นบาท 

10/09/2564    ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทมีมติอนมุตัิใหเ้สนอต่อที่ประชมุผูถ้ือหุน้เพ่ือพิจารณาอนมุตัิการจ าหน่ายเงินลงทนุในบริษัท 
PROP ซึ่งเป็นบริษัทย่อยจ านวน 38,400,000 หุน้ หรือคิดเป็นรอ้ยละ 100.00 ของทนุจดทะเบียนทัง้หมดของ PROP ใน
ราคาจ าหน่ายหุน้ละ 6.51 บาท หรือคิดเป็นมลูค่ารวมทัง้สิน้ 250,000,000 บาท (สองรอ้ยหา้สิบลา้นบาท) ใหแ้ก่ นายศิวพร 
ตัง้จิตติพร (ผูซ้ือ้) 

  หมายเหต:ุ  
1/ ถือหุน้โดยบริษัทฯ ในสดัสว่นรอ้ยละ 100.00 
2/ มลูค่าที่ตราไวข้องหุน้ PROP 10.00 บาทต่อหุน้ 

2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
ปัจจุบัน PROP ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรพัย์ โดยในระหว่างปี 2562 PROP ไดซ้ือ้หอ้งชุดในโครงการบา้นสวน

จตุจกัรเพื่ออยู่อาศยัและท าการซ่อมแซม ปรบัปรุงใหม่ก่อนขาย จ านวน 1 โครงการ โดยสถานการณปั์จจบุนั PROP อยู่ ระหว่างการ
จดัการ และเลือกแนวทางการด าเนินงาน รวมถึงการศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกบัการบรหิารหรือการพฒันาอสงัหาริมทรพัยท์ี่มีเพื่อใหก้าร
ลงทนุเกิดผลประโยชนม์ากที่สดุ  

 
3) โครงสร้างรายได้ 
ส าหรบัโครงสรา้งรายไดข้อง PROP ปัจจบุนัยงัไม่มีรายไดจ้ากโครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อจ าหน่ายแต่อย่างใด โดย

มีเพียงรายไดจ้ากดอกเบีย้ ค่าเช่าส านกังานจาก MORE และค่าเช่าเหมาโครงการรวมจ านวน 145 หอ้ง ที่ไดร้บัจากเจา้ของโครงการ
เดิมเพื่อน าไปบรหิารต่อโดยมีสญัญาเป็นรายปี เท่านัน้ 
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 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 6 เดือนแรกปี 25641/  
โครงสร้างรายได้         
ก าไรจากการจ าหน่ายลงทนุในบรษิัทยอ่ย 47,999,960.00  -   -   -   
รายไดอ่ื้น 2,712,708.00  12,231,068.00  9,514,131.00  4,525,230.56 

รายไดค้่าเช่า -   4,100,000.00  6,600,000.00  3,300,000.00  
รายไดจ้ากดอกเบีย้รบั 2,712,630.18  2,398,451.76  2,378,909.71  1,176,232.56  
อ่ืนๆ 77.85 5,732,616.102/  535,222.51  48,998.00 

รวมรายได้ 50,712,668.00  12,231,068.00  9,514,131.00  4,525,230.56 
หมายเหต:ุ  
1/ ขอ้มลูปีงบการเงิน 2561– 2563 ไดร้บัการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี และงบการเงินงวด 6 เดือน สิน้สดุ 30 มิถนุายน 2564 จดัท าขึน้โดยฝ่าย
บริหารของบริษัท 
2/ PROP รบัรูก้ าไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของทรพัยส์ินจ านวน 5.55 ลา้นบาท จากการประเมินสินทรพัยอ์าคารชุดโครงการบา้น
สวนจตจุกัร 

 
2.11.3. ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการของ PROP 

1) ผูถื้อหุน้ PROP 
PROP มีทุนจดทะเบียนจ านวน 384,000,000.00 บาท แบ่งเป็นจ านวนหุน้ทั้งหมด 38,400,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุน้ละ 

10.00 บาท โดยมีรายละเอียดการถือหุน้ดงันี:้ 
 

ล าดับ รายช่ือผู้ถือหุ้น 
ณ วันที ่30 เมษายน 25641/ ภายหลังการจ าหน่ายไป 

จ านวนหุ้น สัดส่วน(ร้อยละ) จ านวนหุ้น สัดส่วน(ร้อยละ) 
1.  MORE 38,399,993 99.99 - 0.00 
2.  นายอมฤทธิ์  กล่อมจิตเจริญ 5 0.01 - 0.00 
3.  นายศิริศกัดิ์  ปิยทสัสีกลุ 2 0.00 - 0.00 
4. นายศิวพร  ตัง้จิตติพร - - 38,400,000 100.00 
 รวม 38,400,000 100.00 38,400,000 100.00 

 หมายเหต:ุ 1/ รายชื่อผูถ้ือหุน้ ณ วนัที่ 30 เมษายน 2564 

 
2) คณะกรรมการ PROP 

 ช่ือ ต าแหน่ง 
1.  นายศิริศกัดิ์  ปิยทสัสีกลุ กรรมการบริษัท  
2.  นายอมฤทธิ์  กล่อมจิตเจริญ กรรมการบริษัท  

 หมายเหต:ุ 1/ รายชื่อคณะกรรมการ PROP ณ วนัที่ 6 พฤษภาคม 2564 
2/ การลงชือ้ภาระผกูพนับริษัท โดยกรรมการ 2 ท่านและประทบัตราส าคญัของบริษัท 

  

53



ความเห็นของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ             บริษัท มอร ์รีเทิรน์ จ ากดั (มหาชน) 

บริษัท ดิสคฟัเวอร ์แมเนจเมน้ท ์จ ากดั  หนา้ 31/150 
 

2.11.4. งบการเงนิ PROP  
งบแสดงฐานะการเงิน  

(หน่วย: บาท) 
  31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2563 30 มิ.ย. 25641/ 

สินทรัพย ์         
สินทรัพยห์มุนเวียน         
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 86,396,713.00  846,106.00  788,369.00  646,247.25  
ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีห้มนุเวียนอื่น 543,995.00  2,203,094.00  2,399,722.00  3,413,092.57  
สินทรพัยท์างการเงินหมนุเวียนอื่น 3,603.00  3,680.00  3,712.00  3,712.25  
สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น 374,177.00  189,247.00  526,256.00  642,758.21  
รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 87,318,488.00  3,242,127.00  3,718,059.00  4,705,810.28 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน         
สินทรพัยท์างการเงินไม่หมนุเวียนอื่น -   -   -   -   
อสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการลงทนุ – สทุธิ2/ -   233,467,921.00  239,977,830.003/  239,977,830.00  
อาคาร และอปุกรณ ์- สทุธิ 65,744.00  4,155,128.00  3,941,328.00  3,835,721.71  
สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน - สทุธิ -   10,629.00  9,487.00  8,922.46  
เงินลงทนุในบริษัทย่อย - สทุธิ -   -   -   -   
เงินลงทนุในบริษัทรว่ม - สทุธิ -   -   -   -   
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น 3,000.00  3,000.00  3,000.00  3,000.00  
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 68,744.00  237,636,678.00  243,931,645.00  243,825,474.17  
รวมสินทรัพย ์ 87,387,232.00  240,878,805.00  247,649,704.00  248,531,284.45  

หนีสิ้น         
หนีสิ้นหมุนเวียน         
เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีห้มนุเวียนอื่น 5,593,765.00  1,034,247.00  2,426,036.00  2,430,387.75  
เงินกูย้ืมระยะสัน้จากกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั4/ 160,270.00  26,500,000.00  29,850,000.00  29,850,000.00  
หนีส้ินหมนุเวียนอื่น 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         
ทนุเรือนหุน้         
   ทนุเรือนหุน้         

หุน้สามญั 38,400,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 10 บาท 260,000,000.00  384,000,000.00  384,000,000.00  384,000,000.00  
ทนุที่ออกและเรียกช าระแลว้         
 หุน้สามญั 38,400,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 10 บาท 260,000,000.00  384,000,000.00  384,000,000.00  384,000,000.00  

ก าไร(ขาดทนุ)สะสม         
    จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 2,296,527.00  2,296,527.00  2,296,527.00  2,296,526.70  

ยงัไม่จดัสรร (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  
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 87,387,232.00  240,878,805.00  247,649,704.00  248,531,284.45  

ที่มา: บริษัทฯ 
หมายเหต:ุ  
1/ ขอ้มลูปีงบการเงิน 2561– 2563 ไดร้บัการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี และงบการเงินงวด 6 เดือน สิน้สดุ 30 มิถนุายน 2564 จดัท าขึน้โดยฝ่า
บริหารของบริษัทฯ 
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2/อสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทนุ – สทุธิของ PROP ส่วนใหญ่เป็นหอ้งชดุในอาคารชดุโครงการบา้นสวนจตจุกัร จ านวน 149 ยนูิต เนือ้ที่หอ้งชดุ
รวม 8,690.95 ตารางเมตร (“หอ้งชดุ”) รวมมลูค่า  207.98 ลา้นบาท และเงินมดัจ า-ค่าซือ้ทรพัยส์ิน 32.00 ลา้นบาท 
3/ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน – สุทธิในปี 2563 เพิ่มมาจากปี 2562 จ านวน 6.51 ล้านบาท เนื่องจาก 1. PROP มีการลงทุนในห้องชุด
โครงการบา้นสวนจตจุกัรเพ่ิม 1 ยนูิต และ 2. มีการประเมินมลูค่าทรพัยส์ินในโครงการบา้นสวนจตจุกัรใหม่ 
4/ หนีส้ินเกือบทัง้หมดของ PROP เป็นหนีส้ินที่ PROP กูย้ืมมาจากบริษัทฯ (29.85 ลา้นบาท ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2564) 

(หน่วย: บาท) 

 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 6 เดือนแรกปี 25641/  
ก าไรหรือขาดทุน:         
รายได้         
ก าไรจากการลงทนุในบริษัทย่อย 47,999,960.00  -   -   -   
รายไดอ่ื้น 2,712,708.00  12,231,068.00  9,514,131.00  4,525,230.56 

รายไดค้่าเช่า -   4,100,000.00  6,600,000.00  3,300,000.00  
รายไดจ้ากดอกเบีย้รบั 2,712,630.18  2,398,451.76  2,378,909.71  1,176,232.56  
อ่ืนๆ 77.85 5,732,616.102/  535,222.51  48,998.00 

รวมรายได้ 50,712,668.00  12,231,068.00  9,514,131.00  4,525,230.56 
ค่าใช้จ่าย         
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 11,896,445.00  3,365,261.00  3,236,954.00  1,549,206.09  
หนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู (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 
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่าย
ภาษีเงินได้ 

57,426,354.00  8,282,537.00  3,879,150.00  1,800,134.56  

ตน้ทนุทางการเงิน (5,285,440.00) (286,986.00) (1,844,040.00) (925,145.55) 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 52,140,914.00  7,995,551.00  2,035,110.00  874,989.01 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้ -   -   -   -   
ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับงวด 52,140,914.00  7,995,551.00  2,035,110.00  874,989.01 

ที่มา: บริษัทฯ 
หมายเหต:ุ  
1/ ขอ้มลูปีงบการเงิน 2561– 2563 ไดร้บัการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี และงบการเงินงวด 6 เดือน สิน้สดุ 30 มิถนุายน 2564 จดัท าขึน้โดยฝ่าย
บริหารของบริษัท 
2/ PROP รบัรูก้ าไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของทรพัยส์ินจ านวน 5.55 ลา้นบาท จากการประเมินสินทรพัยอ์าคารชุดโครงการบา้น
สวนจตจุกัร 

 

สรุปงบแสดงฐานะทางการเงินรวมของบรษิัทฯ ที่มีความเก่ียวขอ้งกบั PROP 
งบการเงินรวมของบริษัทฯ  30 มิถุนายน 2564 

เงินลงทนุใน PROP 384,000,000.00  
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทนุ (140,000,030.00) 
เงินลงทนุสทุธิ                243,999,970.00 

จ านวนหุน้                   38,400,000.00  
มูลค่าเงินลงทุนต่อหุ้น                                6.35  

 
  

55



ความเห็นของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ             บริษัท มอร ์รีเทิรน์ จ ากดั (มหาชน) 

บริษัท ดิสคฟัเวอร ์แมเนจเมน้ท ์จ ากดั  หนา้ 33/150 
 

2.11.5. ค าอธิบายและการวิเคราะหฐ์านะการเงนิและผลการด าเนินงาน 
2.11.5.1.  ภาพรวมของการด าเนนิงานทีผ่่านมา  

ปี 2561 
จากผลการด าเนินงานของปี 2561 PROP มีรายไดร้วมจ านวน 50.71 ลา้นบาท แบ่งเป็นก าไรจากการลงทุนในบริษัทย่อย 

48.00 ลา้นบาท และรายไดจ้ากดอกเบีย้รบั 2.71 ลา้นบาท รายไดร้วมเพิ่มขึน้จากปี 2560 จ านวน 38.62 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ย
ละ 319.38 เนื่องจากทาง PROP มีการรบัรูก้  าไรจากการลงทุนในบริษัทย่อย 48.00 ลา้นบาท ซึ่งเป็นก าไรที่เกิดจากการจ าหน่ายเงิน
ลงทนุใน DNA 

ปี 2562 
จากผลการด าเนินงานของปี 2562 PROP มีรายไดร้วมจ านวน 12.23 ลา้นบาท แบ่งเป็น รายไดค้่าเช่า 4.10 ลา้นบาท 

รายไดจ้ากดอกเบีย้รบั 2.40 ลา้นบาท และรายไดอ้ื่นอีก 5.73 ลา้นบาท โดยรายไดร้วมลดลงจากปี 2561 จ านวน 38.49 ลา้นบาท 
หรือลดลงรอ้ยละ 75.88 เนื่องจาก PROP มีก าไรจากการลงทนุในบรษิัทย่อยจ านวนมากในปีก่อนหนา้ อย่างไรก็ดี ในปี 2562 PROP 
ไดร้บัรูก้  าไรจากการเปล่ียนแปลงมลูค่ายตุธิรรมของทรพัยสิ์นจ านวน 5.55 ลา้นบาท จากการประเมินสินทรพัยอ์าคารชดุโครงการบา้น
สวนจตจุกัร  

โดยในปี 2562 PROP ไดม้ีการเขา้ลงทุนหอ้งชุดในอาคารชุดโครงการบา้นสวนจตุจกัรเริ่มตน้จ านวน 147 ยูนิต โดยเนือ้ที่
หอ้งชุดรวม 8,570.93 ตารางเมตร (“หอ้งชุด”) และมีการซือ้เพิ่มเติมอีก 1 ยูนิตในช่วงเวลาถัดมาในปีเดียวกัน จากบริษัท เวิลด ์เอ็น
เตอรเ์ทนเม็นท ์เน็ทเวิรค์ จ ากัดเพื่อท าการซ่อมแซมและปรบัปรุงใหม่ (Renovation) โดยอาคารชุดนี ้เป็นอาคารชุดที่สรา้งเสร็จแลว้
สามารถขายออกไดโ้ดยไม่ตอ้งรอระยะเวลาในการ ก่อสรา้งอาคารใหม่ เพียงแต่ตอ้งท าการปรบัปรุงซ่อมแซมใหม้ีสภาพใหม่ PROP 
จึงมีรายไดค้่าเช่าเพิ่มขึน้มา 4.10 ลา้นบาทจากปีก่อนหนา้ ท่ีไม่มีรายไดใ้นส่วนนี ้

ปี 2563 
จากผลการด าเนินงานของปี 2563 PROP มีรายไดร้วมจ านวน 9.51 ลา้นบาท แบ่งเป็นรายไดค้่าเช่า 6.60 ลา้นบาท รายได้

จากดอกเบีย้รบั 2.38 ลา้นบาท และรายไดอ้ื่นอีก 0.54 ลา้นบาท รายไดร้วมลดลงจากปี 2562 จ านวน 2.72 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ย
ละ 22.21 เนื่องจาก PROP ไดร้บัรูก้  าไรจากการเปล่ียนแปลงมลูค่ายตุิธรรมของทรพัยสิ์นในปีก่อนหนา้ 

 ทัง้นี ้PROP มีรายไดเ้พิ่มขึน้จากรายไดค้่าเชา่ ซึ่งเพิ่มขึน้รอ้ยละ 60.98 เมื่อเทียบกบัปีก่อนหนา้ เนื่องจากเป็นการรบัรูร้ายได้
เต็มปี ซึ่งในปีก่อนหนา้รายไดใ้นส่วนนี ้พึ่งเริ่มรบัรูร้ายไดเ้มื่อช่วงกลางปี นอกจากนี ้เนื่องจากสภาณะการณ ์COVID-19 PROP จึงยงั
มิไดเ้ริ่มพฒันาโครงการบา้นส่วนจตจุกัรเพิ่มเตมิ นอกจากการใหเ้ช่ากบับรษิทั เวิลด ์เอ็นเตอรเ์ทนเม็นท ์เน็ทเวิรค์ จ ากดั ในอตัราเดือน
ละ 400,000 บาท  

ไตรมาส 2 ปี 2564 
จากผลการด าเนินงานของ 6 เดือนแรกในปี 2564 PROP มีรายไดร้วมจ านวน 4.53 ลา้นบาท แบ่งเป็นรายไดค้่าเช่า 3.30 

ลา้นบาท รายไดจ้ากดอกเบีย้รับ 1.18 ลา้นบาท และรายไดอ้ื่นอีก 0.05 ลา้นบาท รายไดร้วมเพิ่มขึน้จาก 6 เดือนแรกในปี 2563 
จ านวน 0.04 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 0.93 โดยใน 6 เดือนแรกของปี 2564 โดยรายไดข้อง PROP ในช่วง 6 เดือนแรกในปี 2564 
ไม่มีการเปล่ียนแปลงที่มีนยัส าคญั เมื่อเทียบกบั 6 เดือนแรกในปี 2563  

 
2.11.5.2.  ตน้ทนุและค่าใชจ้่าย 

ปี 2561 
ในปี 2561 PROP มีค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดจ านวน (6.71) ล้านบาท คิดเป็นรอ้ยละ (13.24) ของรายได้รวม แบ่งเป็น

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 11.90 ลา้นบาท และหนีสู้ญและหนีส้งสัยจะสูญ (กลับรายการ) (18.61) ลา้นบาท โดยค่าใชจ้่ายในการ
บริหารเพิ่มขึน้รอ้ยละ 60.86 เมื่อเทียบกบัปีก่อนหนา้ เนื่องจากมีค่าใชจ้่ายที่ปรกึษาทางการเงิน ในการจ าหน่ายเงินลงทุนของบรษิัท 
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และมีการกลบัรายการหนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญูเกิดจากการที่อดีตบรษิัทย่อยของ PROP มีการช าระคืนหนีสิ้นที่มีการตัง้ค่าเพื่อไป
ในปีก่อนหนา้ 

ปี 2562 
ในปี 2562 PROP มีค่าใชจ้่ายรวมทัง้หมดจ านวน 3.95 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 32.28 ของรายไดร้วม แบ่งเป็นค่าใชจ้่ายใน

การบรหิาร 3.37 ลา้นบาท และหนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู 0.58 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปี 2561 จ านวน 10.66 ลา้นบาท เนื่องจากในปี
ก่อนหนา้มีการกลบัรายการหนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญูจ านวน 18.61 ลา้นบาท และในปี 2562 การตัง้ค่าเพื่อหนีส้ญูและหนีส้งสยัจะ
สูญเพิ่มขึน้ จากเงินใหกู้ย้ืมแก่อดีตบริษัทย่อยของ PROP อีกรายหนึ่ง ซึ่งลูกหนีร้ายดังกล่าวเขา้สู่สถานะบริษัทลม้ละลายในช่วงปี 
2562 ทั้งนี ้ค่าใชจ้่ายในการบริหารลดลงรอ้ยละ 71.71 เมื่อเทียบกับปีก่อนหนา้เนื่องจากค่าบริหารจัดการลดนอ้ยลง และ PROP 
ไม่ไดม้ีจา้งที่ปรกึษาทางการเงิน เหมือนกบัปีก่อนหนา้ 

ปี 2563 
ในปี 2563 PROP มีค่าใชจ้่ายรวมทัง้หมดจ านวน 5.63 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 59.23 ของรายไดร้วม แบ่งเป็นค่าใชจ้่ายใน

การบริหาร 3.24 ลา้นบาท และหนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู 2.40 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปี 2562 จ านวน 1.69 ลา้นบาท ในปีนี ้PROP 
มีการตัง้ค่าเผ่ือหนีสู้ญและหนีส้งสัยจะสูญเพิ่มขึน้ตามมาตรฐานบญัชีเพื่อใชส้ าหรบัหักลา้งกับดอกเบีย้รบัที่ไม่ไดเ้กิดขึน้จริง ทัง้นี ้
PROP ไม่ไดร้บัช าระดอกเบีย้รบัจากลกูหนี ้เนื่องจากลกูหนีด้งักล่าวอยู่ในสถานะบรษิัทลม้ละลาย  

ไตรมาส 2 ปี 2564 
ใน 6 เดือนแรกของปี 2564 PROP มีค่าใชจ้่ายรวมทั้งหมดจ านวน 2.73 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 60.22 ของรายไดร้วม 

แบ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร 1.55 ลา้นบาท และหนีสู้ญและหนีส้งสัยจะสูญ 1.18 ลา้นบาท ลดลงจาก 6 เดือนของปี 2563 
จ านวน 0.02 ลา้นบาท โดย PROP มีค่าใชจ้่ายในการบรหิารและหนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญูอยู่ในระดบัเดียวกนักบัช่วง 6 เดือนของปี 
2563 ในงวดนี ้PROP มีการตัง้ค่าเผ่ือหนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญูเพิ่มขึน้ตามมาตรฐานบัญชีเพื่อใชส้ าหรบัหกัลา้งกับดอกเบีย้รบัที่
ไม่ไดเ้กิดขึน้จรงิ ทัง้นี ้PROP ไม่ไดร้บัช าระดอกเบีย้รบัจากลกูหนี ้เนื่องจากลกูหนีด้งักล่าวอยู่ในสถานะบรษิัทลม้ละลาย 

 
2.11.5.3. ก าไรสทุธ ิ

ปี 2561 
ในปี 2561 PROP มีก าไรสทุธิจากการด าเนินงานจ านวน 52.14 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราก าไรสทุธิที่รอ้ยละ 102.82 เพิ่มขึน้

จากปี 2560 จ านวน 114.82 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 183.19 เมื่อเทียบกบัปีที่ผ่านมา เนื่องจาก PROP มีก าไรจากการจ าหน่าย
ลงทนุในบรษิัทย่อยจ านวน 48.00 ลา้นบาทและมีการกลบัรายการหนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญูจ านวน 18.61 ลา้นบาท  

ปี 2562 
ในปี 2562 PROP มีผลก าไรสทุธิจากการด าเนินงานจ านวน 8.00 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราก าไรสทุธิที่รอ้ยละ 65.37 ลดลง

จากปี 2561 จ านวน 44.15 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 84.67 เมื่อเทียบกบัปีที่ผ่านมา เนื่องจาก ในปีก่อนหนา้ PROP มีก าไรจากการ
จ าหน่ายลงทนุในบรษิัทย่อยจ านวน 48.00 ลา้นบาทและมีการกลบัรายการหนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญูจ านวน 18.61 ลา้นบาท ซึ่งใน
ปี 2562 บรษิัทมีเพียงรายการรบัรูก้  าไรจากการเปล่ียนแปลงมลูค่ายตุิธรรมของทรพัยสิ์น 5.55 ลา้นบาท  

ปี 2563 
ในปี 2563 PROP มีก าไรสทุธิจากการด าเนินงานจ านวน 2.04 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราก าไรสทุธิที่รอ้ยละ 21.39 ลดลงจากปี 

2562 จ านวน 5.96 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 74.55 เมื่อเทียบกบัปีที่ผ่านมาโดยสาเหตหุลกัมาจากก าไรจากการเปล่ียนแปลงมลูคา่
ยตุิธรรมของทรพัยสิ์นที่ลดลงรอ้ยละ 90.35 เมื่อเทียบกบัปีก่อนหนา้ 
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ไตรมาส 2 ปี 2564 
ใน 6 เดือนแรกของปี 2564 PROP มีก าไรสทุธิจากการด าเนินงานจ านวน 0.87 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราก าไรสทุธิที่รอ้ยละ 

19.34 เพิ่มขึน้จาก 6 เดือนแรกของปี 2563 จ านวน 0.02 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 2.53 เมื่อเทียบกบัปีที่ผ่านมา  
 
2.11.5.4. สนิทรพัย์ 

ปี 2561 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 PROP มีสินทรพัยร์วมจ านวน 87.39 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 58.56 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 

40.13 จาก ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 โดยมีสาเหตหุลกัจากการลดลงของเงินทนุในบรษิัทย่อยและบรษิัทรว่ม 
ปี 2562 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 PROP มีสินทรพัยร์วมจ านวน 240.88 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จ านวน 153.49 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้

รอ้ยละ 175.65 จาก ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมีสาเหตุหลกัจากการเพิ่มขึน้ของอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน จ านวน 233.47 
ลา้นบาท ซึ่งเป็นหอ้งชดุในอาคารชดุโครงการบา้นสวนจตจุกัร  

ปี 2563 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 PROP มีสินทรพัยร์วมจ านวน 247.65 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จ านวน 6.77 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ย

ละ 2.81 จาก ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมีสาเหตหุลกัจากการซือ้เพิ่มของอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทนุ จ านวน 6.51 ลา้นบาท 
เนื่องจาก PROP มีการลงทุนในหอ้งชุดโครงการบา้นสวนจตุจกัรเพิ่ม 1 ยูนิต และไดม้ีการประเมินมูลค่าทรพัยสิ์นในโครงการบา้น
สวนจตจุกัรใหม่เพื่อใหส้ะทอ้นมลูค่าตลาดมากขึน้ 

ไตรมาส 2 ปี 2564 
ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 PROP มีสินทรพัยร์วมจ านวน 248.53 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จ านวน 0.88 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ย

ละ 0.36 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมีสาเหตุจากการเพิ่มขึน้ของลกูหนีก้ารคา้และลูกหนีห้มุนเวียนอื่นจ านวน 1.01 ลา้น
บาท 

 

2.11.5.5. หนีส้นิ 
ปี 2561 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 PROP มีหนีสิ้นรวม 6.08 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 110.71 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 94.79 

จาก ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีสาเหตุหลกัจากการลดลงของเงินกูย้ืมระยะสัน้จากกิจการที่เก่ียวขอ้งกนัจ านวน 109.15 ลา้น
บาท 

ปี 2562 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 PROP มีหนีสิ้นรวม 25.57 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จ านวน 21.50 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 353.63 

จาก ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมีสาเหตุหลกัจากการเพิ่มขึน้ของเงินกูย้ืมระยะสัน้จากกิจการที่เก่ียวขอ้งกนัจ านวน 26.34 ลา้น
บาท  

ปี 2563 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 PROP มีหนีสิ้นรวม 32.31 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จ านวน 4.74 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 17.17 

จาก ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมีสาเหตุหลกัจากการเพิ่มขึน้ของเงินกูย้ืมระยะสัน้จากกิจการที่เก่ียวขอ้งกันเพิ่มเติมอีกจ านวน 
3.35 ลา้นบาท 

ไตรมาส 2 ปี 2564 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 PROP มีหนีสิ้นรวม 32.32 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จ านวน 0.01 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 0.02 

จาก ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 โดยหนีสิ้นรวมของ PROP ไม่มีการเปล่ียนแปลงที่มีนยัส าคญั 
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2.11.5.6. ส่วนของผูถ้ือหุน้ 

ปี 2561 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 PROP มีส่วนของผูถื้อหุ้นจ านวน 81.31 ลา้นบาท โดยส่วนของผู้ถือหุน้ประกอบดว้ยทุนจด

ทะเบียนที่ช าระแลว้และก าไรสะสม โดย PROP มีส่วนของผูถื้อหุน้เพิ่มขึน้จากสิน้ปี 2560 จ านวน 52.14 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 
178.76 การเพิ่มขึน้เนื่องจากมีผลก าไรจากการด าเนินงานระหว่างปี 

ปี 2562 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 PROP มีส่วนของผูถื้อหุน้จ านวน 213.30 ลา้นบาท โดยส่วนของผูถื้อหุน้ประกอบดว้ยทุนจด

ทะเบียนที่ช าระแลว้และก าไรสะสม โดย PROP มีส่วนของผูถื้อหุน้เพิ่มขึน้จากสิน้ปี 2561 จ านวน 132.00 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ย
ละ 162.34 เพิ่มขึน้เนื่องจากการเพิ่มทนุจดทะเบียนจาก 260 ลา้นบาท เป็น 384 ลา้นบาท 

ปี 2563 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 PROP มีส่วนของผูถื้อหุน้จ านวน 215.34 ลา้นบาท โดยส่วนของผูถื้อหุน้ประกอบดว้ยทุนจด

ทะเบียนที่ช าระแลว้และก าไรสะสม โดย PROP มีส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึน้ 2.04 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 0.95 การเพิ่มขึน้
เนื่องจากมีผลก าไรจากการด าเนินงานระหว่างปี 

ไตรมาส 2 ปี 2564 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 PROP มีส่วนของผูถื้อหุน้จ านวน 216.21 ลา้นบาท โดยส่วนของผูถื้อหุน้ประกอบดว้ยทุนจด

ทะเบียนที่ช าระแลว้และก าไรสะสม โดย PROP มีส่วนของผูถื้อหุน้เพิ่มขึน้ 0.87 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 0.41 จาก ณ วนัที่ 31 
ธันวาคม 2563 การเพิ่มขึน้เนื่องจากมีผลก าไรจากการด าเนินงานระหว่างปี 

 
2.12. ภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย ์ 

ทิศทางตลาดที่อยู่อาศยัในเขตกรุงเทพและปรมิณฑลในช่วงครึง่หลงัของปี 2564 คาดว่าจะมีโอกาสขยบัเพิ่มขึน้กว่าช่วงครึง่
ปีแรกที่มีการหดลงอย่างมาก หากภาครฐัสามารถควบคุมการระบาดของ COVID-19 ไดใ้นช่วงเดือนกรกฎาคมและการฉีดวคัซีน
เป็นไปตามแผนรวมถึงการออกแผนกระตุน้เศรษฐกิจในระยะขา้งหนา้แต่ยงันบัว่าต ่ากว่าในช่วงเดียวกนัของปีก่อนเนื่องจากก าลงัซือ้
ของผูบ้ริโภคโดยภาพรวมยังไม่ฟ้ืนโดยเฉพาะฐานลูกคา้หลักอย่างกลุ่มเซ็กเมน้ตร์ะดับล่าง -กลางล่างรวมถึงขอ้จ ากัดในการเดิน
ทางเขา้มาของผูซ้ือ้ชาวต่างขาติ 

ทั้งนี ้ นอกจากแรงกดดันจากก าลังซื ้อของผู้บริโภคแล้วในช่วงครึ่งหลังของปี  2564 ศูนย์วิจัยกสิกรไทยยังมองว่า
ผูป้ระกอบการพฒันาที่อยู่อาศยัยงัคงตอ้งเผชิญกับปัจจยัทา้ทายต่อเนื่องอาทิความทา้ทายในการระบายสินคา้คงเหลือที่ส่งผลต่อ
ทางเลือกการลงทนุโครงการใหม่ที่จ  ากัดขึน้โดยตอ้งแข่งขนักนัท าตลาดเพื่อชิงกลุ่มผูบ้ริโภคที่มีจ านวนจ ากดัขณะที่จ านวนที่อยู่อาศยั
รอขายสะสมยังคงทรงตวัสูงในทุกเซ็กเมน้ต์ ตน้ทุนทางธุรกิจที่สูงขึน้ประกอบกับการขาดแคลนแรงงานก่อสรา้งโดยนอกจากราคา
ที่ดินที่ทรงตัวระดับสูงราคาวัสดุก่อสรา้งยังมีทิศทางปรบัตัวสูงขึน้ต่อเนื่องโดยเฉพาะเหล็กที่เป็นวัสดุ ส าคัญของธุรกิจที่อยู่อาศัย
ประกอบกับการแพร่ระบาดของ COVID-19 รอบใหม่ที่กระจายตวัไปยังแคมป์ก่อสรา้งซึ่งสรา้งผลกระทบเพิ่มเติมใหภ้าวะการขาด
แคลนแรงงานตน้ทุนทางการเงินสงูขึน้ประกอบกับแหล่งเงินทุนที่จ  ากัดนอกจากการระมดัระวงัการปล่อยสินเชื่อของสถาบนัการเงิน
การที่ผูป้ระกอบการหันมาระดมทุนในตลาดทุนมากขึน้ในช่วงเวลาเดียวกันเพื่อน ามาไถ่ถอนหุน้กูแ้ละตั๋วแลกเงินที่จะทยอยครบ
ก าหนดในช่วงเวลาที่เหลือของปี 2564 อีกไม่ต ่ากว่า 7 หมื่นลา้นบาทไดส้รา้งการแข่งขันและท าใหต้อ้งเพิ่มอตัราผลตอบแทนเพื่อ
ดงึดดูนกัลงทนุรวมถึงเพิ่มช่องทางการระดมทนุในรูปแบบใหม่เช่นโทเคนดิจิทลั (Digital Token) ที่มีทรพัยสิ์นอา้งอิง 
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 ที่มา: AREA 

  
ทั้งนี ้จากตารางดา้นบนจะเห็นไดว้่าปัจจุบนัตลาดอสงัหาริมทรพัยโ์ดยเฉพาะคอนโดมิเนียมมีอุปทานมากกว่า ช่วงที่เกิด

วิกฤตเศรษฐกิจอื่นๆ เช่นช่วงตม้ย ากุง้ หรือช่วง Subprime อย่างมีนยัส าคญั ส่งผลใหโ้อกาสในการหารายได ้และสรา้งผลก าไรจาก
การพฒันาโครงการในแนวดิ่ง หรือคอนโดมิเนียมในอนาคตอนัใกล ้น่าจะไดร้บัผลกระทบอย่างมีนยัส าคญั  
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3. ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
รายการที-่1 (การจ าหน่ายเงนิลงทุนทัง้หมดใน PROP)  

 

3.1. วัตถุประสงคข์องการเข้าท ารายการและความจ าเป็นในการเข้าท ารายการ 
การจ าหน่ายเงินลงทุนทัง้หมดของ PROP เกิดขึน้จากบริษัทฯ ไดพ้ิจารณาถึงสถานการณส์ภาวะเศรษฐกิจในปัจจบุนั การ

แพรร่ะบาดของ COVID-19 และผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึน้ ท าใหบ้รษิัทฯ คาดการณว์่าโอกาสในสรา้งเม็ดเงินและการท าก าไรจากการ
ด าเนินธุรกิจในกลุ่มธุรกิจอสงัหาริมทรพัย์น่าจะลดลงอย่างมีนยัส าคญั จึงพิจารณาถึงธุรกิจในดา้นอื่นๆ ที่สามารถสรา้งเม็ดเงินและ
ผลก าไรใหก้บับรษิัทฯ ได ้เช่น กลุ่มธุรกิจสาธารณปูโภค ธุรกิจน า้ประปา ต่างๆ  ทัง้นี ้เมื่อไดพ้ิจารณาถึงแหล่งเงินทนุประกอบกบัมีนกั
ลงทุนในดา้นอสังหาริมทรพัย ์มีความสนใจ และบริษัทฯ ไดพ้ิจารณาถึงความสามารถในการช าระเงินของผูซ้ือ้ซึ่งเป็นนักธุรกิจที่มี
ชื่อเสียง มีความเชี่ยวชาญดา้นอสงัหารมิทรพัย ์ และราคาที่จ าหน่ายอยู่ในระดบัท่ีผูซ้ือ้จะหาแหล่งเงินทนุสนบัสนนุได ้ 
   
3.2. รายละเอียดทรัพยส์ินของ PROP  

รายละเอียดสินทรพัย ์(ทรพัยสิ์นของ PROP) ท่ีบรษิัทฯ จะท าการจ าหน่ายในครัง้นี:้ 
 

ประเภททรพัยสิ์น : หอ้งชดุพกัอาศยัและพาณิชยกรรม จ านวน 149 ยนูิต เนือ้ที่รวม 8,690.95 ตารางเมตร 
ที่ตัง้ทรพัยสิ์น : ซอยปโชตกิาร แยกซอยวิภาวดีรงัสิต 17 แยก 8 ถนนวิภาวดีรงัสิต แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร 

กรุงเทพมหานคร 
สภาพแวดลอ้มทั่วไป : สภาพแวดล้อมบริเวณใกล้เคียงทรัพย์สินอยู่ในย่านชุมชนที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง 

ประกอบดว้ยโครงการจดัสรรต่างๆ อาคารพาณิชย ์โรงแรม คอนโดมิเนียม รา้นคา้ โรงเรียนและ
วดัเป็นตน้ การคมนาคมสะดวก ไม่ห่างจากทางด่วนยกระดบัอุตราภิมขุ ใกลส้ถานท่ีส าคญัต่างๆ 
อาทิ ห้างสรรพสินคา้เซ็นทรัลลาดพรา้ว ห้างสรรพสินคา้ยูเนี่ยนมอลล ์เป็นตน้  โดยมีสถานที่
ราชการใกลเ้คียงที่ส  าคญัดงันี ้
1. โรงเรียนธัชรนิทรว์ิทยาบางเขน ประมาน 1,000.00 เมตร 
2. โรงเรียนหอวงั ประมาณ 1,640.00 เมตร 
3. โรงเรียนสตรีวรนาถบางเขน ประมาณ 3,500.00 เมตร 
4. ส านกังานบงัคบัการกองปราบปราม ประมาณ 3,830.00 เมตร 

ทางเขา้-ออก : การเดินทางเขา้สู่ที่ตัง้ของทรพัยสิ์นใชถ้นนวิภาวดีรงัสิต เป็นถนนสายหลกั แยกเขา้ซอยวิภาวดี
รงัสิต 17 มุง่หนา้ ระยะทาง ประมาณ 315 เมตร แยกเขา้ซอยวิภาวดีรงัสิต 17 แยก 8 ทางดา้น
ขวามือ มุ่งหนา้ระยะทางประมาณ 200 เมตร แยกซา้ยเขา้ ซอยปโชติการ (ทาง
สาธารณประโยชน)์ มุ่งหนา้ระยะทางประมาณ 330 เมตร จะพบที่ตัง้ทรพัยสิ์นท่ีประเมินมลูค่า
ตัง้อยู่ ทางดา้นซา้ยมือ 

ผูถื้อกรรมสิทธ์ิ : บรษิัท มอร ์พร๊อพเพอรต์ี ้ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั  
ภาระผกูพนั : ไม่มีภาระผกูพนัใดๆ 
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ส่ิงปลกูสรา้ง : หอ้งชดุพกัอาศยัและพาณิชยกรรม จ านวน 149 ยนูิต เนือ้ที่รวม 8,690.95 ตารางเมตร 
อาคารชดุชื่อ “บา้นสวนจตจุกัร” 
ที่ตัง้ทรพัยสิ์น อาคารชดุชื่อ “บา้นสวนจตจุกัร”   
อาคารเลขที่  D  หอ้งชดุเลขที่  222/139 – 142,  144 – 161  และ  163 - 166   ชัน้ท่ี  2 - 8    
อาคารเลขที่  E  หอ้งชดุเลขที่  222/111 - 119 , 121, 123 – 136  และ  138   ชัน้ท่ี  2 - 8    
อาคารเลขที่  F  หอ้งชดุเลขที่  222/56 - 62 , 88 – 89, 91 – 97  และ  99 – 110 ชัน้ท่ี  2 - 8    
อาคารเลขที่  G  หอ้งชดุเลขที่  222/54 - 55 , 63 – 86    ชัน้ท่ี  2 - 8     
อาคารเลขที่  H  หอ้งชดุเลขที่  222/26 - 27 , 29 – 40 และ 42 – 53    ชัน้ท่ี  2 - 8    
อาคารเลขที่  I  หอ้งชดุเลขที่  222, 222/1 - 2 , 4 – 10, 12,  14 – 18, 20  และ  22  ชัน้ท่ี  2 -  8    
ซอยปโชตกิาร  แยกจากซอยวิภาวดีรงัสิตซอย 17  แยก 8   ถนนวภิาวดีรงัสิต 
แขวงจตจุกัร  เขตจตจุกัร  กรุงเทพมหานคร 

 
สถานท่ีตัง้ และสภาพสินทรพัย ์

 
ที่มา: Google Map 
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ที่มา: รายงานประเมินมลูค่าสินทรพัยโ์ดย APC 
 

 

 
ที่มา: รายงานประเมินมลูค่าสินทรพัยโ์ดย WA 
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3.3. ผลกระทบจากการเข้าท ารายการจ าหน่ายเงนิลงทุนทัง้หมดใน PROP (รายการที-่1) 
3.3.1. ผลกระทบทางบัญชีต่อบริษัทฯ  

ภายหลงัการเขา้ท ารายการธุรกรรมการจ าหน่ายเงินลงทุนทัง้หมดใน PROP บริษัทฯ จะตอ้งจดัท างบการเงินรวม ซึ่งรวม
สินทรพัยแ์ละหนีสิ้น้ที่ไดม้าจากการเขา้ท ารายการครัง้นี ้ดงันัน้เพื่อใหผู้ถื้อหุน้เห็นภาพการเปล่ียนแปลงในงบแสดงฐานะทางการเงิน
ของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จึงไดจ้ัดท างบแสดงฐานะทางการเงินเสมือน  โดยอา้งอิงจากงบการเงินรวมที่สอบทานแลว้ของบริษัทฯ 
สิน้สดุ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2564 โดยเสมือนว่าบริษัทฯ ไม่ไดถื้อหุน้ PROP และน ามาปรบัปรุงกับธุรกรรมที่เก่ียวขอ้งในการเขา้ท า
รายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยใ์นครัง้นี ้โดยรายละเอียดมีดงันี:้ (งบเสมือน จดัท าขึน้โดย บรษิัทฯ เมื่อวนัท่ี 27 กนัยายน 2564) 

 

หน่วย:ล้านบาท 
30 มิถุนายน 2564 

ก่อนเข้าท ารายการ หลังเข้าท ารายการที-่1  
งบแสดงฐานะทางการเงิน 
สินทรัพย ์   
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 12.79 262.151/ 

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีห้มนุเวียนอื่น-สทุธิ 22.05 22.78 
เงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั-สทุธิ - 29.852/ 

เงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่กิจการอ่ืน-สทุธิ - 0.00 
สินคา้คงเหลือ-สทุธิ 11.07 11.07 
สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น 8.34 7.69 
รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 54.25 333.53 
เงินลงทนุในบริษัทรว่ม-สทุธิ - - 
เงินลงทนุในบริษัทย่อย-สทุธิ - - 
เงินลงทนุระยะยาวอื่น - - 
ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีไ้ม่หมนุเวียนอื่น-สทุธิ 11.71 11.71 
อสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการลงทนุ 262.57 22.59 
ที่ดินอาคารและอปุกรณ-์สทุธิ 49.79 45.93 
สินทรพัยใ์นการจ าหน่ายน า้ประปา   
สินทรพัยท์ี่ตอ้งโอนเม่ือสิน้สดุอายสุญัญาฯของบริษัทย่อย 105.73 105.75 
สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน-สทุธิ 1.17 1.16 
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น 65.11 65.11 
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 496.08 252.26 

รวมสินทรัพย ์ 550.33 585.79 
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น   
เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีห้มนุเวียนอื่น 64.92 66.63 
เงินกูย้ืมระยะสัน้จากกิจการและบคุคลที่เกี่ยวขอ้งกนั 37.30 37.30 
เงินกูย้ืมระยะสัน้จากบคุคลอ่ืน 3.70 3.70 
ส่วนของหนีส้ินตามสญัญาเช่าที่ถึงก าหนดช าระภายใน
หนึ่งปี 

1.58 1.58 

ภาษีเงินไดน้ิติบคุคลคา้งจ่าย 0.18 0.18 
ประมาณการหนีส้ินจากภาระค า้ประกนั 110.38 110.38 
ประมาณการหนีส้ินจากคดีความ 5.79 5.79 
หนีส้ินหมนุเวียนอื่น 1.31 1.27 
รวมหนี้สินหมุนเวียน 225.15 226.83 
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หน่วย:ล้านบาท 
30 มิถุนายน 2564 

ก่อนเข้าท ารายการ หลังเข้าท ารายการที-่1  
หนีส้ินตามสญัญาเช่า 4.42 4.42 
ประมาณการหนีส้ินไม่หมนุเวียนส าหรบัผลประโยชน์
พนกังาน 

0.34 0.34 

หนีส้ินไม่หมนุเวียนอื่น 2.85 2.85 
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 7.60 7.60 
รวมหนี้สิน 232.76 234.43 
ทนุออกจ าหน่ายและช าระเต็มมลูค่าแลว้ 326.54 326.54 

ส่วนเกินมลูคา่หุน้สามญั 904.49 904.49 

ก าไรสะสม(ขาดทนุ)   

จดัสรรแลว้-ส ารองตามกฎหมาย 5.99 5.99 

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (936.61) (902.83) 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถ้ือหุน้ - - 
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 300.41 334.19 
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ านาจควบคมุ 17.17 17.17 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 317.58 351.36 
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 550.33 585.79 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
รายได้   
รายไดจ้ากการขาย 40.29 40.29 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 33.36 33.36 

ก าไรจากการขายเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย - 33.79 

รายไดอ่ื้น 14.23 14.23 

โอนกลบัค่าเผื่อหนีส้งสยัจะสญู 5.62 5.62 
รวมรายได้ 93.50 127.29 
ค่าใช้จ่าย   
ตน้ทนุขาย 21.21 21.21 

ตน้ทนุการใหบ้ริการ 29.58 29.58 

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 19.68 19.68 

ค่าเผื่อประมาณการหนีส้ินจากภาระค า้ประกนั - - 
รวมค่าใช้จ่าย 70.47 70.47 
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนใน   
บริษัทร่วมต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 23.03 56.81 
ส่วนแบ่งขาดทนุจากเงินลงทนุในบรษิทัรว่ม - - 
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 23.03 56.81 
ตน้ทนุทางการเงิน 1.13 1.12 
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ 21.90 55.69 
รายได(้ค่าใชจ้่าย)ภาษีเงินได ้ 0.18 0.17 
ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับงวด 21.73 55.51 

ที่มา: บริษัทฯ 
หมายเหต:ุ 
1/เงินสดรบัเพ่ิมขึน้จากการจ าหน่าย PROP 250.00 ลา้นบาท  
2/ เงินกูย้ืมระหว่าง MORE กบั PROP 29.85 ลา้นบาท 
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 การวิเคราะหผ์ลกระทบจากการจ าหน่ายเงินลงทนุทัง้หมดใน PROP  
 ผลกระทบทางบญัชีต่อบริษัทฯ จากการจ าหน่ายเงินลงทุนทัง้หมดใน PROP หลกัมาจากเงินสดที่เพิ่มจาก การลดลงของ
อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทนุ และ ก าไรจากการขายเงินลงทนุในบรษิัทย่อย  
 
3.4. ข้อดี ข้อด้อย และความเสี่ยงของการเข้าท ารายการที-่1 
3.4.1. ข้อดีของการเข้าท ารายการ 
3.4.1.1. เป็นการลงทนุตามวตัถปุระสงคแ์ละแผนกลยทุธ์เพือ่การเตบิโตในระยะยาวของกลุ่มบริษัทฯ: 

ท่ามกลางสภาวะแวดลอ้มที่เปล่ียนแปลงอย่างรวดเรว็ ภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตวั และการแพรร่ะบาดของ COVID-19 ท า
ใหบ้ริษัทฯ ตระหนกัถึงการแข่งขนัทางธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรพัย ์ที่อาจรุนแรงขึน้อย่างมีนยัส าคญัในอนาคต ดงันั้น วตัถุประสงค์
หลักในการเขา้ท ารายการธุรกรรมการจ าหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดของ PROP จะท าใหบ้ริษัทฯ สามารถน าเงินไปลงทุนธุรกิจบริหาร
จดัการน า้ครบวงจร น า้ประปา บ าบดัน า้เสีย ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าน่าจะสามารถท าก าไรใหก้ับบริษัทฯ ในอนาคตไดด้ีกว่าการพฒันา
อสังหาริมทรพัย ์โดยแผนการใช้เงินที่ไดร้บัจากการจ าหน่ายเงินลงทุนใน PROP ตามการช าระเงิน โดยในเดือนกุมภาพันธ์ 2565  
บรษิัทฯ คาดการณว์่าจะไดร้บัช าระเงินงวดแรก เป็นจ านวน 50,000,000 บาท (หา้สิบลา้นบาท) และภายในเดือนธันวาคม 2564 หรือ
ภายในปี 2565 บริษัทฯ จะไดร้บัเงินจากการจ าหน่ายเงินลงทุนใน PROP ครบทัง้จ านวน โดยบริษัทฯ จะน าเงินที่ไดร้บัแต่ละครัง้ มา
บริหารจดัการดา้นการเงินเพื่อลงทุนแต่ละโครงการ ซึ่งจ านวนเงินที่จะใชอ้าจปรบัเปล่ียนตามความเหมาะสมแลว้แต่สถานการณ ์ ณ 
ตอนนัน้ เนื่องจากปัจจุบนั บริษัทฯ ไม่สามารถคาดการณถ์ึงสถานการณก์ารแพร่ระบาดของ COVID-19 ได ้จึงท าใหบ้ริษัทฯ ตอ้งมี
ความรดักมุในการใชเ้งินลงทนุ โดยจะพิจารณาตามความเหมาะสม ซึ่งแผนการใชเ้งินท่ีบรษิัทฯ ไดว้างแผนไวเ้บือ้งตน้ มีดงันี:้ 

 
แผนการใช้เงิน จ านวนเงิน 

1. ลงทนุใน1/  บริษัท เค วอเตอรเ์วิรค์ จ ากดั 70,000,000.00 
2. ลงทนุใน1/  บริษัท XXX จ ากดั (อยู่ระหว่างการเจรจา) 2/ ท าธุรกิจเกี่ยวกบัน า้ 50,000,000.00 
3. ลงทนุใน1/  บริษัท XXX จ ากดั (อยู่ระหว่างการเจรจา) 2/ ท าธุรกิจเกี่ยวกบัน า้ประปา 50,000,000.00 
4. ใชใ้นโครงการบริหารจดัการน า้ ที่เกาะเสม็ดและที่อ าเภอปลวกแดง 30,000,000.00 
5. ใชเ้ป็นทนุหมนุเวียนอื่นๆ ในกิจการ 50,000,000.00 
 รวม 250,000,000.00 

ที่มา: บริษัทฯ   
หมายเหต:ุ  
1/ ทัง้นี ้การลงทนุ หมายความรวมถึงการบริหารจดัการและจ าหนา่ยน า้ประปา ซึ่งประกอบดว้ย การออกแบบวางแผน ก่อสรา้งโรงผลิต
น า้ประปาและติดตัง้วางท่อประปา และ การจดัเก็บค่าบริการน า้ประปาใหแ้กป่ระชาชนทั่วไปและผูป้ระกอบการธุรกจิ หา้งรา้น โรงแรม 
รา้นอาหาร 
2/ บริษัทที่อยู่ระหว่างการเจรจา จะเป็นบริษัทที่มีลกัษณะการด าเนินธุรกิจทีค่ลา้ยคลงึกนั เพื่อลดคู่แข่งทางการคา้ต่อกันและหรือเอือ้ประโยชน์
ในทางธุรกิจ เพ่ือใหก้ารด าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่น 
3/ ทัง้นี ้หากบริษัทฯ เขา้ลงทุนในโครงการขา้งตน้หรือมีการไดม้าซึ่งสินทรพัยมี์จนมีมูลค่าหรือขนาดรายการมีนัยส าคญั บริษัทฯ จะปฏิบตัิ ตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการที่มีนยัส าคญัที่เขา้ขา่ยเป็นการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึง่
ทรพัยส์ิน ลงวนัที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยฯ์ เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูและ
การปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย ์พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และที่ไดมี้การแก้ไข
เพ่ิมเติม) (“ประกาศเรื่องรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยส์ิน”) 

 

นอกจากนี ้ในการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2564 ในครัง้นี ้บริษัทฯ ยงัมีการขออนุมตัิผูถื้อหุน้ในการจัดสรรหุน้สามญั
เพิ่มทุนจ านวน ไม่เกิน 2,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.05 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลเฉพาะเจาะจง (Private 
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Placement) จ านวน 1 ราย ไดแ้ก่ MAYPLUS  โดยมีราคาเสนอขายหุน้ละ 1.50 บาท คิดเป็นมลูค่ารวมไม่เกิน 3,000,000,000 บาท 
(สามพนัลา้นบาท) เพื่อเป็นค่าตอบแทนส าหรบัการไดม้าซึ่ง แรไ่พโรลไูซต ์คิดเป็นมลูค่ารวม 3,000,000,000 บาท (สามพนัลา้นบาท)  
แทนการช าระดว้ยเงินสด กล่าวอีกนยัหนึ่งคือผูล้งทนุจะช าระค่าหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทฯ ดว้ยแรไ่พโรลไูซตแ์ทนการช าระดว้ยเงนิ
สด (Payment in Kind)  ซึ่งแร่ไพโรลไูซต ์นัน้เป็นวตัถุดิบที่ส  าคญัในการกรองน า้ซึ่งบริษัทฯ เห็นว่าธุรกิจดงักล่าวน่าจะเป็นธุรกิจหลกั
ของบริษัทฯ ในอนาคต ดงันัน้การที่บริษัทฯ มีทิศทางการท าธุรกิจที่ชดัเจนขึน้ ซึ่งน่าจะท าใหบ้ริษัทฯ มีรายไดแ้ละผลก าไรที่ยั่งยืนใน
อนาคต ส่งผลโดยตรงต่อประโยชนข์องผูถื้อหุน้ 

 

3.4.1.2. บริษัทฯ สามารถรบัรูผ้ลก าไรจากการจ าหน่ายเงนิลงทนุใน PROP ไดท้นัท:ี 
เนื่องจากปัจจบุนั บริษัทฯ มีการประมาณการค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของเงินลงทุนใน PROP จ านวน 140.00 ลา้นบาท จากเงิน

ลงทุนตัง้ตน้ 384.00 ลา้นบาท ส่งผลใหเ้งินลงทุนใน PROP ของบริษัทฯ มีมลูค่า 244.00  ลา้นบาท ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2564 ซึ่ง
หากบรษิัทฯ จ าหนายเงินลงทนุทัง้หมดใน PROP ที่ 250.00 ลา้นบาท จะส่งผลใหง้บการเงินเฉพาะกิจการของบรษิัทฯ มีก าไรจากการ
จ าหน่ายเงินลงทุนดงักล่าวที่ 6.00 ลา้นบาท และจะส่งผลใหง้บการเงินรวมของบริษัทฯ มีก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนดงักล่าวที่ 
33.79 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการน าราคาจ าหน่ายที่  250.00 ล้านบาท มาหักด้วยต้นทุนเงินลงทุน 384.00 ล้านบาท และก าไร 
(ขาดทนุ)สะสมของ PROP ตามสดัส่วนเงินลงทนุจ านวน (167.79) ลา้นบาท  

 
3.4.1.3. บริษัทฯ จะไม่มีภาระการตัง้ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงนิลงทนุใน PROP ในอนาคต   

จากแนวโนม้ธุรกิจอสังหาริมทรพัย ์(รายละเอียดตามขอ้ 2.12 ภาพรวมตลาดอสังหาริมทรพัย์) และผลกระทบที่เกิดจาก 
COVID-19 ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อธุรกิจอสงัหารมิทรพัยโ์ดยรวมทัง้ระบบโดยเฉพาะการพฒันาอสงัหารมิทรพัยแ์นวดิ่ง ท าใหผู้ส้อบบญัชี
ของบริษัทฯ มีการตัง้ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของเงินลงทนุใน PROP อย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากบริษัทฯ ยงัคงถือหุน้ใน PROP ผูส้อบบญัชีของ
บริษัทฯ มีแนวโนม้ที่จะตัง้ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าเงินลงทุนในอนาคต ซึ่งการตัง้ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าดงักล่าวจะส่งผลโดยตรงต่อก าไรสทุธิ
ของบริษัทฯ ซึ่งอาจส่งผลต่อราคาหุ้น ดังนั้น การที่บริษัทฯ สามารถขายเงินลงทุนทั้งหมดใน PROP น่าจะส่งผลดีต่อผูถื้อหุน้ของ
บรษิัทฯ ในอนาคต 

 
3.4.1.4. บริษัทฯ สามารถขายเงนิลงทนุทัง้หมดใน PROP ไดสู้งกว่าราคาประเมินโดยผูป้ระเมินทรพัย์สนิอสิระ   

จากผลการประเมินมลูค่าทรพัยสิ์นของโครงการบา้นสวนจตจุกัร จ านวน 149 ยนูิต เนือ้ที่หอ้งชดุรวม 8,690.95 ตารางเมตร 
(“หอ้งชดุ”) ซึ่งเป็นทรพัยสิ์นหลกัเกือบทัง้หมดของ PROP พบว่ามีราคาอยู่ระหว่าง 208.60 - 211.66 ลา้นบาท (ราคาจากการประเมนิ
มูลค่าทรพัยสิ์นจากผูป้ระเมินที่ไดร้บัอนุญาตจากส านักงาน ก.ล.ต. 2 ราย) ซึ่งเป็นราคาที่ต  ่ากว่าราคาที่บริษัทฯ สามารถขายไดท้ี่ 
250.00 ลา้นบาท  

 

3.4.2. ข้อด้อยของการเข้าท ารายการ 
3.4.2.1. บริษัทฯ อาจเสยีโอกาสในการลงทนุในธุรกิจอสงัหาริมทรพัย์:  

ในการเขา้ท ารายการขายเงินลงทนุทัง้หมดใน PROP อาจท าใหบ้รษิัทฯ เสียโอกาสในการลงทนุในธุรกิจอสงัหารมิทรพัย ์ซึ่ง
ทรพัยสิ์นของ PROP (หอ้งชดุในโครงการบา้นสวนจตจุกัร จ านวน 149 ยนูิต) ถือเป็นอาคารชดุที่อาจมโีอกาสที่ใหบ้รษิัทฯ สามารถเขา้
สู่ธุรกิจอสงัหารมิทรพัยไ์ด ้อย่างไรก็ดี จากผลกระทบของ COVID-19 ท าใหธุ้รกิจพฒันาอสงัหารมิทรพัยอ์าจไม่มีการเติบโตไปอีก 1-2 
ปี เนื่องจากปัจจุบัน อุปทานของตลาดอสังหาริมทรัพยย์ังคงมีมากกว่าอุปสงคอ์ย่างมีนัยส าคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนา
อสงัหาริมทรพัยใ์นแนวดิ่ง อย่างไรก็ดี จากสญัญาซือ้ขายหุน้ PROP ระหว่างบริษัทฯ กับ นายศิวพร มิไดม้ีการระบุการหา้มคา้แข่ง 
ดงันัน้ หากบรษิัทฯ ตอ้งการท าธุรกิจพฒันาอสงัหารมิทรพัยใ์นอนาคตย่อมสามารถท าได  ้
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3.4.2.2. บริษัทฯ ตอ้งจ่ายค่าเช่าส านกังาน:  
เนื่องปัจจุบันจากบริษัทฯ มีการเช่าพืน้ที่ของ PROP เพื่อเป็นส านักงานใหญ่ของบริษัทฯ และมีการจ่ายค่าเช่าเดือนละ 

150,000 บาท ทัง้นี ้เนื่องจากบริษัทฯ ถือหุน้ใน PROP รอ้ยละ 99.99 ท าใหค้่าใชจ้่ายดงักล่าวในงบการเงินรวมของบริษัทฯ ไม่ถือว่า
เป็นค่าใชจ้่าย อย่างไรก็ดี หากบริษัทฯ ขายเงินลงทุนทั้งหมดใน PROP (รายการที่-1) จะส่งผลใหบ้ริษัทฯ มีค่าเช่านี ้เกิดขึน้ในงบ
การเงินรวม โดยผู้บริหารของ MORE คาดว่าภายหลังจากการจ าหน่ายหุ้น PROP ทั้งหมดแลว้ค่าเช่าส านักงานจะไม่มีการปรบั
เพิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคัญ โดยจะยงัช าระค่าเช่าในอตัราค่าเช่าเดิม อย่างไรก็ดีหากค่าเช่ามีการปรบัขึน้อย่างมีนยัส าคญั บริษัทฯ อาจ
พิจารณาการต่อสญัญาเช่าพืน้ท่ีส านกังานอีกครัง้ในอนาคต 

 
3.4.3. ความเสี่ยงของการเข้าท ารายการ 
3.4.3.1. ความเสีย่งจากการทีผู่ถ้ือหุน้ไม่อนมุตักิารเขา้ท ารายการจ าหน่ายไปซึ่งเงนิลงทนุทัง้หมดใน PROP (รายการที-่1)  

เนื่องจากการเขา้ท ารายการในครัง้นี ้เป็นรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์ประเภทที่ 1 ดงันัน้ บริษัทฯ ตอ้งไดร้บัอนุมตัิการ
เขา้ท ารายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยจ์ากที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สีย ซึ่งหากบรษิัทฯ มิไดเ้สียงสนบัสนนุ
จากผูถื้อหุน้เพียงพอบริษัทฯ จะไม่สามารถเขา้ท ารายการได ้อย่างไรก็ดี การเขา้ท ารายการที่-1 ดังกล่าวน่าจะส่งผลดีกับผูถื้อหุน้
โดยรวม  
 
3.4.3.2. ความเสีย่งจากผูซ้ือ้ PROP ไม่สามารถหาเงนิสดมาตามวนัเวลา:  

เนื่องจากการขายเงินลงทุนใน PROP ทั้งหมดในครัง้นี ้(จ านวน 250 ลา้นบาท) ผูซ้ือ้ PROP เป็นบุคคลธรรมดา ท าใหท้ี่
ปรกึษาทางการเงินอิสระไม่สามารถวิเคราะห ์ความสามารถทางการเงินไดเ้นื่องจากไม่สามารถเขา้ถึงขอ้มลูการเงินส่วนบุคคลของผู้
ซือ้ PROP ได ้อย่างไรก็ดี จากการวิเคราะหเ์บือ้งตน้ พบว่าผูซ้ือ้ PROP เคยเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ใน UPA ซึ่งน่าจะมีศกัยภาพทางการเงิน
พอสมควร อย่างไรก็ดี เนื่องจาก ผูซ้ือ้ PROP ตอ้งมีการวางเงินมดัจ าจ านวน 50 ลา้นบาทภายใน 90 วันหลังจากที่ประชุมผูถื้อหุน้
บริษัทฯ อนุมตัิและบริษัทฯ สามารถยึดเงินมดัจ าดงักล่าวไดห้ากผูซ้ือ้ PROP ไม่สามารถช าระเงินที่เหลือได ้ซึ่งจากขอ้ตกลงดงักล่าว
บรษิัทฯ น่าจะไม่เสียประโยชนห์ากผูซ้ือ้ PROP ไม่สามารถจ่ายเงินทัง้หมดไดท้นัเวลา  
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4. ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับความเหมาะสมของราคาและเงื่อนไขในการเข้าท ารายการ
จ าหน่ายไปซึ่งเงนิลงทุนทัง้หมดใน PROP (รายการที-่1) 

4.1. การประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์ีจ่ะจ าหน่ายไป (รายการที-่1) 
ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระไดพ้ิจารณาความเหมาะสมของราคาหุน้ของ PROP โดยอา้งอิงจากขอ้มลู และสมมติฐานการ

ด าเนินธุรกิจที่ไดร้บัจาก PROP งบการเงินท่ีผ่านการตรวจสอบแลว้ งบการเงินภายใน แผนธุรกิจ ขอ้มลูทางการตลาด ประมาณการ
และสมมติฐานทางการเงิน การสมัภาษณผ์ูบ้รหิารและเจา้หนา้ที่ที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงขอ้มลูที่ PROP เปิดเผยแก่สาธารณะ 

อย่างไรก็ตาม ความเห็นของที่ปรกึษาทางการเงนิอิสระตัง้อยูบ่นสมมติฐานวา่ขอ้มลู และเอกสารส าคญัดงักล่าวเป็นขอ้มลูที่
สมบูรณ์ ครบถ้วน และถูกต้องรวมทั้งเป็นการพิจารณาจากสถานการณ์ และข้อมูลที่สามารถรับ รูไ้ด้ในปัจจุบันซึ่งหากมีการ
เปล่ียนแปลงใดๆ อาจส่งผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อการด าเนินธุรกิจรวมถึงการตดัสินใจของผูถื้อหุน้ได้  

โดย Discover ไดพ้ิจารณาความเหมาะสมของมลูค่าหุน้ของ PROP ดว้ยวิธีการต่างๆ จ านวน 6 วิธี ไดแ้ก่ 
1. วิธีมลูค่าหุน้ตามบญัชี (Book Value Approach) 
2. วิธีมลูค่าตามบญัชีที่ปรบัปรุงแลว้ (Adjusted Book Value Approach) 
3. วิธีมลูค่าหุน้ตามราคาตลาด (Market Price Approach) 
4. วิธีอตัราส่วนราคาต่อมลูค่าตามบญัชี (Price to Book Value Ratio Approach: P/BV Ratio) 
5. วิธีอตัราส่วนราคาต่อก าไรต่อหุน้ (Price to Earnings Ratio Approach: P/E Ratio) 
6. วิธีมลูค่าปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) 
 
หลงัจากที่ไดศ้กึษาขอ้มลูและเอกสารของ PROP รวมทัง้ขอ้มลูอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งแลว้ ท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระสามารถสรุป

ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของราคาหุน้ PROP ไดด้งัต่อไปนี ้
 

4.1.1. วิธีมูลค่าหุ้นตามบัญชี (Book Value Approach) 
การประเมินมลูค่าหุน้โดยวิธีนีเ้ป็นการประเมินจากมูลค่าตามบัญชีของสินทรพัยส์ุทธิ  (สินทรพัยร์วมหักหนีสิ้นรวม) หรือ

เท่ากบัส่วนของผูถื้อหุน้ของ PROP และน ามาหารดว้ยจ านวนหุน้ จะไดเ้ป็นมลูค่าหุน้ตามบญัชี โดยอา้งอิงขอ้มลูจากงบการเงินรวมที่
ผ่านการสอบทานของ PROP สิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 
ล าดับ รายละเอียด มูลค่า (ล้านบาท) 

1.  ทนุจดทะเบียนที่ช  าระแลว้  384.00  
2.  ก าไร (ขาดทนุ) สะสม - ส ารองตามกฎหมาย  2.30  
3.  ก าไร (ขาดทนุ) สะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร   (170.08) 
4.  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของ PROP (4) = (1)+(2)+(3)  216.21  
5.  จ านวนหุน้ที่ช  าระแลว้ทัง้หมดของบริษัท (หุน้)1/  38,400,000.00  
6.  มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)  5.63  

หมายเหต:ุ 1/  มลูค่าหุน้ที่ตราไวเ้ท่ากบัหุน้ละ 10.00 บาทต่อหุน้  
 

การประเมินมลูค่า PROP ดว้ยวิธีมลูค่าหุน้ตามบญัชีได ้(Book Value Approach) มูลค่าของ PROP เท่ากับ 5.63 บาท
ต่อหุน้ หรือ คิดเป็นมลูค่าบริษัท 216.21 ลา้นบาท อย่างไรก็ดี การประเมินมลูค่าหุน้ดว้ยวิธีมลูค่าบริษัทตามบญัชีจะค านึงถึงฐานะ
การเงินขณะใดขณะหนึ่งและมูลค่าทรพัยสิ์นตามที่ไดบ้นัทึกบัญชีไวต้ามงบการเงิน ณ วนัที่ท  าการประเมินเพียงอย่างเดียวเท่านั้น 
โดยมิไดค้  านึงถึงความสามารถในการท าก าไร ผลการด าเนินงาน ศกัยภาพในการเติบโตของธุรกิจในอนาคต แนวโนม้อุตสาหกรรม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินทรพัยส่์วนใหญ่ของ PROP เป็นอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุนซึ่งถูกบนัทึกในงบการเงินตามมลูค่าตน้ทุนการ
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ไดม้าของสินทรพัยแ์ละหกัค่าเส่ือมราคาและตดัจ าหน่าย โดยยงัมิไดส้ะทอ้นมลูค่าราคาตลาดที่แทจ้ริง  ดงันัน้ ที่ปรกึษาทางการเงิน
อิสระจึงมีความเห็นว่าวิธีประเมินมลูค่าดงักล่าวไม่เหมาะสมส าหรบัการประเมินมลูค่าหุน้ของ PROP ในครัง้นี ้
 

4.1.2. วิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach) 
 การประเมินมลูค่าหุน้ดว้ยวิธีนีเ้ป็นการน าสินทรพัยร์วมของ PROP หกัดว้ยหนีสิ้นทัง้หมด รวมทัง้ภาระผูกพนั และหนีสิ้นที่

อาจจะเกิดขึน้ในอนาคต (Commitments and Contingent Liabilities) ซึ่งปรากฏตามงบการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 และ
ปรบัปรุงดว้ยรายการต่างๆ ที่เกิดขึน้ภายหลงัจากวนัที่ปิดงบการเงิน หรือรายการที่มีผลกระทบท าใหม้ลูค่าตามบญัชีสะทอ้นมลูค่าที่
แทจ้ริงมากขึน้ เช่น ส่วนเพิ่มหรือส่วนลดจากการประเมินราคาสินทรพัยท์ี่ยงัไม่ไดบ้นัทึกในงบการเงิน รายการบวกกลบัหนีส้งสยัจะ
สูญหรือหนีสู้ญที่ไดร้บัช าระคืน มูลค่าใบอนุญาตประกอบธุรกิจ กู๊ดวิลล ์(Goodwill) สิทธิบัตร (Patent) มูลค่าตราสินคา้ (Brand 
Value) เงินปันผลจ่าย หรือรายการขาดทนุท่ีสามารถน ามาลดภาษีไดใ้นอนาคต (Losses Carried Forward) เป็นตน้ หลงัจากนัน้ จึง
น าผลลพัธท์ี่ค  านวณไดห้ารดว้ยจ านวนหุน้ท่ีช าระแลว้ทัง้หมดของ PROP   

ในการประเมินมลูค่าหุน้ของ PROP โดยวิธีนีท้ี่ปรกึษาทางการเงินอิสระได้ท าการปรบัปรุงมลูค่าอสังหาริมทรพัยเ์พื่อการ
ลงทุนซึ่งไดแ้ก่หอ้งชุดในโครงการบา้นสวนจัตุจักรจ านวน 149 หอ้ง โดยมีมูลค่าตามบัญชี  211.81 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 
85.22 ของสินทรพัยร์วม (ซึ่งถือเป็นสินทรพัยห์ลกัของ PROP) ตามงบการเงนิล่าสดุ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 ที่สอบทานโดยผูส้อบ
บญัชีรบัอนญุาต มาปรบัปรุงดว้ยส่วนเพิ่มหรือส่วนลดของราคาประเมินใหม่ของ ตามรายงานการประเมินราคาสินทรพัย ์จดัท าโดยผู้
ประเมินทรพัยสิ์นอิสระไดแ้ก่ บริษัท แอดวานซ ์พร๊อพเพอรต์ี ้แอนด ์คอนซัลแทนท ์จ ากัด (“APC”) ประเมินสินทรพัยเ์มื่อวันที่ 16  
กรกฎาคม  2564 และบริษัท เวลท ์แอพไพรซัล จ ากัด (“WA”) ประเมินสินทรพัยเ์มื่อวันที่  16  กันยายน  2564  ซึ่งเป็นผูป้ระเมิน
ทรัพยสิ์นอิสระที่ไดร้ับความเห็นชอบจากสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพยสิ์นแห่งประเทศไทย (“VAT”) และเป็นบริษัทประเมินมูลค่า
ทรพัยสิ์นในตลาดทนุและไดร้บัความเห็นชอบจาก ส านกังาน ก.ล.ต. โดยวตัถปุระสงคใ์นการประเมินคือวตัถปุระสงคส์าธารณะ ทัง้นี ้
ผูถื้อหุน้สามารถพิจารณารายละเอียดวิธีการประเมินมลูค่าสินทรพัยเ์พิ่มเติมไดใ้น เอกสารแนบ 4 และเอกสารแนบ 5 ทัง้นี ้ที่ปรกึษา
ทางการเงินอิสระเห็นว่าวิธีการและมลูค่าที่ผูป้ระเมินทรพัยสิ์นอิสระ น ามาใชน้ัน้เหมาะสมจึงน ามาใชอ้า้งอิงในการประเมินมลูค่าหุน้
ดว้ยวิธีนี ้

 
4.1.2.1. สรุปการประเมินมูลค่าทรพัย์สนิโดย APC 

ในการเลือกวิธีการประเมินมลูค่าทรพัยสิ์นนี ้APC ไดต้รวจสอบและพิจารณาปัจจยัต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัทรพัยสิ์นท่ีประเมิน
มลูค่า เช่น ลกัษณะสิทธิตามกฎหมาย ลกัษณะเฉพาะของทรพัยสิ์น ความเหมาะสมในการใชป้ระโยชน ์หรือน าไปพฒันาใชป้ระโยชน ์
สภาพการตลาดทั่วๆไป พรอ้มเงื่อนไขขอ้จ ากดัต่างๆ และสมมติฐานเพิ่มเติม/พิเศษ หรือเงื่อนไขพิเศษเฉพาะการประเมิน เพื่อเลือกใช้
วิธีการประเมินมลูค่าที่เหมาะสมและสอดคลอ้งกับวตัถุประสงคท์ี่ไดร้บัการว่าจา้ง อนัเป็นเงื่อนไขส าคญัที่จะน าไปสู่การใหค้วามเห็น
อย่างเป็นระบบและสรุปมลูค่าทรพัยสิ์นในขัน้สดุทา้ยของการประเมินเพื่อก าหนดมลูค่าตลาด 

ทั้งนี ้การใชป้ระโยชนส์ูงสุดและดีที่สุดของทรพัยสิ์น คือการใชป้ระโยชนเ์พื่อพกัอาศยั และ APC มีความเห็นว่าทรพัยสิ์น
ปัจจุบัน มีการพัฒนาเพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดและดีที่สุดแลว้ ซึ่ง APC เลือกใช้วิธีการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับลักษณะของ
ทรพัยสิ์นซึ่งมีสภาพเป็น หอ้งชุดพักอาศัย คือ วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) เนื่องจากลักษณะของทรพัยสิ์น มี
ขอ้มลูตลาดที่มีลกัษณะคลา้ยคลงึกนั หรือประเภทเดียวกนั ที่สามารถน ามาสนบัสนนุทางการตลาดจ านวนมากเพียงพอ ในช่วงเวลา
เดียวกันที่จะสามารถน ามาใชเ้ป็นมลูค่าตวัแทน โดยจะมีการปรบัตวัเลขมลูค่าใหใ้กลเ้คียงกันตามสภาพและลกัษณะทางกายภาพ
ของทรพัยสิ์นได ้

หลกัเกณฑว์ิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) 
วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) ซึ่งวิธีการนีเ้ป็นวิธีที่ดีที่สดุ ชดัเจนที่สดุ เนื่องจากเป็นการวิเคราะหม์ลูค่า

จากการซือ้ขายในตลาดเป็นส าคญั กล่าวคือ ถา้ตลาดมีการซือ้ขายที่เพียงพอสามารถน ามาเทียบเคียงหรือเปรียบเทียบกบัทรพัยสิ์นที่
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ประเมินไดโ้ดยตรง โดยหลกัก็คือ “มลูค่าของทรพัยสิ์นของเรา = ราคาของทรพัยสิ์นเทียบเคยีงที่คนอื่นขายได”้ แนวทาง คือ การสืบหา
ทรพัยสิ์นเทียบเคียงที่ใกลเ้คียงกนัท่ีมีการซือ้ขาย หรือที่เรียกว่าขอ้มลูตลาด มาพิจารณาว่ามีลกัษณะคลา้ยหรือแตกต่างจากทรพัยสิ์น
ที่ประเมินอย่างไรบา้งโดยตอ้งมีจ านวนที่เพียงพอ การวิเคราะหต์อ้งพิจารณาถึงปัจจยัต่างๆ ที่มีผลต่อมลูค่า ในการเปรียบเทียบของ
ทัง้ทรพัยสิ์นที่ประเมินกับขอ้มลูตลาดที่จะเปรียบเทียบ เช่น ท าเลที่ตัง้ ผงัเมือง ขนาดแปลงที่ดิน ขนาดเนือ้ที่ใชส้อยอาคาร คุณภาพ
อาคาร เป็นตน้ และจึงท าการวิเคราะหม์ูลค่าทรพัยสิ์นที่จะประเมินโดยใชเ้ทคนิคต่างๆ ที่เหมาะสม เช่น Sale Adjustment-Grid 
Method, Weighted Quality Score (WQS) เป็นตน้ โดยสินทรพัยท์ี่ผูป้ระเมินทรพัยสิ์นอิสระเลือกมาเป็นสินทรพัยเ์ปรียบเทียบนั้นจะ
มาจากสินทรพัยท์ี่ถกูเสนอขายโดยเจา้ของหรือตวัแทนขาย ทัง้นี ้ผูป้ระเมินทรพัยสิ์นอิสระมิไดน้ าขอ้มลูในโครงการบา้นสวนจตจุกัรมา
เปรียบเทียบเน่ืองจากหอ้งชดุในโครงการดงักล่าวถกูถือกรรมสิทธ์ิโดย PROP เกือบทัง้หมด 

การประเมินมลูค่าทรพัยสิ์นนี ้ผูป้ระเมินไดท้ าการส ารวจขอ้มลูตลาดเปรียบเทียบในบรเิวณใกลเ้คียงเพื่อท าการวิเคราะหใ์น
ล าดบัต่อไป แสดงรายละเอียดดงัต่อไปนี ้(ที่ตัง้แต่ละขอ้มลูแสดงแผนท่ีสงัเขปแสดงที่ตัง้ทรพัยสิ์น) 

 
ข้อมูลราคาตลาดเปรียบเทยีบในการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น 

รายละเอียด ข้อมูลที่ 1 ข้อมูลที่ 2 
ภาพถ่าย 

  
ลักษณะทรัพยสิ์น หอ้งชดุพกัอาศยั หอ้งชดุพกัอาศยั 
ทีต่ั้ง อาคารชดุ “ตวนันา เรสซิเดน้ท ์2” 

อาคาร ซี ชัน้ที่ 7 
อาคารชดุ “ตวนันา เรสซิเดน้ท ์2” 
อาคาร ซี ชัน้ที่ 4 

GPS. ต าแหน่งทีต่ั้ง LAT 13.826122 LONG 100.553673 LAT 13.826122 LONG 100.553673 
เนือ้ทีห้่องชุด (ตร.ม.) ประมาณ 35.00 ตารางเมตร ประมาณ 35.00 ตารางเมตร 
ถนนหน้าโครงการ ซอยวิภาวดีรงัสิต 17 ถนนวิภาวดีรงัสิต 

เป็นถนน ลาดยาง ไป-กลบั 2 ช่องจราจร 
ซอยวิภาวดีรงัสิต 17 ถนนวิภาวดีรงัสิต 
เป็นถนน ลาดยาง ไป-กลบั 2 ช่องจราจร 

สาธารณูปโภคและส่ิง
อ านวยความสะดวก 

มีระบบสาธารณูปโภคพรอ้ม สิ่งอ านวยความสะดวก
ประกอบดว้ย สระว่ายน า้ ที่จอดรถ ลิฟทโ์ดยสาร ระบบ
ป้องกนัอคัคีภยั และระบบรกัษาความปลอดภยั 

มีระบบสาธารณูปโภคพรอ้ม สิ่งอ านวยความสะดวก
ประกอบดว้ย สระว่ายน า้ ที่จอดรถ ลิฟทโ์ดยสาร ระบบ
ป้องกนัอคัคีภยั และระบบรกัษาความปลอดภยั 

รูปแบบอาคาร ทนัสมยั ทนัสมยั 
อายุอาคาร ประมาณ 19 ปี ประมาณ 19 ปี 
การบ ารุงรักษา ดี ดี 
การตกแต่งภายในห้อง
ชุด 

หอ้งเปล่า ไม่มีเฟอรน์ิเจอร ์และ เครื่องปรบัอากาศ 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
เครื่องปรบัอากาศ 

ราคา 1,350,000.00 บาท  
หรือตารางเมตรละ 38,572 บาท 

1,250,000.00 บาท  
หรือตารางเมตรละ 35,715 บาท 

เง่ือนไข เสนอขาย เสนอขาย 
วันทีไ่ด้รับข้อมูล 16 กรกฎาคม 2564 16 กรกฎาคม 2564 
ผู้ขาย/ผู้ให้ข้อมูล คณุเอ คณุเอ 
โทรศัพท ์ 086-314-1960 086-314-1960 

ที่มา: รายงานประเมินมลูค่าสินทรพัยโ์ดย APC 
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ความเห็นของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ             บริษัท มอร ์รีเทิรน์ จ ากดั (มหาชน) 

บริษัท ดิสคฟัเวอร ์แมเนจเมน้ท ์จ ากดั  หนา้ 49/150 
 

ข้อมูลราคาตลาดเปรียบเทยีบในการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น 
รายละเอียด ข้อมูลที่ 3 ข้อมูลที่ 8 

ภาพถ่าย 

  
ลักษณะทรัพยสิ์น หอ้งชดุพกัอาศยั หอ้งชดุพกัอาศยั 
ทีต่ั้ง อาคารชดุ “ตวนันา เรสซิเดน้ท ์1” 

อาคาร เอ ชัน้ที่ 8 
อาคารชดุ “ปาลม์ สวีท คอนโด” ชัน้ที่ 2 

GPS. ต าแหน่งทีต่ั้ง LAT 13.82600 LONG 100.55923 LAT 13.820834 LONG 100.568197 
เนือ้ทีห้่องชุด (ตร.ม.) ประมาณ 47.00 ตารางเมตร ประมาณ 24.00 ตารางเมตร 
ถนนหน้าโครงการ ซอยวิภาวดีรงัสิต 17 ถนนวิภาวดีรงัสิต 

เป็นถนน ลาดยาง ไป-กลบั 2 ช่องจราจร 
ซอยวิภาวดีรงัสิต 24 ถนนวิภาวดีรงัสิต 
เป็นถนน ลาดยาง ไป-กลบั 2 ช่องจราจร 

สาธารณูปโภคและส่ิง
อ านวยความสะดวก 

มีระบบสาธารณูปโภคพรอ้ม สิ่งอ านวยความสะดวก
ประกอบดว้ย สระว่ายน า้ ที่จอดรถ ลิฟทโ์ดยสาร ระบบ
ป้องกนัอคัคีภยั และระบบรกัษาความปลอดภยั 

มีระบบสาธารณูปโภคพรอ้ม สิ่งอ านวยความสะดวก
ประกอบดว้ย สระว่ายน า้ ที่จอดรถ ลิฟทโ์ดยสาร ระบบ
ป้องกนัอคัคีภยั และระบบรกัษาความปลอดภยั 

รูปแบบอาคาร ทนัสมยั ทนัสมยั 
อายุอาคาร ประมาณ 22 ปี ประมาณ 20 ปี 
การบ ารุงรักษา ดี ดี 
การตกแต่งภายในห้อง
ชุด 

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
เครื่องปรบัอากาศ 

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
เครื่องปรบัอากาศ 

ราคา 1,640,000.00 บาท  
หรือตารางเมตรละ 34,894 บาท 

1,300,000.00 บาท  
หรือตารางเมตรละ 54,167 บาท1/ 

เง่ือนไข เสนอขาย เสนอขาย 
วันทีไ่ด้รับข้อมูล 16 กรกฎาคม 2564 16 กรกฎาคม 2564 
ผู้ขาย/ผู้ให้ข้อมูล คณุมิกซ ์ ผูข้าย 
โทรศัพท ์ 092-296-3544 082-340-7774 

ที่มา: รายงานประเมินมลูค่าสินทรพัยโ์ดย APC 
หมายเหต:ุ 1/ ราคาขายต่อตารางเมตรของขอ้มลูที่ 8 สงูกว่าขอ้มลูเปรียบเทียบอ่ืนเนื่องจากหอ้งชดุดงักล่าวได ้Renovate ใหม ่ท าให ้

มีสภาพภายในสมบรูณก์ว่าขอ้มลูเปรียบเทียบอ่ืนๆ 
 
 

ข้อมูลราคาตลาดเปรียบเทยีบในการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น 
รายละเอียด ข้อมูลที่ 10 ข้อมูลที่ 11 

ภาพถ่าย 

  
ลักษณะทรัพยสิ์น หอ้งชดุพกัอาศยั หอ้งชดุพกัอาศยั 
ทีต่ั้ง อาคารชดุ “รีเจน้ท ์โฮม 6” ชัน้ที่ 7 อาคาร D อาคารชดุ “พิบลูย ์คอนโดวิลล”์ ชัน้ที่ 9 อาคาร 3 
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ความเห็นของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ             บริษัท มอร ์รีเทิรน์ จ ากดั (มหาชน) 

บริษัท ดิสคฟัเวอร ์แมเนจเมน้ท ์จ ากดั  หนา้ 50/150 
 

ข้อมูลราคาตลาดเปรียบเทยีบในการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น 
รายละเอียด ข้อมูลที่ 10 ข้อมูลที่ 11 

GPS. ต าแหน่งทีต่ั้ง LAT 13.82500 LONG 100.545662 LAT 13.827365 LONG 100.535378 
เนือ้ทีห้่องชุด (ตร.ม.) ประมาณ 62.00 ตารางเมตร ประมาณ 25.30 ตารางเมตร 
ถนนหน้าโครงการ ซอยประชาชื่น 6 ถนนประชาชื่น 

เป็นถนน ลาดยาง ไป-กลบั 2 ช่องจราจร 
ซอยกรุงเทพ-นนทบรุี 44 ถนนกรุงเทพ-นนทบรุี 
เป็นถนน ลาดยาง ไป-กลบั 2 ช่องจราจร 

สาธารณูปโภคและส่ิง
อ านวยความสะดวก 

มีระบบสาธารณูปโภคพรอ้ม สิ่งอ านวยความสะดวก
ประกอบดว้ย สระว่ายน า้ ที่จอดรถ ลิฟทโ์ดยสาร ระบบ
ป้องกนัอคัคีภยั และระบบรกัษาความปลอดภยั 

มีระบบสาธารณูปโภคพรอ้ม สิ่งอ านวยความสะดวก
ประกอบดว้ย สระว่ายน า้ ที่จอดรถ ลิฟทโ์ดยสาร ระบบ
ป้องกนัอคัคีภยั และระบบรกัษาความปลอดภยั 

รูปแบบอาคาร ทนัสมยั ทนัสมยั 
อายุอาคาร ประมาณ 9 ปี ประมาณ 22 ปี 
การบ ารุงรักษา ดี ดี 
การตกแต่งภายในห้อง
ชุด 

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
เครื่องปรบัอากาศ 

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
เครื่องปรบัอากาศ 

ราคา 1,980,000.00 บาท  
หรือตารางเมตรละ 31,936 บาท 

850,000.00 บาท  
หรือตารางเมตรละ 33,597 บาท 

เง่ือนไข เสนอขาย เสนอขาย 
วันทีไ่ด้รับข้อมูล 16 กรกฎาคม 2564 16 กรกฎาคม 2564 
ผู้ขาย/ผู้ให้ข้อมูล คณุนก คณุพนัทิรา 
โทรศัพท ์ 061-879-6559 081-341-2359 

ที่มา: รายงานประเมินมลูค่าสินทรพัยโ์ดย APC 
 

ตารางการวิเคราะหเ์พื่อก าหนดมลูค่าทรพัยสิ์น 
เนื่องจากขอ้มูลราคาตลาดที่น ามาใชใ้นการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นครัง้นี ้มีตัวแปรบางประการที่มีความแตกต่างจาก

ทรพัยสิ์นท่ีประเมินมลูค่า และจะมีผลกระทบต่อมลูค่าทรพัยสิ์น ดงันัน้ ในการประเมินมลูค่าทรพัยสิ์น APC จึงเลือกใชว้ิธี Weighted 
Quality Score (WQS) ในการปรบัแกต้วัแปรต่างๆ ซึ่งหากตวัแปรใดมีความแปรปรวนของมลูค่ามากเมื่อเทียบกับทรพัยสิ์น ก็จะท าให้
น า้หนกัของตวัแปรนัน้มาก โดยผลรวมน า้หนกัของตวัแปรต่างๆ จะเท่ากับ 100% ผูป้ระเมินจะใหค้ะแนนในแต่ละตวัแปรแลว้น ามา
คูณดว้ยน า้หนักในแต่ละตัว ผลรวมของการคูณระหว่างคะแนนที่ใหน้ า้หนักของตัวแปรในแต่ละตัวจะหมายรวมถึงค่า  Weighted 
Quality Score (WQS) ทัง้นี ้ชดุขอ้มลูที่น ามาเปรียบเทียบและคะแนนในแต่ละตวัแปรของสินทรพัยน์ัน้ ถกูก าหนดโดยดลุยพินิจของผู้
ประเมินทรัพยสิ์นอิสระ ทั้งนี ้ที่ปรึกษาทางการเงินไดส้อบทานสมมติฐานต่างๆ กับผู้ประเมินทรัพยสิ์นอิสระแลว้พบว่ามีความ
สมเหตสุมผล 

 

ปัจจัยทีพ่ิจารณา 
ระดับ
คะแนน 
( % )  

ข้อมูลเปรียบเทยีบ ทรัพยสิ์น 
ทีป่ระเมิน
มูลค่า 

1 2 3 8 10 11 

เนือ้ทีห้่องชุด 

35.00 
ตรม. 

อาคาร A 
ช้ันที ่7 

35.00 
ตรม. 

อาคาร A 
ช้ันที ่4 

47.00 
ตรม. 

อาคาร A 
ช้ันที ่8 

24.0 
ตรม. 
ช้ันที ่2 

62.00  
ตรม. 
ช้ันที ่7 

23.50  
ตรม. 

อาคารบี 
ช้ันที ่9 

58.01 ตรม. 
อาคาร D 
ช้ันที ่2 

ท าเลที่ตัง้โครงการ 10 7 7 7 8 6 7 6 
การเขา้ถึงโครงการ 10 6 6 6 8 51/ 51/ 5 
การออกแบบโครงการ 15 7 7 7 8 6 7 7 
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ความเห็นของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ             บริษัท มอร ์รีเทิรน์ จ ากดั (มหาชน) 

บริษัท ดิสคฟัเวอร ์แมเนจเมน้ท ์จ ากดั  หนา้ 51/150 
 

ปัจจัยทีพ่ิจารณา 
ระดับ
คะแนน 
( % )  

ข้อมูลเปรียบเทยีบ ทรัพยสิ์น 
ทีป่ระเมิน
มูลค่า 

1 2 3 8 10 11 

เนือ้ทีห้่องชุด 

35.00 
ตรม. 

อาคาร A 
ช้ันที ่7 

35.00 
ตรม. 

อาคาร A 
ช้ันที ่4 

47.00 
ตรม. 

อาคาร A 
ช้ันที ่8 

24.0 
ตรม. 
ช้ันที ่2 

62.00  
ตรม. 
ช้ันที ่7 

23.50  
ตรม. 

อาคารบี 
ช้ันที ่9 

58.01 ตรม. 
อาคาร D 
ช้ันที ่2 

สภาพอาคาร 10 6 6 6 7 6 6 4 
ขนาดและการตกแต่งหอ้งชดุ 15 7 7 6 7 7 6 5 
ต าแหน่งที่ตัง้หอ้งชดุ 10 7 5 6 7 6 7 4 
สิ่งอ านวยความสะดวกภายในอาคาร 10 6 6 6 8 6 6 6 
สภาพแวดลอ้ม 10 6 6 6 8 6 6 6 
แนวโนม้ความเจริญ 10 6 6 6 8 6 6 6 

รวม 100 650 630 625 765 605 625 550          
    RATING SCALE 
    ต ่า พอใช ้ ปานกลาง ดี ดีมาก 
    1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 

 

การปรับปัจจัย และระดับคุณภาพ 
ข้อมูลเปรียบเทยีบ ทรัพยสิ์น 

ทีป่ระเมิน
มูลค่า 

1 2 3 8 10 11 

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  

ระดบัคะแนนถ่วงน า้หนกั 650 630 625 765 605 625 550 
อตัราส่วนในการปรบัแก ้ 0.8462 0.8730 0.8800 0.7190 0.9091 0.8800 1.0000 
ราคาที่ปรบัแกแ้ลว้ 29,374.06 28,061.79 27,636.05 35,049.24 27,581.09 28,087.09  

ระดบัความส าคญัของการเปรียบเทียบ 0.139 0.174 0.185 0.065 0.253 0.185 1.00 
มลูค่าที่เปรียบเทียบได ้ 4,079.75 4,871.86 5,117.81 2,264.17 6,964.96 5,201.34 28,499.89 

มลูค่าตลาดทรพัยส์ิน ( บาท / ตารางเมตร / เร่ิมตน้ที่ชัน้ 2) 28,500.00 

ที่มา: รายงานประเมินมลูค่าสินทรพัยโ์ดย APC 
หมายเหต:ุ  ทรพัยส์ินที่ประเมินมลูค่า เป็นหอ้งชดุพกัอาศยัและพาณิชยกรรม จ านวนรวาม 149 ยนูิต ตัง้อยู่ในโครงการบา้นสวนจตจุกัร ในอาคาร 

D - I โดยมีต าแหน่งที่ ตัง้ของหอ้งชดุที่แตกต่างกัน ส่วนสภาพของโครงการฯสภาพหอ้งชดุ รวมถึงระบบสาธารณปูโภคและสิ่งอ านวย
ความสะดวกเหมือนกนั  การก าหนดมลูค่าทรพัยส์ิน ทาง APC พิจารณาจาก ที่ตัง้ของชัน้เท่ากนัทกุยนูิต ซึ่งราคาทรพัยส์ินจะเริ่มตน้ที่
ชั้นที่ 2 ของอาคาร D พรอ้มขนาดเนือ้ที่ของหอ้งชุดประมาณ 58.01 ตารางเมตร ราคา 28,500 บาท ต่อตารางเมตร (ตามตาราง
ขา้งตน้) และปรบัราคาขึน้ชัน้ละ 500 บาท/ตารางเมตร 

 

การประเมินมลูค่าทรพัยสิ์นแบบ “พอรต์โฟลิโอ (Portfolio)” 
เนื่องจากทรพัยสิ์นท่ีประเมินมลูค่า มีลกัษณะเป็นกลุ่มทรพัยสิ์นแบบ “พอรต์โฟลิโอ (Portfolio)” หมายถึง ทรพัยสิ์นตัง้แต่ 2 

ชิน้ขึน้ไปถูกครอบครองสิทธิตามกฎหมายหรือบริหารโดยนิติบุคคลหรือบุคคลเดียวกนั ดงันัน้ การประเมินมลูค่าตามรายงานฉบบันี ้
APC พิจารณาประมิณมลูค่าโดยค านึงถึงส่วนลด (Discounted) ต่างๆ ในกรณีที่มีการเสนอขายทรพัยสิ์น พรอ้มกนัในคราวเดียวแก่ผู้
ซือ้รายเดียวกนั ซึ่งมีรายละเอียดในค่าใชจ้่ายต่างๆ ดงันี ้
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ราคาประเมินทรพัยส์ิน  (ตามวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด) รวมทัง้สิน้ 260,746,375.00 บาท 
หกั   ค่าบริหารและจดัการโครงการ 1.00% ของราคาตามวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด 

 
 2,607,463.75  บาท 

  ค่าภาษีการขายและค่าธรรมเนียมการโอน 2.00% ของราคาตามวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด 
 

 5,214,927.50  บาท 
  ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.30% ของราคาตามวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด 

 
 8,604,630.38  บาท 

  ดอกเบีย้ส าหรบัการถือครองทรพัยส์ิน 7.00% ของมลูค่าทรพัยส์ิน 
  

18,252,246.25 บาท 
  (คดิจากมูลคา่ทรพัย์สนิในระยะเวลา  1 ปี ) 

    
  

  ก าไรและความเสี่ยงการถือครองทรพัยส์ิน 10.00% ของมลูค่าทรพัยส์ิน 
  

 23,704,215.91  บาท 
  รวมค่าใชจ้่ายของโครงการ 

    
 58,383,483.78  บาท 

      Discounted Rate หรือคิดเป็นประมาณ  20%  

ที่มา: รายงานประเมินมลูค่าสินทรพัยโ์ดย APC 

 
สรุปราคาประเมินทรพัยสิ์น “โครงการบา้นสวนจตจุกัร” จ านวน 149 ยนูิต 

สรุปราคาประเมิน 
      

ชัน้ที่ 2 เร่ิมตน้ที่ราคาตารางเมตรละ (ตามตาราง WQS) 28,500.00 บาท   โดยปรบัราคาขึน้ชัน้ละ 500.00  บาท 
ชัน้ที่ 3 ราคาตารางเมตรละ 29,000.00 บาท   

   

ชัน้ที่ 4 ราคาตารางเมตรละ 29,500.00 บาท   
   

ชัน้ที่ 5 ราคาตารางเมตรละ 30,000.00 บาท   
   

ชัน้ที่ 6 ราคาตารางเมตรละ 30,500.00 บาท   
   

ชัน้ที่ 7 ราคาตารางเมตรละ 31,000.00 บาท   
   

ชัน้ที่ 8 ราคาตารางเมตรละ 31,500.00 บาท   
   

ที่มา: รายงานประเมินมลูค่าสินทรพัยโ์ดย APC 

 
สรุปมลูค่าทรพัยสิ์น 
APC ไดพ้ิจารณารายละเอียดต่างๆ ของทรพัยสิ์นที่ท  าการส ารวจพรอ้มไดเ้ลือกใชว้ิธีการที่เหมาะสมเพื่อประเมินมูลค่า

ตลาดของทรพัยสิ์นแลว้ ภายใตว้ิธีการประเมินพรอ้มสมมติฐานและเงื่อนไขขอ้จ ากดัตามที่ไดร้ะบุไวใ้นรายงานฉบบันี ้มีความเห็นว่า 
ณ วันประเมินมูลค่าทรัพยส์ิน วันที ่16 กรกฎาคม 2564 มูลค่าตลาดของทรัพยส์ินคือ 

 

รายการประเมินมูลค่า 
จ านวน 

(หน่วย/ตรม.) 
ราคาประเมิน 
(บาท/หน่วย) 

รวมราคาประเมิน 
(บาท) 

ทรพัยส์ินที่ประเมินมลูค่า : หอ้งชดุพกัอาศยั และพาณิชยกรรม 
จ านวนรวม 149 ยนูิต เนือ้ที่รวม 8,690.95 ตารางเมตร 

8,690.95 - 208,597,000.00 

รวมราคาประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น 208,597,000.00 
(-สองร้อยแปดล้านห้าแสนเก้าหม่ืนเจ็ดพันบาทถ้วน-) 

ที่มา: รายงานประเมินมลูค่าสินทรพัยโ์ดย APC 

 
4.1.2.2. ความเห็นของทีป่รึกษาทางการเงนิอสิระต่อการประเมินราคาทรพัย์สนิของ APC 

ความเห็นของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระต่อการเลือกใชว้ิธีการประเมินมลูค่าทรพัยสิ์น จากการพิจารณารายงานประเมิน
มูลค่าทรพัยสิ์นซึ่งจัดท าโดยผูป้ระเมินทรพัยสิ์นอิสระ ซึ่งใชว้ิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) ในการประเมินมูลค่า
ทรพัยสิ์นเท่ากับ 208.46 ลา้นบาท ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) เป็น
วิธีการประเมินราคาที่เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัลกัษณะทรพัยสิ์นไดด้ีที่สดุ  เนื่องจาก APC ไดต้รวจสอบและพิจารณาปัจจยัต่างๆ 
ที่เก่ียวขอ้งกบัทรพัยสิ์นที่ประเมินมลูค่า และสรุปว่าวิธีการนีเ้ป็นวิธีที่ดีที่สดุ ชดัเจนที่สดุ เนื่องจากเป็นการวิเคราะหม์ลูค่าจากการซือ้

75



ความเห็นของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ             บริษัท มอร ์รีเทิรน์ จ ากดั (มหาชน) 

บริษัท ดิสคฟัเวอร ์แมเนจเมน้ท ์จ ากดั  หนา้ 53/150 
 

ขายในตลาดเป็นส าคญั กล่าวคือ ถา้ตลาดมีการซือ้ขายที่เพียงพอสามารถน ามาเทียบเคียงหรือเปรียบเทียบกบัทรพัยสิ์นท่ีประเมินได้
โดยตรง โดยหลกัก็คือ “มลูค่าของทรพัยสิ์นของเรา = ราคาของทรพัยสิ์นเทียบเคียงที่คนอื่นขายได”้ แนวทาง คือ การสืบหาทรพัยสิ์น
เทียบเคียงที่ใกลเ้คียงกันที่มีการซือ้ขาย หรือที่เรียกว่าข้อมูลตลาด มาพิจารณาว่ามีลักษณะคลา้ยหรือแตกต่างจากทรัพยสิ์นที่
ประเมินอย่างไรบา้งโดยตอ้งมีจ านวนที่เพียงพอ การวิเคราะหต์อ้งพิจารณาถึงปัจจยัต่างๆ ที่มีผลต่อมลูค่า ในการเปรียบเทียบของทัง้
ทรพัยสิ์นที่ประเมินกับขอ้มูลตลาดที่จะเปรียบเทียบ เช่น ท าเลที่ตัง้ ผังเมือง ขนาดแปลงที่ดิน ขนาดเนือ้ที่ใชส้อยอาคาร คุณภาพ
อาคาร เป็นตน้ และจึงท าการวิเคราะหม์ูลค่าทรพัยสิ์นที่จะประเมินโดยใชเ้ทคนิคต่างๆ ที่เหมาะสม เช่น Sale Adjustment-Grid 
Method, Weighted Quality Score (WQS) เป็นตน้ ดงันัน้ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นสอดคลอ้งกบัผูป้ระเมินทรพัยสิ์น
อิสระท่ีเลือกใชร้าคาประเมินมลูค่าทรพัยสิ์นจากวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) 

 
4.1.2.3. สรุปการประเมินมูลค่าทรพัย์สนิโดย WA 

ในการเลือกวิธีการประเมินมลูค่าทรพัยสิ์นนี ้ WA ไดต้รวจสอบและพิจารณาปัจจยัต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งกับทรพัยสิ์นที่ประเมิน
มลูค่า เช่น ลกัษณะสิทธิตามกฎหมาย ลกัษณะเฉพาะของทรพัยสิ์น ความเหมาะสมในการใชป้ระโยชน ์หรือน าไปพฒันาใชป้ระโยชน ์
สภาพการตลาดทั่วๆไป พรอ้มเงื่อนไขขอ้จ ากดัต่างๆ และสมมติฐานเพิ่มเติม/พิเศษ หรือเงื่อนไขพิเศษเฉพาะการประเมิน เพื่อเลือกใช้
วิธีการประเมินมลูค่าที่เหมาะสมและสอดคลอ้งกับวตัถุประสงคท์ีไดร้บัการว่าจา้ง อนัเป็นเงื่อนไขส าคญัที่จะน าไปสู่การใหค้วามเห็น
อย่างเป็นระบบและสรุปมลูค่าทรพัยสิ์นในขนัสดุทา้ยของการประเมินเพื่อก าหนดมลูค่าตลาด 

โดยจากการพิจารณาถึงลักษณะทางกายภาพของทรัพย์สินที่ท  าการประเมินมูลค่า เช่น ท าเลที่ตั้ง ลักษณะทางการ
กายภาพในการพัฒนาที่ดิน  สภาพการใช้ที่ดินบริเวณใกลเ้คียง เงื่อนไข และข้อจ ากัดทางกฎหมาย  WA มีความเห็นว่าการใช้
ประโยชนท์ี่เหมาะสมและการใชป้ระโยชนส์งูสุดและดีที่สุดคือ หอ้งชุดอาศยั ดังนั้น ในการประเมินครัง้นี  ้บริษัท เวลท ์แอพไพรซลั 
จ ากัด เลือกใชว้ิธีการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับลักษณะของทรัพยสิ์นคือ  เปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) แบบ
พอรต์โฟลิโอ (Portfolio) เป็นเกณฑใ์นการก าหนดมลูค่าทรพัยสิ์น 

ในการประเมินมลูค่าครัง้นี ้WA ไดเ้ลือกใชว้ิธีการประเมินมลูค่าที่เหมาะสมกบัลกัษณะของทรพัยสิ์น ซึ่งมีสภาพเป็นหอ้งชุด
พักอาศัย พาณิชยกรรม จ านวนรวม 149 ยูนิต คือ วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด เนื่องจากลักษณะของทรัพยสิ์น มีขอ้มูลตลาดที่มี
ลักษณะคลา้ยคลึงกันหรือประเภทเดียวกันที่สามารถน ามาสนับสนุนทางการตลาดจ านวนมากเพียงพอ ในช่วงเวลาเดียวกันที่จะ
สามารถน ามาใชเ้ป็นมลูค่าตวัแทน โดยจะมีการปรบัตวัเลขมลูค่าใหใ้กลเ้คยีงกนัตามสภาพและลกัษณะทางกายภาพของทรพัยสิ์นได้ 

โดยสินทรพัยท์ี่ผูป้ระเมินทรพัยสิ์นอิสระเลือกมาเป็นสินทรพัยเ์ปรียบเทียบนัน้จะมาจากสินทรพัยท์ี่ถกูเสนอขายโดยเจา้ของ
หรือตวัแทนขาย ทัง้นี ้ผูป้ระเมินทรพัยสิ์นอิสระมิไดน้ าขอ้มลูในโครงการบา้นสวนจตจุกัรมาเปรียบเทียบเนื่องจากหอ้งชดุในโครงการ
ดงักล่าวถกูถือกรรมสิทธ์ิโดย PROP เกือบทัง้หมด 

การประเมินมลูค่าทรพัยสิ์นนีผู้ป้ระเมินไดท้ าการส ารวจขอ้มลูตลาดเปรียบเทียบในบริเวณใกลเ้คียงเพื่อท าการวิเคราะหใ์น
ล าดบัต่อไป แสดงรายละเอียดดงัต่อไปนี ้(ที่ตัง้แต่ละขอ้มลูแสดงในแผนที่สงัเขปแสดงที่ตัง้ทรพัยสิ์น) 

 
ข้อมูลราคาตลาดเปรียบเทยีบในการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น 

รายละเอียด ข้อมูลที่ 1 ข้อมูลที่ 4 ข้อมูลที่ 11 
ภาพถ่าย 

   
ประเภท อาคารชุดตวนันา เรสซิเดน้ซ ์2 อาคาร A ชัน้

ที่ 8 
อาคารชุดตวนันา เรสซิเดน้ซ์ 1 อาคาร A ชัน้
ที่ 8 

อาคารชดุ รีเจน้ท ์โฮม 6 อาคาร A ชัน้ที่ 4 
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ข้อมูลราคาตลาดเปรียบเทยีบในการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น 
รายละเอียด ข้อมูลที่ 1 ข้อมูลที่ 4 ข้อมูลที่ 11 

ทีต่ั้งอาคารชุด ติดซอยวิภาวดีรังสิต 17 ถนนวิภาวดีรังสิต 
(ทล. 31) 

ติดซอยวิภาวดีรังสิต 32 ถนนวิภาวดีรังสิต 
(ทล. 31) 

ติดซอยประชาชื่น 6 ถนนประชาชื่น 

ส ภ า พ ถ น น
ด้านหน้า 

ทางลาดยาง กวา้ง 6.00 เมตร ทางลาดยาง กวา้ง 6.00 เมตร ทางลาดยาง กวา้ง 6.00 เมตร 

สภาพแวดล้อม ย่านที่อยู่อาศยั ย่านที่อยู่อาศยั ย่านที่อยู่อาศยั 
เนือ้ทีห้่องชุด ประมาณ 35.00 ตาราเมตร ประมาณ 35.50 ตาราเมตร ประมาณ 31.00 ตาราเมตร 
ส่ิ ง อ า น ว ย
ความสะดวก 

มีระบบสาธารณูปโภคพร้อม สิ่งอ านวย
ความสะดวกประกอบด้วย สระว่ายน ้า ที่
จอดรถ ลิฟทโ์ดยสาร ระบบป้องกันอัคคีภัย 
และระบบรกัษาความปลอดภยั 

มีระบบสาธารณูปโภคพร้อม สิ่งอ านวย
ความสะดวกประกอบด้วย สระว่ายน ้า ที่
จอดรถ ลิฟทโ์ดยสาร ระบบป้องกันอัคคีภัย 
และระบบรกัษาความปลอดภยั 

มีระบบสาธารณูปโภคพร้อม สิ่งอ านวย
ความสะดวกประกอบด้วย สระว่ายน ้า ที่
จอดรถ ลิฟทโ์ดยสาร ระบบป้องกันอัคคีภัย 
และระบบรกัษาความปลอดภยั 

รูปแบบอาคาร ทนัสมยั ทนัสมยั ทนัสมยั 
อายุอาคาร ประมาณ 19 ปี ประมาณ 22 ปี ประมาณ 9 ปี 
การบ ารุงรักษา ดี ดี ดี 
ก า ร ต ก แ ต่ ง
ภายในห้องชุด 

มีเฟอรน์ิเจอร ์พรอ้มติดตัง้เครื่องปรบัอากาศ มีเฟอรน์ิเจอร ์พรอ้มติดตัง้เครื่องปรบัอากาศ มีเฟอรน์ิเจอร ์พรอ้มติดตัง้เครื่องปรบัอากาศ 

เง่ือนไข เสนอขาย เสนอขาย เสนอขาย 
ราคา 1,200,000.00 บาท หรือตารางเมตรละ 

34,285 บาท 
1,330,000.00 บาท หรือตารางเมตรละ 
37,464 บาท 

1,190,000.00 บาท หรือตารางเมตรละ 
38,387 บาท 

วั น ที่ ท ร า บ
ข้อมูล 

กนัยายน 2564 กนัยายน 2564 กนัยายน 2564 

แหล่งข้อมูล 08-6314-1960 คณุเอ 08-1805-9290 คณุวารุณี 06-3536-9395 คณุมกุ 
ที่มา: รายงานประเมินมลูค่าสินทรพัยโ์ดย WA 

 
เนื่องจากข้อมูลราคาตลาดที่น ามาใชใ้นการประเมินราคาทรัพยสิ์นครัง้นี ้มีตัวแปรบางประการทีมีความแตกต่างจาก

ทรพัยสิ์นท่ีประเมินราคา และจะมีผลกระทบต่อมลูค่าทรพัยสิ์น ดงันัน้ในการประเมินราคา WA จึงเลือกใชว้ิธี SALES ADJUSTMENT 
GRID ในการปรบัแกต้วัแปรต่าง ๆ ซึ่งหากตวัแปรใดมีความแปรปรวนของมลูค่ามากเมื่อเทียบกบัทรพัยสิ์นก็จะใหน้ า้หนกัของตวัแปร
นัน้มาก โดยผลรวมน า้หนกัของตวัแปรต่างๆ จะเท่ากบั 100% ผูป้ระเมินจะใหค้ะแนนในแต่ละตวัแปรแลว้น ามาคณูดว้ยน า้หนกัในแต่
ละตวั ผลรวมของการคณูระหว่างคะแนนท่ีใหน้ า้หนกัของตวัแปรในแต่ละตวัจะหมายรวมถึงค่า SALES ADJUSTMENT GRID ทัง้นี ้
ชุดขอ้มลูที่น ามาเปรียบเทียบและคะแนนในแต่ละตวัแปรของสินทรพัยน์ัน้ ถูกก าหนดโดยดุลยพินิจของผูป้ระเมินทรพัยสิ์นอิสระ ที่
ปรกึษาทางการเงินไดส้อบทานสมมติฐานต่างๆ กบัผูป้ระเมินทรพัยสิ์นอิสระแลว้พบว่ามีความสมเหตสุมผล 

 
รายละเอียด ข้อมูลที่  1 ข้อมูลที่  4 ข้อมูลที่  11 ทรัพยสิ์น 

ชื่ออาคาร 
ตวนันา เรสซิเดน้ซ ์2 

(อาคาร A) 
ตวนันา เรสซิเดน้ซ ์1 

(อาคาร A) 
รีเจน้ท ์โฮม 6 
(อาคาร A) 

บา้นสวนจตจุกัร 

ความสงูของอาคาร 8 ชัน้ 8 ชัน้ 8 ชัน้ 8 ชัน้ 
ชัน้ที่ / ท าเลหอ้งชดุ ชัน้ 8 ชัน้ 8 ชัน้ 4 ชัน้ 2 
เนือ้ที่ (ตรม.) 35.00 ตารางเมตร 35.50 ตารางเมตร 31.00 ตารางเมตร 58.01 ตารางเมตร 
รูปแบบหอ้งชดุ 1 Bedroom 1 Bedroom 1 Bedroom หอ้งชดุพกัอาศยั 

ราคาเสนอขาย (บาท/ตรม.) 34,285 37,464 38,387  

ราคาคาดว่าจะขายได ้(บาท/ตรม.) 32,571 35,591 36,468  
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รายละเอียด ข้อมูลที่  1 ข้อมูลที่  4 ข้อมูลที่  11 ทรัพยสิ์น 
ราคาซือ้/ขาย (บาท/ตรม.) - - -  

วนัที่มีการซือ้ขาย (ว/ด/ป) - - -  

ปรบัราคาดา้นระยะเวลา (%) 0% 0% 0%  

ราคาซือ้/ขายหลงัการปรบัปัจจยัระยะเวลา - - -  

 ราคาเบือ้งต้น (บาท/ตรม.)  32,571 35,591 36,468  

ท าเลที่ตัง้และสภาพแวดลอ้ม 0% - 0% - 5% 1,823  

ต าแหน่งที่ตัง้หอ้งชดุ -5% -    1,629 -5% -    1,780 -1% -      365  

ความสะดวกในการเดินทาง 0% - 0% - 5% 1,823  

รูปแบบ / จ านวนชัน้อาคารชดุ  0% - 0% - 0% -  

การตกแต่งและสภาพโดยรวมของอาคารชดุ -5% -    1,629 -5% -    1,780 -5% -    1,823  

สิ่งอ านวยความสะดวกภายในโครงการ 0% - 0% - 0% -  

ลกัษณะทางกายภาพและการตกแต่งของหอ้งชดุ -5% -    1,629 -5% -    1,780 -5% -    1,823  

ศกัยภาพโดยรวม -5% -    1,629 -5% -    1,780 -3% -    1,094  

รวม -                6,514 -                7,118 -                1,459  

สรุปราคาทีไ่ด้จากการปรับแก้(บาท) 26,057 28,473 35,009  

TOTAL  ABSOLUTE 6,514 7,118 8,752 22,385 
PROPORTION 0.29 0.32 0.39 1.00 
INVERSE 3.44 3.14 2.56 9.14 
WQS 37.60% 34.41% 27.99% 100% 
รวมเป็นเงิน ( บาท ) 9,798 9,798 9,798 29,393 

ราคาประเมินห้องชุดตารางเมตรละ (บาท) 29,000 
ที่มา: รายงานประเมินมลูค่าสินทรพัยโ์ดย WA 

หมายเหต:ุ ราคาประเมินหอ้งชดุตามตารางขา้งตน้เป็นราคาชัน้ที่ 2 และใชเ้ป็นฐานในการปรบัเพ่ิมขึน้ชัน้ละ 500 บาทต่อตารางเมตร 

 
สรุปราคาขายโครงการเป็นรายแปลงอาคารชดุ "บา้นสวนจตจุกัรอาคารเลขท่ี D, E, F, G, H, I 
ราคาหอ้งชดุตามราคาประเมินขา้งตน้ เป็นราคาเริ่มตน้จากหอ้งชดุพกัอาศยั (หอ้งมาตรฐาน) ชัน้ท่ี 2 ตรม.ละ  29,000  บาท 
จ านวนชัน้เพิ่มขึน้ 1 ชัน้ ราคาประเมินเพิ่ม 500 บาท 

 
สรุปราคาขายโครงการเป็นรายแปลง (กรณีขายเหมา) อาคารชดุ "บา้นสวนจตจุกัรอาคารเลขท่ี D, E, F, G, H, I 
 

 พิจารณามูลค่ากรณีประเมินทัง้กลุ่ม (Portfolio)   

1 รายรับรวมจากการขายรายแปลง 265,091,850  บาท  
2 พิจารณามูลค่าปัจจุบัน (การถือครอง)    

 2.1 คิดระยะเวลาการถือครอง (ระยะเวลาขาย) เดือนละ 8.0  หน่วย  

 เป็นระยะเวลาการถือครอง 1.6   ปี  

 อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุ 8%  
 มลูค่าปัจจบุนัของทรพัยส์ิน (ปัดเศษ) 235,244,740 บาท 

 2.2 หกัค่าใชจ้่าย   
 งานระบบไฟฟ้า  เป็นเงิน -     บาท  

 2.2.2 ค่าบริหารการขาย   
 ค่าบริหารโครงการ (ตลาดประมาณ 2-5%) 3.0%  
 ค่าใชจ้่ายขายและโฆษณา (ตลาด ประมาณ 2-5%) 2.0%  
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 ค่าธรรมเนียมโอนกรรมสิทธิ์ 2.0%  
 ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.3%  
 ค่าเผื่อเหลือเผื่อขาด 1.0%  
 รวม 11.3%  
 คิดเป็นเงิน 26,582,656  
 คิดเป็นมลูคา่ปัจจบุนั 23,589,672  

 2.3 มูลค่าของทรัพยสิ์นรวมทั้งสิน้ 211,655,068  

 โดยประมาณ 211,655,068  
 เฉล่ียตารางเมตรละ   24,354  

ที่มา: รายงานประเมินมลูค่าสินทรพัยโ์ดย WA 

 

สรุปมลูค่าทรพัยสิ์น 
WA ไดพ้ิจารณารายละเอียดต่างๆ ของทรพัยสิ์ที่ท  าการส ารวจพรอ้มไดเ้ลือกใชว้ิธีการท่ีเหมาะสมเพื่อประเมินมลูค่าตลาดของ

ทรพัยสิ์นแลว้ภายใตว้ิธีการประเมินพรอ้มสมมติฐานและเงื่อนไขขอ้จ ากัดตามทีไดร้ะบุไวใ้นรายงานฉบับนี ้มีความเห็นว่า  ณ วัน
ประเมินมูลค่าทรัพยส์ินวันที ่16 กันยายน 2564 มูลค่าตลาดของทรัพยส์ิน คือ 

 
สรุปมูลค่าทรัพยสิ์นโดยวิธีเปรียบเทยีบตลาด (Market Approach)   
ห้องชุดพักอาศัย จ านวน 149 ยูนิต รวมเนือ้ทีห้่องชุด 8,690.95 ตารางเมตร เป็นเงิน 265,091,850 บาท 

รวมมูลค่าทรัพยสิ์น เป็นเงิน (ปัดเศษ)   265,090,000 บาท 
                        

สรุปมูลค่าทรัพยสิ์นโดยวิธีเปรียบเทยีบตลาด (Market Approach) แบบ Portfolio  - เป็นวิธีก าหนดมูลค่าทรัพยสิ์น   
ห้องชุดพักอาศัย จ านวน 149 ยูนิต รวมเนือ้ทีห้่องชุด 8,690.95 ตารางเมตร เป็นเงิน 211,655,068 บาท 

รวมมูลค่าทรัพยสิ์น เป็นเงิน  211,660,000 บาท 
ที่มา: รายงานประเมินมลูค่าสินทรพัยโ์ดย WA 

 

4.1.2.4. ความเห็นของทีป่รึกษาทางการเงนิอสิระต่อการประเมินราคาทรพัย์สนิของ WA 
ความเห็นของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระต่อการเลือกใชว้ิธีการประเมินมลูค่าทรพัยสิ์น จากการพิจารณารายงานประเมิน

มูลค่าทรัพยสิ์นซึ่งจัดท าโดยผู้ประเมินทรัพยสิ์นอิสระ ซึ่งใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) แบบพอรต์โฟลิโอ 
(Portfolio) ในการประเมินมลูค่าทรพัยสิ์นเท่ากับ 211.51 ลา้นบาท ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า วิธีเปรียบเทียบราคา
ตลาด (Market Approach) แบบพอรต์โฟลิโอ (Portfolio) เป็นวิธีการประเมินราคาทรพัยสิ์นที่เหมาะสมและสอดคลอ้งกับลกัษณะ
ทรพัยสิ์นไดด้ีที่สุด เนื่องจาก WA ไดต้รวจสอบและพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งกับทรพัยสิ์นที่ประเมินมูลค่า และไดเ้ลือกใช้
วิธีการประเมินมลูค่าที่เหมาะสมกบัลกัษณะของทรพัยสิ์น ซึ่งมีสภาพเป็นหอ้งชุดพกัอาศยั พาณิชยกรรม จ านวนรวม 149 ยูนิต คือ 
วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด เนื่องจากลกัษณะของทรพัยสิ์น มีขอ้มลูตลาดที่มีลกัษณะคลา้ยคลึงกันหรือประเภทเดียวกันที่สามารถ
น ามาสนบัสนุนทางการตลาดจ านวนมากเพียงพอ ในช่วงเวลาเดียวกันที่จะสามารถน ามาใชเ้ป็นมลูค่าตวัแทน โดยจะมีการปรบัตวั
เลขมูลค่าให้ใกลเ้คียงกันตามสภาพและลักษณะทางกายภาพของทรัพยสิ์นได้ ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็น
สอดคลอ้งกับผูป้ระเมินทรพัยสิ์นอิสระที่เลือกใชร้าคาประเมินมูลค่าทรพัยสิ์นจากวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) 
แบบพอรต์โฟลิโอ (Portfolio) 
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4.1.2.5. สรุปมูลค่าทรพัย์สนิโดยวธิีปรบัปรุงมูลค่าตามบญัชีของสนิทรพัย์ (Adjusted Book Value Approach) 
 

วิธีการประเมินมูลค่า  
(ล้านบาท) 

รวมมูลค่าทรัพยสิ์นที่
ถูกประเมินทัง้หมด 

มูลค่าทางบัญชีของ
ทรัพยสิ์น 

ส่วนเพิ่ม (ส่วนลด) 
ทางบัญชี 

ราคาประเมินทรพัยส์ินของ APC 208.60 211.81  (3.22) 
ราคาประเมินทรพัยส์ินของ WA 211.66 211.81  (0.15) 

 

จากตารางสรุปขา้งตน้สรุปไดว้่าการประเมินมูลค่าสินทรพัยโ์ดยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) แบบ
พอรต์โฟลิโอ (Portfolio) ของผูป้ระเมินทัง้สองบรษิัท จะไดม้ลูค่าของสินทรพัยท์ี่จะจ าหน่ายไปอยู่ระหว่าง 208.60 – 211.66 ลา้นบาท  
ดังนั้น จากการประเมินมูลค่าหุน้โดยวิธีปรบัปรุงมลูค่าตามบญัชี โดยน ารายการที่กล่าวไวข้า้งตน้มาพิจารณา จะไดมู้ลค่าหุน้ของ 
PROP ดงันี ้  

  
ล าดับ รายละเอียด มูลค่า (ล้านบาท) 

1 รวมส่วนของผูถ้ือหุน้ของบริษัท 216.21 
2 ลบ – ส่วนลดทรพัยส์ินที่ถกูประเมินโดยผูป้ระเมินทรพัยส์ินอิสระ (ระหว่าง) 0.15 - 3.22 
3 รวมมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นภายหลังการปรับปรุง  213.00 – 216.06 
4 จ านวนหุน้ (หุน้)1/  38,400,000.00  
5 มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นภายหลังการปรับปรุง (บาทต่อหุ้น) 5.55 - 5.63 

หมายเหต:ุ 1/ มลูค่าหุน้ที่ตราไวเ้ท่ากบัหุน้ละ 10.00 บาท 
  

การประเมินมลูค่าบริษัทโดยวิธีนี ้จะไดม้ลูค่าของ PROP อยู่ระหว่าง 5.55 - 5.63 บาทต่อหุน้ ดงันัน้มลูค่ารวม ของ PROP 
จะอยู่ระหว่าง 213.00 – 216.06 ลา้นบาท การประเมินมลูค่าหุน้ PROP ดว้ยวิธีนีส้ามารถปรบัปรุงมลูค่าสินทรพัยห์ลกั (ซึ่งปัจจุบนั 
PROP มีสินทรพัยห์ลักเพียงรายการเดียว ไดแ้ก่ หอ้งชุดโครงการบา้นสวนจตุจักรจ านวน 149 ยูนิต) ของ PROP ใหส้ะทอ้นมูลค่า
ตลาดเป็นปัจจุบันตามวิธีการประเมินของผูป้ระเมินทรพัยสิ์นอิสระ ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่าวิธีประเมิน
มลูค่าดงักล่าวเหมาะสมส าหรบัการประเมินมลูค่าหุน้ของ PROP ในครัง้นี ้

 
4.1.3. มูลค่าหุ้นตามราคาตลาด (Market Price Approach) 

การประเมินมูลค่าหุ้นโดยวิธีนี ้ จะใช้ราคาตลาดถัวเฉล่ียถ่วงน ้าหนักจากการซือ้ขายหลักทรัพยข์อง PROP ในตลาด
หลักทรพัยฯ์ ในอดีต ณ ช่วงเวลาต่างๆ โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดพ้ิจารณาราคาตลาดถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนักของหุน้ PROP 
(มลูค่าการซือ้ขายหุน้ของบริษัท/ปริมาณการซือ้ขายหุน้ของบริษัท) ยอ้นหลงัในช่วงเวลา 7 วนั 15 วนั 30 วนั 60 วนั 90 วนั 180 วนั 
และ 360 วนั ติดต่อกนัก่อนวนัก าหนดราคาซือ้หุน้ หรือวนัที่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทอนมุตัิการเขา้ท ารายการ อย่างไรก็ตาม ณ 
ปัจจุบนั หุน้ของ PROP มิไดเ้ขา้จดทะเบียน และซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ดงันัน้ หุน้ของ PROP จึงไม่มีราคาซือ้ขาย ส่งผลใหท้ี่
ปรกึษาทางการเงินอิสระไม่สามารถประเมินมลูค่าหุน้ของ PROP โดยวิธีนีไ้ด ้
 
4.1.4. วิธีอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี (Price to Book Value Ratio Approach : P/BV Ratio) 

การประเมินราคาโดยวิธีนี ้เป็นการน ามลูค่าตามบญัชีของ PROP ที่ถูกปรบัปรุงแลว้ในหวัขอ้ 4.1.2 วิธีปรบัปรุงมลูค่าตาม
บญัชี (Adjusted Book Value Approach) ซึ่งมีค่าระหว่าง 5.55 – 5.63 บาทต่อหุน้ คูณกับมธัยฐานของอตัราส่วนราคาปิดต่อมลูค่า
ตามบญัชีเฉล่ีย (P/BV) 7 วนั 15 วนั 30 วนั 60 วนั 90 วนั 120 วนั 180 วนั และ 360 ของบรษิัทท่ีด าเนินธุรกิจใกลเ้คียงกนักบั PROP 
ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ จนถึงวนัท่ี 10 กนัยายน 2564 ซึ่งเป็นหนึ่งวนัท าการก่อนคณะกรรมการของบรษิัทฯ มีมติอนมุตัิ
ใหเ้ขา้ท ารายการ โดยวิธีการคดัเลือกบริษัทที่น ามาเปรียบเทียบของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระนัน้จะคดัเลือกจากบริษัทที่มีลกัษณะ
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การประกอบธุรกิจใกลเ้คียงกบั PROP ซึ่งประกอบธุรกิจอสงัหาริมทรพัยท์ี่มีโครงการคอนโดมิเนียมและมีสินทรพัยร์วมไม่เกิน 2,500 
ลา้นบาท 

ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระเลือกใชบ้ริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 4 บริษัทที่มีการด าเนินธุรกิจที่คลา้ยคลงึกนักบั 
PROP และมีสินทรพัยร์วมไม่เกิน 2,500 ลา้นบาท  โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 
 

รายละเอียดของบรษิัทท่ีด าเนินธุรกิจคลา้ยคลงึกบั PROP มีรายละเอียดดงันี ้ไดแ้ก่ 
บริษัท ช่ือย่อ ตลาด

หลักทรัพย ์
ลักษณะการประกอบธุรกิจ สินทรัพย ์

(ล้านบาท) 
30 มิ.ย. 64 

รายได้1/ 

(ล้านบาท) 
30 มิ.ย. 64 

ก าไรสุทธิ1/ 

(ล้านบาท) 
30 มิ.ย. 64 

มูลค่าตลาด 
(ล้านบาท) 
10 ก.ย. 64 

1. บริษัท อรินสิริ แลนด ์
จ ากดั (มหาชน) 

ARIN mai บริษัทด าเนินธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือขาย 1,023.36 133.32 (26.01) 1,122.00 

2. บริษัท ปรีชากรุ๊ป 
จ ากดั (มหาชน) 

PRECHA SET ประกอบธุรกิจการพฒันาอสงัหาริมทรพัย ์เพื่ออยู่
อาศยั ทัง้แนวราบและแนวสงู 

508.36 77.57 (38.70) 389.76 

3. บริษัท พราว เรียล 
เอสเตท จ ากดั 
(มหาชน) 

PROUD mai อสงัหาริมทรพัย ์ 2,329.41 193.55 (40.84) 667.13 

4. บริษัท รม่โพธิ์ พรอ็พ
เพอรต์ี ้จ ากดั 
(มหาชน) 

TITLE mai บริษัทด าเนินธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือขาย 
ประเภทคอนโดมิเนียมในจังหวดัภูเก็ต ภายใตแ้บ
รนด ์"The Title" 

1,427.24 92.86 (50.31) 1,610.89 

หมายเหต:ุ 1/ ขอ้มลูรายได ้และก าไรสทุธิ 4 ไตรสามล่าสดุ 

 
โดยค่า P/BV ของบรษิัทจดทะเบียนท่ีน ามาเปรียบเทียบ เป็นขอ้มลูถึงวนัท่ี 10 กนัยายน 2564 สรุปไดด้งันี:้  

P/BV: (เท่า) 
ค่าเฉล่ีย (Average) (วัน) 

7 15 30 60 90 120 180 360 
 ARIN   2.59   2.45   2.36   1.89   1.62   1.49   1.32   1.20  

 PRECHA   0.92   0.89   0.87   0.91   0.94   0.93   0.84   0.73  

 PROUD   1.03   1.02   0.99   0.98   1.01   1.02   0.96   0.90  

 TITLE   2.59   2.54   2.41   2.51   2.56   2.59   2.58   2.42  

ค่ามัธยฐาน 1.81 1.74 1.67 1.43 1.32 1.26 1.14 1.05 
มูลค่าหุ้น PROP (บาทต่อหุ้น) – ราคาต ่า 10.04  9.63  9.27  7.96  7.30  6.97  6.30  5.82  
มูลค่าหุ้น PROP (บาทต่อหุ้น) – ราคาสูง  10.19  9.76  9.40  8.07  7.40  7.07  6.39  5.90  

ที่มา:  1/ www.setsmart.com 

 2/ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเลือกใช ้ค่ามธัยฐานในการค านวณ แทนที่ค่าเฉลี่ยเพื่อลดผลกระทบจากขอ้มูลที่มีผลการเบี่ยงเบนสงู 
(Outlier)   

 3/ วนัที่ใชค้ิดค่าเฉลี่ยอตัราส่วนราคาปิดต่อมลูค่าตามบญัชีเป็นการใชร้ะยะเวลานบัจนถึงวนัที่ 10 กนัยายน 2564 

 
การประเมินมลูค่าบรษิัทโดยวธีินี ้จะไดม้ลูค่าของ PROP อยู่ระหว่าง 5.82 – 10.19 บาทต่อหุน้ ดงันัน้มลูค่ารวม ของ PROP 

จะอยู่ระหว่าง 223.41 – 391.22 ลา้นบาท อย่างไรก็ดี การประเมินมลูค่าโดยวิธีดงักล่าวมิไดส้ะทอ้นถึงผลการด าเนินงานของ PROP 
และศกัยภาพในการเติบโตของธุรกิจและแนวโนม้ในการเติบโตอตุสาหกรรมในอนาคต อีกทัง้ PROP มีขนาดทรพัยสิ์นที่แตกต่างจาก
บรษิัทท่ีน ามาเปรียบเทียบกนัอย่างสิน้เชิง และมิไดม้ีการพฒันาอสงัหารมิทรพัยโ์ครงการอื่นเพื่อจ าหน่ายดงัเช่นบรษิัทขา้งตน้   ดงันัน้ 
ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่าวิธีประเมินมลูค่าดงักล่าวไม่เหมาะสมส าหรบัการประเมินมลูค่าหุน้ของ PROP ในครัง้นี ้
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4.1.5. วิธีอัตราส่วนราคาต่อก าไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio Approach: P/E Ratio) 
การประเมินโดยวิธีนีเ้ป็นการน าก าไรต่อหุน้ (Earnings per Share) 4 ไตรมาสล่าสดุ สิน้สดุของบริษัท คูณกับค่าเฉล่ียของ

อตัราส่วนราคาปิดต่อก าไรต่อหุน้ (P/E) 7 วนั 15 วนั 30 วนั 60 วนั 90 วนั 120 วนั 180 วนั และ 360 วนัของบริษัทที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรพัยท์ี่มีธุรกิจใกลเ้คียงกบั PROP ตามรายละเอียดที่แสดงไวใ้นหวัขอ้ 4.1.4 วิธีอตัราส่วนราคาต่อมลูค่าตามบญัชี (Price 
to Book Value Approach: P/BV ratio) อย่างไรก็ตาม เนื่องจากก าไรต่อหุน้ (Earnings per Share) 4 ไตรมาสล่าสดุ สิน้สดุ ณ วนัท่ี 
30 มิถุนายน 2564 ตามงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบของบริษัทที่ด  าเนินธุรกิจใกลเ้คียงกันกับ PROP มีผลการด าเนินงานขาดทนุ
สทุธิ ดงันัน้ จึงส่งผลใหท้ี่ปรกึษาทางการเงินอิสระไม่สามารถประเมินมลูค่าหุน้ของ PROP โดยวิธีนีไ้ด ้
 

4.1.6. วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงนิสด (Discounted Cash Flow Approach) 
การประเมินมูลค่าหุน้ตามวิธีนีจ้ะพิจารณาถึงผลการด าเนินงานของกิจการในอนาคต โดยค านวณหามูลค่าปัจจุบันของ

ประมาณการกระแสเงินสดสทุธิ (Free Cash Flow: FCF) ดว้ยอตัราส่วนลด (Discount Rate) ที่เหมาะสม ซึ่งที่ปรกึษาทางการเงิน
อิสระไดค้  านวณหาอัตราตน้ทุนทางการเงินถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนัก (Weighted Average Cost of Capital: WACC) เพื่อใชเ้ป็นอัตรา
ส่วนลด และค านวณหากระแสเงินสดสทุธิในอนาคตจากประมาณการทางการเงินของ PROP ในระยะเวลา 6 ปีขา้งหนา้ (ปี 2564 – 
2570) โดยตัง้อยู่บนพืน้ฐานว่าธุรกิจของ PROP จะยงัคงด าเนินต่อไปอย่างต่อเนื่อง (Going Concern Basis) ไม่มีการเปล่ียนแปลง
อย่างมีนยัส าคญัเกิดขึน้ และเป็นไปภายใตภ้าวะเศรษฐกิจและสถานการณใ์นปัจจบุนั  

ทัง้นี ้ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระไดจ้ดัท าประมาณการทางการเงินของกิจการ โดยอา้งอิงขอ้มลู และสมมติฐานที่ไดร้บัจาก  
MORE และ PROP และจากการสมัภาษณผ์ูบ้รหิารและเจา้หนา้ที่ที่เก่ียวขอ้ง ทัง้นี ้หากสภาวะเศรษฐกิจ และปัจจยัภายนอกอื่นๆ ที่มี
ผลกระทบต่อการด าเนินงานของ PROP รวมทั้งสถานการณภ์ายในของ PROP ณ ปัจจุบัน มีการเปล่ียนแปลงไปอย่างมีนยัส าคญั
จากสมมติฐานท่ีก าหนด มลูค่าหุน้ท่ีประเมินไดต้ามวิธีนีจ้ะเปล่ียนแปลงไปดว้ยเช่นกนั โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณก์ารแพรร่ะบาด 
และผลกระทบอันเกิดจาก COVID-19 ซึ่งอาจส่งผลอย่างมีนัยส าคัญต่อผลการด าเนินงานของ PROP สมมติฐานที่ส  าคัญของ
ประมาณการทางการเงินของ PROP สรุปไดด้งันี:้ 
 
4.1.6.1. ลกัษณะการด าเนนิธุรกิจ 

ปัจจุบนั PROP ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์โดยในระหว่างปี 2562 PROP ไดซ้ือ้หอ้งหอ้งชดุเพื่ออยู่อาศยัและท า
การซ่อมแซม ปรบัปรุงใหม่ก่อนขาย โดยสถานการณปั์จจบุนั PROP อยู่ ระหว่างการจดัการ และเลือกแนวทางการด าเนินงาน รวมถึง
การศกึษาเพิ่มเติมเก่ียวกบัการบรหิารหรือการพฒันาอสังหารมิทรพัยท์ี่มีเพื่อใหก้ารลงทนุเกิดผลประโยชนม์ากที่สดุ  

 
4.1.6.2. รายได ้

รายไดค้่าเช่า 
ปัจจบุนัรายไดห้ลกัของ PROP มาจากค่าเช่าส านกังานจาก MORE และค่าเช่าเหมาโครงการรวมจ านวน 145 หอ้ง (ยกเวน้

ส่วนที่ MORE เช่าเป็นส านกังาน) ที่ไดร้บัจากเจา้ของโครงการเดิมเพื่อน าไปบริหารต่อโดยมีสญัญาเป็นรายปี เท่านัน้  ทัง้นี ้ท่ีปรกึษา
ทางการเงินอิสระก าหนดใหต้ลอดระยะเวลาประมาณการ การเช่าดังกล่าวมีการต่อสัญญาดว้ยอัตราค่าเช่าเดิมตลอดระยะเวลา
ประมาณการโดยไม่มีอตัราเพิ่มขึน้ของราคาเช่าตามหลกัความระมดัระวงั 

  
ดอกเบีย้รบั 
ดอกเบีย้รบัโดยส่วนใหญ่ ของ PROP ณ ปัจจุบนั มีเพียงดอกเบีย้รบัจากลกูหนีร้ายหนึ่ง ซึ่งจะเป็นรายไดร้บัดอกเบีย้เพียง

ครัง้เดียวที่เกิดขึน้ในปี 2564 และปัจจุบนัลกูหนีร้ายดงักล่าวอยู่ในสถานะบริษัทลม้ละลาย PROP จึงมีการตัง้ค่าเพื่อหนีส้ญูและหนี้
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สงสัยจะสูญตามจ านวนดอกเบีย้รบัทุกปี และในอนาคต PROP คาดว่าจะไม่มีรายการทางบัญชีอื่นใดที่จะเกิดขึน้กับลูกหนีร้าย
ดงักล่าวแลว้ ดงันัน้ ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระจงึก าหนดใหต้ลอดระยะเวลาประมาณการ PROP ไม่มีรายไดด้อกเบีย้รบั และไม่มีการ
ตัง้ค่าเพื่อหนีส้ญู ตามหลกัความระมดัระวงั 

 
รายไดอ้ื่น 
รายไดอ้ื่นของ PROP ประกอบไปดว้ยก าไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของทรพัยสิ์น ก าไรจากการขายเงินลงทุน 

และรายไดอ้ื่นๆ โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงก าหนดใหต้ลอดระยะเวลาประมาณการ PROP ไม่มีรายไดอ้ื่น ตามหลักความ
ระมดัระวงั 

 

 
4.1.6.3. ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 

ค่าใชจ้่ายในการบรหิารประกอบดว้ย ค่าบรหิารส่วนกลางนิติบคุคล ค่าบรหิารจดัการ ค่าไฟฟ้า ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรกัษา 
ค่าตรวจสอบบญัชี ค่าเส่ือมราคา ค่าตดัจ าหน่าย และค่าใชจ้่ายอื่นๆ โดยมีรายละเอียดสมมติฐานดงัต่อไปนี ้

- ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระก าหนดให ้ค่าบรกิารบรหิารจดัการ ของปี 2564 ปรบัเทียบค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จรงิในครึง่ปีแรกของ
ปี 2564 และก าหนดใหต้ัง้แต่ปี 2565 เป็นตน้ไปปรบัเพิ่มขึน้ในอตัรารอ้ยละ 5.00 ต่อปี โดยอา้งอิงจากขอ้มลูของ PROP 

- ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก าหนดให้ค่าบริหารส่วนกลางนิติบุคคลของปี 2564 ปรบัเทียบค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จริงในครึ่งปี
แรกของปี 2564 และก าหนดใหต้ัง้แต่ปี 2565 เป็นตน้ไปจนสิน้สดุระยะเวลาประมาณการไม่มีการปรบัเพิ่มขึน้ของค่าบรหิาร
ส่วนกลางนิติบคุคล 

- ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระก าหนดให ้ค่าไฟฟ้า ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรกัษา ค่าตรวจสอบบญัชี ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ของปี 2564 
ปรบัเทียบค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จริงในครึ่งปีแรกของปี 2564 และก าหนดใหต้ัง้แต่ปี 2565 เป็นตน้ไปปรบัเพิ่มขึน้ในอตัรารอ้ย
ละ 0.56 ต่อปี โดยอา้งอิงจากอตัราเงินเฟ้อพืน้ฐานเฉล่ีย 5 ปียอ้นหลงั จากธนาคารแห่งประเทศไทย 
 

  

4.1.6.4. ค่าใชจ้่ายในการลงทนุ (Capital Expenditure) 
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก าหนดให ้PROP ไม่มีค่าใชจ้่ายในการลงทุน (Capital Expenditure) เนื่องดว้ยลักษณะธุรกิจ

ของ PROP เป็นธุรกิจพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์และ PROP ไม่มีแผนท่ีจะลงทนุในทรพัยสิ์นอสงัหารมิทรพัยเ์พิ่มเติม  

ล้านบาท 2561A 2562A 2563A 2564F 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 2570F 
รายไดค้่าเช่าและค่าบริการ  - 4.10 6.60 6.60 6.60 6.60 6.60 6.60 6.60 6.60 
อตัราการเติบโตต่อปี (รอ้ยละ) - - 60.98 - - - - - - - 
ดอกเบีย้รบั 2.71 2.40 2.38 1.18 - - - - - - 
อตัราการเติบโตต่อปี (รอ้ยละ) - (11.58) (0.81) (50.56) (100.00) - - - - - 
รายไดอ่ื้น 48.00 5.73 0.54 - - - - - - - 
อตัราการเติบโตต่อปี (รอ้ยละ) - (88.06) (90.66) (100.00) - - - - - - 
รวมรายได ้ 50.71 12.23 9.51 7.78 6.60 6.60 6.60 6.60 6.60 6.60 
อตัราการเติบโตต่อปี (รอ้ยละ) - (75.88) (22.21) (18.27) (15.13) - - - - - 
หนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู (18.61) 0.58 2.40 1.18 - - - - - - 

ล้านบาท 2561A 2562A 2563A 2564F 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 2570F 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร  11.90   3.37   3.24   3.10   3.13   3.17   3.20   3.24   3.28   3.32  
สดัส่วนต่อรายได ้(รอ้ยละ) 23.46  27.51   34.02   39.88   47.47   47.98   48.51   49.07   49.65   50.26  
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4.1.6.5. ค่าเสือ่มราคาและตดัจ าหน่าย 
ค่าเส่ือมราคา ประกอบดว้ยค่าเส่ือมราคาจากทรพัยสิ์นและตดัจ าหน่ายจากสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ

ก าหนดใหสิ้นทรพัยแ์ต่ละประเภทท่ีมีการคิดค่าเส่ือมในอตัราคงที่ตามวิธีเสน้ตรง โดยค่าเส่ือมราคาของแต่ละสินทรพัยจ์ะถกูค านวณ
แตกต่างกนัออกไปตามมาตรฐานบญัชี โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

 
สินทรัพย ์ ระยะเวลาคิดค่าเส่ือมราคา (ปี) 

อาคารส านกังาน 20 
อปุกรณแ์ละคอมพิวเตอร ์ 3 
คอมพิวเตอรซ์อฟตแ์วร ์ 10 

 
4.1.6.6. ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล 

ก าหนดใหภ้าษีเงินไดน้ิติบคุคลเท่ารอ้ยละ 20.00 ของรายไดก้่อนภาษี  
 

4.1.6.7. เงนิกูย้ืมระยะสัน้จากกิจการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
ตามงบการเงินสิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 PROP  มีเงินกูร้ะยะสัน้จากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัในลกัษณะตั๋วสญัญาใช้

เงิน จ านวน 29.85 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบีย้ที่ระบไุวใ้นตั๋วสญัญาใชเ้งินท่ีรอ้ยละ 6.25 ต่อปี ทัง้นี ้ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระได้
ก าหนดให ้PROP ช าระคืนเงินกูย้ืมระยะสัน้จากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเต็มจ านวนภายในปีสิน้ปี 2565  

 

4.1.6.8. อตัราส่วนอืน่ๆ ในงบดลุ 
เนื่องจาก PROP มิไดม้ีธุรกิจที่มีการด าเนินการที่จะสามารถท าใหเ้กิด  ลกูหนีก้ารคา้ สินคา้คงเหลือ หรือเจา้หนีก้ารคา้อื่นๆ 

นอกเหนือจากรายไดค้่าเช่า ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระจึงก าหนดให ้ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ื่นและเจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่น
ของ PROP ภายหลงัการช าระคืนดอกเบีย้คา้งจ่าย และภายหลงัการไดร้บัช าระค่าเช่าหอ้งชดุจากทาง MORE คงที่ตลอดระยะเวลา
ประมาณการ 

 
 จากสมมติฐานขา้งตน้ สามารถสรุปประมาณการทางการเงินของ PROP ปี 2564 – 2570 ไดด้งัต่อไปนี ้

ล้านบาท 2561A 2562A 2563A 2564F 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 2570F 
สินทรพัยร์วม  87.39  240.88  247.65  247.61  219.79  222.53  225.25  227.94  230.60  233.23  
หนีส้ินรวม  6.08   27.57   32.31   30.96   1.11   1.11   1.11   1.12   1.12   1.12  
ส่วนของผูถ้ือหุน้  81.31  213.30  215.34  216.65  218.67  221.42  224.14  226.83  229.49  232.11  
รายไดร้วม  50.71   12.23   9.51   7.78   6.60   6.60   6.60   6.60   6.60   6.60  
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร  11.90   3.37   3.24   3.10   3.13   3.17   3.20   3.24   3.28   3.32  
ดอกเบีย้จ่าย (5.29)  (0.29)  (1.84)  (1.87)  (0.93)   -     -     -     -     -    
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ  52.14   8.00   2.04   1.31   2.03   2.75   2.72   2.69   2.66   2.63  

EBIT (1)    0.871/  3.47   3.43   3.40   3.36   3.32   3.28  

ภาษี (2)    (0.08)1/ (0.51)  (0.69)  (0.68)  (0.67)  (0.66)  (0.66)  

ค่าเสื่อมราคา (3)    0.051/  0.21   0.21   0.21   0.21   0.21   0.21  

รายจ่ายการลงทนุ (4)    -  -     -     -     -     -     -    

เงินทนุหมนุเวียนเพิ่มขึน้ (ลดลง) (5)    0.081/  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  
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หมายเหต:ุ 1/ ในปี 2564 ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระค านวณกระแสเงินสดอิสระของ PROP ในช่วงระหว่าง 1 ต.ค.  – 31 ธ.ค. 2564 เท่านัน้  

4.1.6.9. อตัราการขยายตวัของกระแสเงนิสดหลงัจากช่วงระยะเวลาประมาณการ (Terminal Value) 
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก าหนดใหใ้นประมาณการทางการเงินไม่มีอัตราการขยายตัวของกระแสเงินสดหลังจากช่วง

ระยะเวลาประมาณโดยยึดหลกัความระมดัระวงั (Conservative basis)  
 

4.1.6.10. อตัราคดิลด (Discount Rate) 
อตัราส่วนลดที่ใชใ้นการค านวณมลูค่าปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสด ไดม้าจากการค านวณตน้ทนุทางการเงินถวัเฉล่ียถ่วง

น า้หนกั (Weighted Average Cost of Capital: WACC) ตามโครงสรา้งทนุของ PROP ซึ่งที่ปรกึษาทางการเงินอิสระไดค้  านวณค่า 
WACC จากค่าเฉล่ียถ่วงน า้หนักของตน้ทุนของหนี ้(Kd) และตน้ทุนของทุน (Ke) ของ PROP  โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
ก าหนดสมมติฐานให ้PROP ไม่มีการเพิ่มทุนในระหว่างปีประมาณการ โดยรายละเอียดการประมาณการอัตราส่วนลด จะเป็น
ดงัต่อไปนี ้

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

Ke  = ตน้ทนุของทนุ หรืออตัราผลตอบแทนที่ผูถื้อหุน้ตอ้งการ (Re) 
Kd   = ตน้ทนุของหนี ้หรืออตัราดอกเบีย้เงินกูข้องบรษิัท 
T  = อตัราภาษีเงินไดน้ิติบคุคล 
E  = ส่วนของผูถื้อหุน้รวม 
D  = หนีสิ้นท่ีมีดอกเบีย้ 

 
ตน้ทุนของทุน (Ke) หรืออตัราผลตอบแทนที่ผูถื้อหุน้ตอ้งการ (Re) ค านวณไดจ้าก Capital Asset Pricing Model (CAPM) 

ดงันี ้

 Ke (หรือ Re) =  Rf  + β  (Rm - Rf) 
โดยที่ 
Risk Free Rate (Rf) = อา้งอิงจากอัตราผลตอบแทนของพันธบตัรรฐับาลอายุ 15 ปี มีค่าเท่ากับรอ้ยละ 2.17 ต่อปี (ขอ้มูล ณ 

วนัที่ 10 กันยายน 2564 (เป็นหนึ่งวนัก่อนที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมตัิการเขา้ท ารายการ) จาก
สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย: ThaiBMA) ซึ่ง Risk Free Rate เป็นอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนใน
สินทรพัยท์ี่มีความเส่ียงต ่า ดงันัน้ หากใชอ้ตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรฐับาลระยะสัน้อาจไม่สามารถ
ใชแ้ทนความเส่ียงที่เหมาะสมไดไ้ดเ้นื่องจากระยะเวลาสัน้เกินไป ดงันัน้ ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระใช้
อัตราผลตอบแทนของพนัธบัตรรฐับาลอายุ 15 ปีเพื่อใหส้อดคลอ้งกับอตัราผลตอบแทนของตลาดที่ที่
ปรกึษาทางการเงินอิสระเลือกใช ้

Beta (β) = อา้งอิงจาก Beta เฉล่ียของ ARIN PRECHA PROUD และ TITLE (บรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์
ฯ ที่ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพยท์ี่มีโครงการคอนโดมิเนียมและมีสินทรัพยร์วมไม่เกิน  2,500 ลา้น
บาท) ในช่วงระยะเวลา 2 ปียอ้นหลงั จนถึงวนัท่ี 10 กนัยายน 2564 ซึ่งที่ปรกึษาทางการเงินอิสระเห็นวา่
เป็นระยะเวลาที่เหมาะสมและสามารถสะทอ้นการเปล่ียนแปลงราคาและภาพรวมของมมุมองนกัลงทุน
ที่มีต่อบริษัทฯ ณ สภาวะตลาดปัจจุบันไดด้ีที่สุด ซึ่งไดเ้ท่ากับ 0.79 (ที่มา: Reuters) ทั้งนี ้เพื่อใหก้าร
ค านวณอตัราคิดลด (WACC) นัน้ ไดส้ะทอ้นความเส่ียงและโครงสรา้งทางการเงินของ PROP ในแต่ละ
ปีไดด้ีที่สุด ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไดน้ า Beta จากบริษัทเปรียบดังกล่าวมาปรบัดว้ย DE Ratio 

85



ความเห็นของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ             บริษัท มอร ์รีเทิรน์ จ ากดั (มหาชน) 

บริษัท ดิสคฟัเวอร ์แมเนจเมน้ท ์จ ากดั  หนา้ 63/150 
 

ของ PROP ในแต่ละปี จึงท าใหต้ลอดระยะเวลาประมาณการ Levered Beta ของ PROP อยู่ระหว่าง 
0.55 – 0.61   

Market Risk (Rm) = อัต ร าผลตอบแทนจากการลงทุน ในตลาดหลักท รัพย์ฯ  เ ฉ ล่ี ยย้อนหลั ง  15 ปี  ตั้ ง แต่ ปี   
2549 – กันยายน 2564 ซึ่งเท่ากับรอ้ยละ 11.89 ต่อปี ทั้งนี ้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า 
การใช้อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพยฯ์ เฉล่ียย้อนหลัง 15 ปี เป็นระยะเวลาที่
เหมาะสมซึ่งน่าจะสะทอ้นผลตอบแทนที่นกัลงทุนคาดหวงัไดด้ี และยงัคงสอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจ
ในปัจจบุนั 

Kd = ประมาณการอตัราดอกเบีย้เงินกูข้อง PROP 
D/E Ratio = ประมาณการอตัราส่วนหนีสิ้นที่มีดอกเบีย้ต่อส่วนของผูถื้อหุน้ในปี 2564 เท่ากับ 0.14 และเท่ากบั 0.00 

ตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นไป เนื่องจาก PROP ช าระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เก่ียวข้องกันเต็ม
จ านวนภายในปีสิน้ปี 2565  

T = อตัราภาษีเงินไดน้ิติบคุคล ซึ่งเท่ากบัรอ้ยละ 20.00 ของรายไดก้่อนภาษี 
 
จากขอ้มลูค านวณขา้งตน้ จะค านวณ   WACC ของ PROP ไดด้งันี ้

 
 2564F 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 2570F 

WACC (%) 7.73% 7.52% 7.52% 7.52% 7.52% 7.52% 7.52% 
  

  และสรุปกระแสเงินสดสทุธิของกิจการไดด้งันี ้
 

(ล้านบาท) 2564F 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 2570F 
กระแสเงินสดของ PROP  0.93   3.21   2.96   2.93   2.91   2.87   2.84  
มลูค่าปัจจบุนัของกระแสเงินสด   0.91   2.93   2.52   2.32   2.13   1.96   1.81  
กระแสเงินสดหลงัจากช่วงระยะเวลาประมาณการ  37.82  
มลูค่าปัจจบุนัของกระแสเงินสดหลงัจากช่วงระยะเวลาประมาณการ (PV of Terminal Value)  24.03  

 
             (หน่วย: ลา้นบาท) 

มลูค่าปัจจบุนัของกระแสเงินสดหลงัจากช่วงระยะเวลาประมาณการ (PV of Terminal Value)  24.03  
มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดรวม  38.61  
บวก: เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2564  0.65  
หกั: ภาระหนีส้ินที่มีดอกเบีย้งวดล่าสดุ ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2564 (29.85)  
มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด – สุทธิ   9.41  

 

นอกจากนี ้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดท้ าการวิเคราะหค์วามไว (Sensitivity Analysis) ของมูลค่าหุน้ โดยปรบัค่าของ
อัตราส่วนลด (Discount Rate) หรือ WACC จากเดิมเพิ่มขึน้และลดลงประมาณรอ้ยละ 0.50 ต่อปี โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
เห็นว่าค่าดงักล่าวมีความเหมาะสม เนื่องจากการด าเนินธุรกิจของกิจการในอดีตค่อนขา้งคงที่มาโดยตลอด ท าใหท้ี่ปรกึษาทางการ
เงินอิสระเห็นว่าความคาดหวงัของผูถื้อหุน้ท่ีปัจจบุนัถือหุน้ในกิจการไม่น่าจะมีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนยัส าคญั  
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 อัตราส่วนลด (Discount Rate): WACC (ร้อยละต่อปี) 
 +0.50% 0% -0.50% 
มูลค่า PROP (ล้านบาท) 7.05 9.41 12.11 

 

ดังนั้น จากการวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) ของ PROP จะไดมู้ลค่า
บรษิัทรวมเท่ากบั 7.05 – 12.11 ลา้นบาท  

วิธีมลูค่าปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) เป็นวิธีที่สะทอ้นถึงความสามารถในการท า
ก าไร และความสามารถในการสรา้งกระแสเงินสดของกิจการที่จะไดร้บัในอนาคตโดยอา้งอิงจากผลการด าเนินงานที่ผ่านมาของ
บรษิัท สมมติฐานทางเศรษฐกิจ  อย่างไรก็ดี PROP เป็นผูด้  าเนินธุรกิจพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ภายใตโ้ครงการบา้นสวนจตัจุกัรเพียง 1 
โครงการ และ เพิ่งไดซ้ือ้โครงการดงักล่าวมาเมื่อปี 2562 เพื่อเตรียมซ่อมแซมและจ าหน่าย ท าให ้PROP ไม่มีรายไดจ้ากการจ าหน่าย
หอ้งชดุในอดีต อีกทัง้ PROP มิไดใ้ชอ้สงัหารมิทรพัยโ์ครงการดงักล่าวปล่อยเช่าไดอ้ย่างเต็มประสิทธิภาพจะมีเพียงแค่รายไดจ้ากการ
ใหเ้ช่าหอ้งชุดเพียงไม่ก่ีหอ้งเท่านัน้ ดงันัน้ ท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่าวิธีประเมินมลูค่าดงักล่าวไม่เหมาะสมส าหรบั
การประเมินมลูค่าหุน้ของ PROP ในครัง้นี ้

 
4.2. สรุปความเหน็ของทีป่รึกษาทางการเงนิอิสระเกี่ยวกับมูลค่ายุติธรรมของ PROP 
           (หน่วย: ล้านบาท) 

วิธีการประเมินมูลค่าหุ้น มูลค่ายุติธรรม1/  มูลค่ายุติธรรม 
ทีร้่อยละ 99.99 

ราคาซือ้ขาย สูงกว่า (ต ่ากว่า) 
ราคาซือ้ขาย 

สูงกว่า (ต ่ากว่า) 
ราคาซือ้ขายร้อยละ 

1) วิธีมลูค่าหุน้ตามบญัชี 216.21 216.21 250.00 (33.79) (13.51) 
2) วิธีปรบัปรุงมลูค่าตามบญัชี1/ 213.00 – 216.06 213.00 – 216.06 250.00 (33.94) – (37.00) (13.58) - (14.80) 
3) วิธีมลูค่าหุน้ตามราคาตลาด ไม่สามารถประเมินมลูค่าดว้ยวิธีนีไ้ด ้
4) วิธีอตัราส่วนราคาต่อมลูค่าตามบญัชี (P/BV Ratio) 223.41 – 391.22 223.41 – 391.22 250.00 (26.59) – 141.22 (10.64) – 56.49 
5) วิธีอตัราส่วนราคาต่อก าไรต่อหุน้ (P/E)  ไม่สามารถประเมินมลูค่าดว้ยวิธีนีไ้ด ้
6) วิธีมลูค่าปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสด2/  7.05 – 12.11 7.05 – 12.11 250.00 (237.89) – (242.95) (95.16) – (97.18) 

หมายเหต:ุ 1/ มลูค่ายตุิธรรมตามความเห็นที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ 
2/ เป็นมลูค่าหุน้ PROP ค านวณจาก WACC อยู่ระหว่าง 7.52% - 7.73% 

 
การประเมินราคาหุน้ในแต่ละวิธีมีขอ้ดีและขอ้ดอ้ยแตกต่างกัน ซึ่งสะทอ้นถึงความเหมาะสมของราคาหุน้จากการประเมิน

ราคาหุน้ในแต่ละวิธีที่แตกต่างกนัไป ดงันี:้ 
1) วิธีมูลค่าหุ้นตามบัญชี (Book Value Approach): จะค านึงถึงฐานะการเงินขณะใดขณะหนึ่งและมูลค่าทรพัยสิ์น

ตามที่ไดบ้นัทึกบญัชีไวต้ามงบการเงิน ณ วนัที่ท  าการประเมินเพียงอย่างเดียวเท่านัน้ โดยมิไดค้  านึงถึงความสามารถ
ในการท าก าไร ผลการด าเนินงาน ศกัยภาพในการเติบโตของธุรกิจในอนาคต แนวโนม้อุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งสินทรพัยส่์วนใหญ่ของ PROP เป็นอสังหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุนซึ่งถูกบันทึกในงบการเงินตามมลูค่าตน้ทุนการ
ไดม้าของสินทรพัยแ์ละหกัค่าเส่ือมราคาและตดัจ าหน่าย โดยยงัมิไดส้ะทอ้นมลูค่าราคาตลาดที่แทจ้รงิ ดงันัน้ ที่ปรกึษา
ทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่าวิธีประเมินมลูค่าดงักล่าวไม่เหมาะสมส าหรบัการประเมินมลูค่าหุน้ของ  PROP ใน
ครัง้นี ้

2) วิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach): สามารถสะทอ้นมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิไดด้ีกว่าการ
ประเมินมลูค่าหุน้ดว้ยวิธีมลูค่าตามบญัชี เนื่องจากเป็นการน ามลูค่าตามบญัชีตามที่ประเมินในขอ้  1 มาปรบัปรุงดว้ย
ราคาประเมินใหม่ของที่ดิน อาคาร ส่ิงปลกูสรา้ง เครื่องจกัรที่ใชใ้นการผลิต กู๊ดวิลล ์(Goodwill) สิทธิบตัร (Patent) เงิน
ปันผล มลูค่าตราสินคา้ (Brand Value) หรือ รายการทางบญัชีที่เกิดขึน้ภายหลงัจากงวดงบการเงิน เป็นตน้ ท าใหก้าร
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ประเมินมูลค่าหุ้น PROP ดว้ยวิธีนีส้ามารถปรับปรุงมูลค่าสินทรัพยห์ลัก  (ซึ่งปัจจุบัน PROP มีสินทรัพยห์ลักเพียง
รายการเดียว ไดแ้ก่ หอ้งชดุโครงการบา้นสวนจตจุกัรจ านวน 149 ยนูิต) ของ PROP ใหส้ะทอ้นมลูค่าตลาดเป็นปัจจบุนั
ตามวิธีการประเมินของผูป้ระเมินทรพัยสิ์นอิสระ ดงันัน้ ท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่าวิธีประเมินมลูค่า
ดังกล่าวเหมาะสมส าหรับการประเมินมูลค่าหุ้นของ PROP ในครั้งนี ้ (เนื่องจากปัจจุบัน PROP มิได้มีรายได้ที่
สอดคลอ้งกบัเงินลงทนุในสินทรพัยท์ี่มีอยู่) 

3) วิธีมูลค่าหุ้นตามราคาตลาด (Market Price): ราคาตลาดเป็นกลไกที่ถูกก าหนดโดยอุปสงคแ์ละอุปทานของนัก
ลงทุนที่มีต่อหุน้ของบริษัท ซึ่งสามารถสะทอ้นถึงมูลค่าหุน้ในขณะนั้นๆ รวมทั้งสะทอ้นถึงปัจจัยพืน้ฐาน และความ
ตอ้งการของนกัลงทุนทั่วไปที่มีต่อศกัยภาพและการเติบโตของบริษัทในอนาคตไดด้ีพอสมควร ราคาตลาดของหุน้ใน
อดีตจึงสามารถใชเ้ป็นราคาอา้งอิงเพื่อสะทอ้นมลูค่าหรือราคาที่แทจ้รงิของหุน้ของบรษิัทได้ อย่างไรก็ดี ณ ปัจจบุนั หุน้
ของ PROP มิไดเ้ขา้จดทะเบียน และซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ดงันัน้ หุน้ของ PROP จึงไม่มีราคาซือ้ขาย ส่งผลใหท้ี่
ปรกึษาทางการเงินอิสระไม่สามารถประเมินมลูค่าหุน้ของ PROP โดยวิธีนีไ้ด ้

4) วิธีอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี (Price to Book Value Ratio Approach): จะค านึงถึงฐานะการเงินขณะใด
ขณะหนึ่งโดยเปรียบเทียบกับค่าเฉล่ียอัตราส่วนดังกล่าวของกลุ่มบริษัทที่ใชอ้า้งอิง  ทั้งนี ้การประเมินมูลค่าโดยวิธี
ดงักล่าวมิไดส้ะทอ้นถึงผลการด าเนินงานของ PROP และศกัยภาพในการเติบโตของธุรกิจและแนวโนม้ในการเติบโต
อุตสาหกรรมในอนาคต อีกทัง้ PROP มีขนาดทรพัยสิ์นที่แตกต่างจากบริษัทที่น ามาเปรียบเทียบกันอย่างสิน้เชิง  และ
มิไดม้ีการพฒันาอสงัหารมิทรพัยโ์ครงการอื่นเพื่อจ าหน่ายดงัเช่นบรษิัทขา้งต้น   ดงันัน้ ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระจึงมี
ความเห็นว่าวิธีประเมินมลูค่าดงักล่าวไม่เหมาะสมส าหรบัการประเมินมลูค่าหุน้ของ PROP ในครัง้นี ้

5) วิธีอัตราส่วนราคาต่อก าไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio Approach): เป็นวิธีที่ค  านึงถึงความสามารถใน
การท าก าไรของกิจการโดยเปรียบเทียบกับค่าเฉล่ียของอัตราส่วนดังกล่าวของกลุ่มบริษัทที่ใชอ้า้งอิง ซึ่งถือเป็นวิธี
ประเมินมูลค่าหุน้ที่เป็นที่นิยมกันพอสมควร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการควบรวมกิจการทั้งนีก้ารประเมินมูลค่าของ
บริษัทโดยวิธีดังกล่าวมีสมมติฐานว่าบริษัทจะตอ้งมีศกัยภาพในการท าก าไรที่ใกลเ้คียงกับบริษัทอื่นๆ ในกลุ่ม ทั้งนี ้  
จากงบการเงิน 4 ไตรมาสล่าสุด สิน้สุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ตามงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบของบริษัทที่
ด  าเนินธุรกิจใกลเ้คียงกนักบั PROP มีผลการด าเนินงานขาดทนุสทุธิ จึงส่งผลใหท้ี่ปรกึษาทางการเงินอิสระไม่สามารถ
ประเมินมลูค่าหุน้ของ PROP โดยวิธีนีไ้ด ้

6) วิธีมูลค่าปัจจุบันกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach): เป็นวิธีที่สะทอ้นถึงความสามารถในการท า
ก าไร และความสามารถในการสรา้งกระแสเงินสดของกิจการที่จะไดร้บัในอนาคตโดยอา้งอิงจากผลการด าเนินงานท่ี
ผ่านมาของบริษัท สมมติฐานทางเศรษฐกิจ  อย่างไรก็ดี PROP เป็นผู้ด  าเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรพัย์ ภายใต้
โครงการบา้นสวนจตัุจกัรเพียง 1 โครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่บริษัทฯ ลงทุนซือ้โครงการดงักล่าวมาเมื่อปี 2562 เพื่อ
เตรียมซ่อมแซม ปรบัปรุง และจ าหน่าย อย่างไรก็ดีจนถึงปัจจบุนับรษิัทฯ ยงัมิไดม้ีการลงทนุเพิ่มเติมเพื่อซ่อมแซม และ
ปรบัปรุงใหโ้ครงการดังกล่าวมีสภาพพรอ้มที่จะขาย ท าให ้PROP ไม่มีรายไดจ้ากการจ าหน่ายหอ้งชุดในโครงการ
ดงักล่าว ส่งผลให ้PROP มิไดใ้ชอ้สงัหาริมทรพัยโ์ครงการดงักล่าวไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ท าไดเ้พียงปล่อยเช่าใหก้บั
เจา้ของเดิมซึ่งปัจจบุนับรษิัทฯ ยงัมิไดร้บัผลตอบแทนอย่างคุม้ค่า ดงันัน้ ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่าวิธี
ประเมินมลูค่าดงักล่าวไม่เหมาะสมส าหรบัการประเมินมลูค่าหุน้ของ PROP ในครัง้นี ้
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ที่ปรกึษาทางการเงนิอิสระมีความเห็นวา่วธีิการประเมินมลูค่ายตุิธรรมที่เหมาะสมที่สดุในการประเมนิมลูค่า PROP ในครัง้นี ้
คือ วิธีปรบัปรุงมูลค่าตามบญัชี (Adjusted Book Value Approach): ซึ่งเป็นวิธีสามารถสะทอ้นมลูค่าตลาดของสินทรพัยท์ี่ PROP 
ถือกรรมสิทธ์ิไดด้ีท่ีสดุ เนื่องจากปัจจุบนั PROP มิไดม้ีรายไดท้ี่สอดคลอ้งกับเงินลงทุนในสินทรพัยห์ลกัที่มีอยู่ซึ่งไดแ้ก่หอ้งชดุจ านวน 
149 หอ้งในโครงการบา้นสวนจตจุกัร (มลูค่าทางบญัชี 216.21 ลา้นบาท) โดยโครงการบา้นสวนจตัจุกัร เป็นโครงการท่ีบรษิัทฯ ลงทนุ
ซือ้โครงการดังกล่าวมาเมื่อปี 2562 โดยเป็นเงินลงทุนทั้งสิน้ 202.31 ลา้นบาท (ไม่รวมงบซ่อมแซมและปรบัปรุงเนื่องจากยงัไม่ได้
ด  าเนินการ) เพื่อเตรียมซ่อมแซม ปรบัปรุง และจ าหน่าย อย่างไรก็ดีจนถึงปัจจุบนับริษัทฯ ยงัมิไดม้ีการลงทุนเพื่อซ่อมแซมเพิ่มเติม 
และปรบัปรุงใหโ้ครงการดงักล่าวมีสภาพพรอ้มที่จะขาย ท าให้ PROP ไม่มีรายไดจ้ากการจ าหน่ายหอ้งชดุในโครงการดงักล่าว ส่งผล
ให ้PROP มิไดใ้ชอ้สงัหารมิทรพัยโ์ครงการดงักล่าวไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ท าไดเ้พียงปล่อยเช่าใหก้บัเจา้ของเดิมและ MORE เท่านัน้ 
(PROP ปล่อยหอ้งชดุใหแ้ก่เจา้ของเดิมเช่าจ านวน 145 หอ้ง ที่ราคาค่าเช่า 400,000 บาทต่อเดือน และปล่อยพืน้ท่ีส านกังานในส่วนที่
เหลือใหแ้ก่ MORE เช่าที่ราคาค่าเช่า 150,000 บาทต่อเดือน) ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ และยังมิไดร้บัผลตอบแทนอย่างคุม้ค่า  ดังนั้นที่
ปรกึษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่าการประเมินมลูค่าสินทรพัยห์ลกัดว้ยวิธี Market Approach โดยผูป้ระเมินทรพัยสิ์นอิสระ
น่าจะสะทอ้นมลูค่าตลาดของสินทรพัยไ์ดด้ีที่สดุ ซึ่งได้มูลค่าของ PROP อยู่ระหว่าง 5.55 - 5.63 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นมูลค่า
บริษัทเท่ากับ 213.00 – 216.06 ล้านบาท 

 
4.3. สรุปความเหมาะสมของมูลค่าในการเข้าท ารายการที-่1 

จากการเข้าท ารายการที่-1 บริษัทฯ จะท าการจ าหน่ายหุ้นสามัญของ PROP จ านวน 38,399,993 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน
จ านวนรอ้ยละ 99.99 ของหุน้สามญัทัง้หมดใน  PROP โดยคิดเป็นมลูค่าสินทรพัยท์ี่จ  าหน่ายไปทัง้สิน้ไม่เกิน 250 ลา้นบาท  นัน้สงู
กว่ามลูค่ายุติธรรมที่ประเมินโดยที่ปรกึษาทางการเงินอิสระที่อยู่ระหว่าง 213.00 – 216.06 ลา้นบาท โดยปรกึษาทางการเงินอิสระมี
ความเห็นว่ามลูค่าการจ าหน่ายไปซึ่งเงินลงทนุทัง้หมดใน PROP ที่ 250.00 ลา้นบาทเป็นราคาที่สงูกว่าราคาเหมาะสมค านวณโดยที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระ ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จึงมีความเห็นว่ามูลค่าการเข้าท ารายการที่-1ในครัง้นีเ้ป็นมูลค่าที่
เหมาะสม 
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4.4. ความเหมาะสมของเงือ่นไขของการเข้าท ารายการที-่1 

จากการพิจารณาร่างสญัญาซือ้ขายหุน้ระหว่าง MORE และ ผูซ้ือ้ PROP ในการจ าหน่ายหุน้ PROP ที่ปรกึษาทางการเงิน
อิสระมีความเห็นเงื่อนไขในการเขา้ท ารายการท่ีเหมาะสมและเป็นประโยชน ์ต่อ MORE  
 
ล าดับ เง่ือนไขทีส่ าคัญ ความสมเหตุสมผล 

1.  ผูซ้ือ้มีความประสงคท์ี่จะซือ้หุน้ที่ซือ้ขายในราคารวมทัง้สิน้ไม่เกิน 250,000,000 
บาท (สองรอ้ยหา้สิบลา้นบาท) (“ราคาซือ้ขาย”) โดยคู่สญัญาตกลงใหผู้ซ้ือ้ช าระ
ราคาซือ้ขายดงักล่าวใหแ้ก่ผูข้าย 

ราคาซือ้ขายเหมาะสม เนื่องจากราคาขายสงูกว่ามูลค่ายฺติธรรมที่
ประเมินโดยที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ 

2.  ผูซ้ือ้ตกลงวางเงินค่ามดัจ าส าหรบัหุน้ที่ซือ้ขาย เป็นจ านวนเงิน 50,000,000 บาท 
ณ วนัท าสญัญา และใหถ้ือเป็นส่วนหนึ่งของราคาหุน้ที่ซือ้ขาย (วนัท าสญัญา คือ
ภายใน 90 วัน นับจากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่  
1/2564) และ หากผูซ้ือ้ไม่ปฏิบตัิตามเงื่อนไขในสญัญา ผูข้ายจะไม่คืนเงินมดัจ า
ซึ่งผูซ้ือ้ไดว้างไวแ้ก่ผูข้าย และการซือ้ขายหุน้ที่ซือ้ขายจะตอ้งเป็นไปตามวิธีการที่
ก าหนดไวใ้นสญัญา และอยู่ภายใตเ้งื่อนไขบงัคับก่อน รวมทั้งเงื่อนไขอ่ืน ๆ ใน
สญัญานีไ้ดร้บัการปฏิบตัิจนครบถว้นแลว้ 

เงื่อนไขเหมาะสมและเป็นประโยชนต์่อบริษัทฯ หากผูซ้ือ้ไม่ปฏิบตัิ
ตามเง่ือนไขในสญัญาบริษัทฯ มีสิทธิไม่คืนเงินมดัจ าแก่ผูซ้ือ้ได ้

3.  ผูข้ายจะด าเนินการให ้PROP ด าเนินการช าระหนีค้า้งช าระใดๆ ใหแ้ก่บริษัท มอร ์
รีเทิรน์ จ ากดั (มหาชน) ใหเ้สรจ็สิน้ก่อนวนัที่ท  าการซือ้ขายเสรจ็สมบรูณ ์

เป็นเง่ือนไขทางการคา้ทั่วไป 

4.  ใหท้ี่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติใหเ้รียกประชุมผูถ้ือหุน้ของบริษัทฯ 
เพ่ือใหพ้ิจารณาอนุมตัิเร่ืองต่าง ๆ ตามวิธีการที่กฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษัท
ฯ ก าหนด 

เป็นไปตามประกาศและข้อก าหนดของคณะกรรมการตลาด
หลกัทรพัยฯ์ส านกังาน ก.ล.ต และ ขอ้บงัคบัของบริษัทฯ 

5.  กรรมการทุกคนของ PROP ไดล้งนามในหนังสือลาออกจากการเป็นกรรมการ
ของ PROP โดยปราศจากขอ้เรียกรอ้งใด ๆ (โดยใหมี้ผลในวนัที่การซือ้ขายเสรจ็
สมบรูณ)์ รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวขอ้งกบัการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการของ 
PROP และจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงผูถ้ือหุน้ และกรรมการดังกล่าวไดส้่งมอบ
เอกสารดงักล่าวใหแ้ก่ PROP 

เป็นเง่ือนไขทางการคา้ทั่วไป 

 ที่มา: รา่งสญัญาซือ้ขายหุน้ระหว่าง MORE และ ผูซ้ือ้ PROP 
 

4.5. สรุปความเหมาะสมของเงือ่นไขของการเข้าท ารายการที-่1 
จากการพิจารณาจากเงื่อนไขการท ารายการ ขอ้ดี ขอ้เสีย ผลกระทบ ที่จะเกิดขึน้จากการเขา้ท ารายการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ผลก าไรจากการขายสินทรพัยจ์ากการเขา้ท ารายการที่-1 ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า ประโยชนท์ี่จะเกิดขึน้ และเงื่อนไข
ในการเขา้ท ารายการจ าหน่ายเงนิลงทนุทัง้หมดใน PROP ในครัง้นีม้ีความเหมาะสม ทัง้นี ้ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระไม่พบเหตอุนัเชื่อ
ไดว้่าเงื่อนไขในการเขา้ท ารายการที่-1 ไม่เป็นเงื่อนไขปกติทางธุรกิจเช่นเดียวกบัการท ารายการทั่วไป และที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ
ไม่พบเงื่อนไขใดที่จะท าใหบ้รษิัทฯ และผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ เสียประโยชน ์
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5. สรุปความเหน็ของทีป่รึกษาทางการเงนิอิสระในการเข้าท ารายการที-่1 
Discover ในฐานะที่ปรกึษาทางการเงินอิสระของผูถื้อหุน้ที่ไดร้บัการแต่งตัง้จากบริษัทฯ  ไดพ้ิจารณาขอ้มลูและเอกสารที่

เก่ียวข้องกับการท าธุรกรรมการจ าหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดของ PROP (รายการที่-1) รวมถึงการสัมภาษณ์ผู้บริหารของบริษัทฯ 
ตลอดจนวิธีการก าหนดราคา และเงื่อนไขในการเข้าท ารายการ รวมทั้งพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลของการเข้าท ารายการ 
ประกอบกับพิจารณาถึงประโยชน ์ผลกระทบ ปัจจยัเส่ียง ขอ้ดี และขอ้ดอ้ยของการเขา้ท ารายการ โดยสรุปความเห็นของที่ปรกึษา
ทางการเงินอิสระมีดงันี:้ 

 
(1)  การจ าหน่ายไปซึ่งเงนิลงทนุทัง้หมดของ PROP (การเข้าท ารายการที-่1)  

ข้อดี 
1. เป็นการลงทนุตามวตัถปุระสงคแ์ละแผนกลยทุธเ์พื่อการเติบโตในระยะยาวของกลุ่มบรษิัทฯ 
2. บรษิัทฯ สามารถรบัรูผ้ลก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทนุใน PROP ไดท้นัที  
3. บรษิัทฯ จะไม่มีภาระการตัง้คา่เผ่ือการดอ้ยค่าเงินลงทนุใน PROP ในอนาคต 
4. บรษิัทฯ สามารถขายเงินลงทนุทัง้หมดใน PROP ไดส้งูกวา่ราคาประเมินโดยผูป้ระเมินทรพัยสิ์นอิสระ 
ข้อด้อย 
1. บรษิัทฯ อาจเสียโอกาสในการลงทนุในธุรกิจอสงัหารมิทรพัย ์
2. บรษิัทฯ ตอ้งจ่ายค่าเชา่ส านกังาน 
ความเสี่ยง 
1. ความเส่ียงจากการท่ีผูถื้อหุน้ไม่อนมุตัิการเขา้ท ารายการจ าหน่ายไปซึ่งเงินลงทนุทัง้หมดใน PROP (รายการท่ี-1) 
2. ความเส่ียงจากผูซ้ือ้ PROP ไม่สามารถหาเงินสดมาตามวนัเวลา 

 
ความเหมาะสมของราคาในการเข้าท าจ าหน่ายเงนิลงทุนใน PROP (รายการที-่1) 

ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระไดท้ าการประเมินมลูค่าหุน้ของ PROP ดว้ยวิธีต่างๆ 6 วิธีโดยมีรายละเอียดดงันี ้:  
           (หน่วย: ล้านบาท) 

วิธีการประเมินมูลค่าหุ้น มูลค่ายุติธรรม1/  มูลค่ายุติธรรม 
ทีร้่อยละ 99.99 

ราคาซือ้ขาย สูงกว่า (ต ่ากว่า) 
ราคาซือ้ขาย 

สูงกว่า (ต ่ากว่า) 
ราคาซือ้ขายร้อยละ 

1) วิธีมลูค่าหุน้ตามบญัชี 216.21 216.21 250.00 (33.79) (13.51) 
2) วิธีปรบัปรุงมลูค่าตามบญัชี1/ 213.00 – 216.06 213.00 – 216.06 250.00 (33.94) – (37.00) (13.58) - (14.80) 
3) วิธีมลูค่าหุน้ตามราคาตลาด ไม่สามารถประเมินมลูค่าดว้ยวิธีนีไ้ด ้
4) วิธีอตัราส่วนราคาต่อมลูค่าตามบญัชี (P/BV Ratio) 223.41 – 391.22 223.41 – 391.22 250.00 (26.59) – 141.22 (10.64) – 56.49 
5) วิธีอตัราส่วนราคาต่อก าไรต่อหุน้ (P/E)  ไม่สามารถประเมินมลูค่าดว้ยวิธีนีไ้ด ้
6) วิธีมลูค่าปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสด2/  7.05 – 12.11 7.05 – 12.11 250.00 (237.89) – (242.95) (95.16) – (97.18) 

หมายเหต:ุ 1/ มลูค่ายตุิธรรมตามความเห็นที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ 
2/ เป็นมลูค่าหุน้ PROP ค านวณจาก WACC อยู่ระหว่าง 7.52% - 7.73% 

 
ที่ปรกึษาทางการเงนิอิสระมีความเห็นวา่วธีิการประเมินมลูค่ายตุิธรรมที่เหมาะสมที่สดุในการประเมนิมลูค่า PROP ในครัง้นี ้

คือ วิธีปรบัปรุงมลูค่าตามบญัชี (Adjusted Book Value Approach): ซึ่งเป็นวิธีสามารถสะทอ้นมลูค่าตลาดของสินทรพัยท์ี่ PROP 
ถือกรรมสิทธ์ิไดด้ีท่ีสดุ (เนื่องจากปัจจบุนั PROP มิไดม้ีรายไดท้ี่สอดคลอ้งกับเงินลงทนุในสินทรพัยห์ลกัที่มีอยู่ซึ่งไดแ้ก่หอ้งชดุจ านวน 
149 หอ้งในโครงการบา้นสวนจตจุกัร (มลูค่าทางบญัชี 216.21 ลา้นบาท) โดยโครงการบา้นสวนจตัจุกัร เป็นโครงการท่ีบรษิัทฯ ลงทนุ
ซือ้โครงการดังกล่าวมาเมื่อปี 2562 โดยเป็นเงินลงทุนทั้งสิน้ 202.31 ลา้นบาท (ไม่รวมงบซ่อมแซมและปรบัปรุงเนื่องจากยงัไม่ได้
ด  าเนินการ) เพื่อเตรียมซ่อมแซม ปรบัปรุง และจ าหน่าย อย่างไรก็ดีจนถึงปัจจุบนับริษัทฯ ยงัมิไดม้ีการลงทุนเพื่อซ่อมแซมเพิ่มเติม 
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และปรบัปรุงใหโ้ครงการดงักล่าวมีสภาพพรอ้มที่จะขาย ท าให้ PROP ไม่มีรายไดจ้ากการจ าหน่ายหอ้งชดุในโครงการดงักล่าว ส่งผล
ให ้PROP มิไดใ้ชอ้สงัหารมิทรพัยโ์ครงการดงักล่าวไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ท าไดเ้พียงปล่อยเช่าใหก้บัเจา้ของเดิมและ MORE เท่านัน้ 
(PROP ปล่อยหอ้งชดุใหแ้ก่เจา้ของเดิมเช่าจ านวน 145 หอ้ง ที่ราคาค่าเช่า 400,000 บาทต่อเดือน และปล่อยพืน้ท่ีส านกังานในส่วนที่
เหลือใหแ้ก่ MORE เช่าที่ราคาค่าเช่า 150,000 บาทต่อเดือน) ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ และยังมิไดร้บัผลตอบแทนอย่างคุม้ค่า ดังนั้นที่
ปรกึษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่าการประเมินมลูค่าสินทรพัยห์ลกัดว้ยวิธี Market Approach โดยผูป้ระเมินทรพัยสิ์นอิสระ
น่าจะสะทอ้นมลูค่าตลาดของสินทรพัยไ์ดด้ีที่สดุ ซึ่งไดม้ลูค่าของ PROP อยู่ระหว่าง 5.55 - 5.63 บาทต่อหุน้ หรือคิดเป็นมลูค่าบรษิัท
เท่ากบั 213.00 – 216.06 ลา้นบาท  

ดงันัน้ ปรกึษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่ามลูค่าการจ าหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนทัง้หมดใน PROP ที่ 250.00 ลา้นบาทเป็น
ราคาที่สงูกว่าราคาเหมาะสมค านวณโดยที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ ดงันัน้ ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ จึงมีความเห็นว่ามลูค่าการเขา้
ท ารายการที่-1ในครัง้นีเ้ป็นมลูค่าที่เหมาะสม 
 

ความเหมาะสมของเงือ่นไขในการเข้าท ารายการจ าหน่ายเงนิลงทุนใน PROP (รายการที-่1) 
จากการพิจารณาจากเงื่อนไขการท ารายการ ขอ้ดี ขอ้เสีย ผลกระทบ ที่จะเกิดขึน้จากการเขา้ท ารายการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ผลก าไรจากการขายสินทรพัยจ์ากการเขา้ท ารายการที่-1 ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า ประโยชนท์ี่จะเกิดขึน้ และเงื่อนไข
ในการเขา้ท ารายการจ าหน่ายเงนิลงทนุทัง้หมดใน PROP ในครัง้นีม้ีความเหมาะสม ทัง้นี ้ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระไม่พบเหตอุนัเชื่อ
ไดว้่าเงื่อนไขในการเขา้ท ารายการที่-1 ไม่เป็นเงื่อนไขปกติทางธุรกิจเช่นเดียวกบัการท ารายการทั่วไป และที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ
ไม่พบเงื่อนไขใดที่จะท าใหบ้รษิัทฯ และผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ เสียประโยชน ์

 
โดยสรุปที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า การที่บริษัทฯ เข้าท ารายการจ าหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนทัง้หมด

ของ PROP (รายการที่-1) มีความเหมาะสมทั้งด้านราคา เงื่อนไข และความเหมาะสมในการเข้าท ารายการ ท าให้จาก
ราคา เงื่อนไข และความเหมาะสมในการเข้าท ารายการโดยพิจารณาจากข้อดี และข้อด้อยที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ที่
ปรึกษาทางการเงนิอิสระมีความเหน็ว่าผู้ถือหุ้นควรลงมติอนุมัติการเข้าท ารายการที-่1 ในคร้ังนี ้

 
การเข้าท ารายการในคร้ังนียั้งมีความเสี่ยงทีผู้่ถือหุ้นควรต้องพิจารณาอย่างละเอียดเน่ืองจากความเสี่ยงดังกล่าว

อาจส่งผลถึงผลประกอบการในอนาคตของบริษัทฯ ทั้งนี้ การตัดสินใจลงคะแนนเสียงอนุมัติในการเข้าท ารายการขึน้อยู่
ในดุลพินิจของผู้ถือหุน้ของบริษทัฯ โดยผู้ถือหุ้นควรศึกษาข้อมูลในเอกสารต่างๆ ทีแ่นบมากับหนังสือเชิญประชุมวิสามญั
ผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2564 ในคร้ังนีด้้วยเพื่อใช้ในการประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงมติได้อย่างเหมาะสม 
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6. รายละเอียดของรายการจ าหน่ายไปซึ่งเงนิลงทุนใน MMD (รายการที-่2)  
6.1. วัตถุประสงคแ์ละทีม่าของการเข้าท ารายการ (รายการที-่2) 

ตามที่ บรษิัทฯ มิไดร้บัเงินเพิ่มทนุ จากการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุใหบ้คุคลเฉพาะเจาะจง (Private Placement) จ านวน
รวม 3,000,000,000 หุน้ โดยมีราคาเสนอขาย 0.50 บาทต่อหุน้ (ที่ไดม้ีมติที่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นครัง้ที่ 1/2563 ประชุมเมื่อวนัท่ี 9 
กนัยายน 2563 ใหอ้นมุตัิการเพิ่มทนุดงักล่าว) เนื่องจากการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักล่าวมิไดด้  าเนินการภายในก าหนดระยะเวลา 
3 เดือนนบัแต่วนัที่มีมติที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ จึงท าใหร้าคาเสนอขายตอ้งถูกก าหนดขึน้ใหม่เป็นราคาตลาด (ตามเกณฑอ์นญุาต
การออกเสนอขาย แบบ Private Placement) โดยราคาตลาด ณ ช่วงเวลาดงักล่าวมีราคาสงูกว่าราคาเสนอขายเดิมที่ 0.50 บาทต่อ
หุน้อย่างมีนัยส าคัญ นักลงทุนกลุ่มดังกล่าวจึงไม่จองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนใหบุ้คคลเฉพาะเจาะจงดงักล่าว  ท าใหบ้ริษัทฯ ขาดเงิน
ลงทุนในโครงการผลิตภณัฑส์มนุไพรไทยและการตัง้รา้น “การบูร” ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าจะตอ้งใชเ้งินลงทุนอีกประมาณ 300.00 ลา้น
บาท (ตามแผนการใชเ้งินเพิ่มทนุเดิมของบรษิัทฯ ) และบรษิัทฯ มีแผนจะมุ่งเนน้การด าเนินธุรกิจบรหิารจดัการน า้ครบวงจร น า้ประปา 
บ าบดัน า้เสีย ดว้ยเหตผุลดงักล่าวจึงท าให ้ที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทฯ ครัง้ที่ 5/2564 เมื่อวนัท่ี 10 กนัยายน 2564  จึงมีมติอนมุตัิ
ใหเ้สนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตัิการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัท มอร ์เมดดิคัล จ ากัด (“MMD”)  ซึ่งเป็นบริษัทย่อย 
โดยบริษัทฯ ถือหุน้รอ้ยละ 99.99 ของจ านวนหุน้ที่จดทะเบียนและช าระแลว้ของ MMD จ านวน 249,998 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 
100.00 บาท ใหแ้ก่ บริษัท เฮลท ์เอ็มไพร ์คอรป์อเรชั่น จ ากัด (มหาชน) (“HEMP”) ซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่เก่ียวโยงกนักบับริษัทฯ ในราคา
ไม่เกิน 200,000,000 บาท (สองรอ้ยลา้นบาท) รวมถึงการเข้าท าสัญญาซือ้ขายหุ้น ข้อตกลง สัญญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่
เก่ียวขอ้งกบัการจ าหน่ายหุน้สามญัของ MMD (“ธุรกรรมการจ าหน่ายเงินลงทุน”) ทัง้นี ้ณ วนัท่ีคณะกรรมการบรษิัทมีมติอนมุตัิใหท้  า
ธุรกรรมการจ าหน่ายเงินลงทนุนี ้MMD มีทนุจดทะเบียน 100,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญั 1,000,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้
ละ 100 บาท และมีทุนช าระแลว้ 25,000,000 บาท โดย MMD ไดด้  าเนินการลดทุนจดทะเบียนเป็น 25,000,000 บาท แบ่งออกเป็น
หุน้สามัญ 250,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท เสร็จสิน้แลว้ในวันที่ 30 กันยายน 2564 โดย HEMP จะออกและจัดสรรหุน้
สามญัเพิ่มทนุของ HEMP จ านวนไม่เกิน 1,655,262,500 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ในราคาเสนอขาย 0.12083 บาทต่อหุน้ คิด
เป็นมลูค่ารวมทัง้สิน้ 200,000,000 บาท ใหแ้ก่บริษัทฯ เพื่อช าระเป็นค่าตอบแทนส าหรบัการซือ้หุน้สามญัของ MMD แทนการช าระ
ดว้ยเงินสด ทั้งนี ้เป็นไปตามหลักเกณฑข์องประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตใหบ้ริษัทจด
ทะเบียนเสนอขายหุน้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากดั ลงวนัที่ 28 ตุลาคม 2558 (และที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) ธุรกรรมการจดัสรรหุน้
สามญัเพิ่มทนุดงักล่าวจะท าใหบ้รษิัทฯ เป็นผูถื้อหุน้ของ HEMP เป็นจ านวนไม่เกิน 1,655,262,500 หุน้ หรือคิดเป็นรอ้ยละ 36.07 ของ
จ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดภายหลงัการเพิ่มทนุจดทะเบียนช าระแลว้ของ HEMP ซึ่งเป็นผลใหบ้รษิัทฯ ถือหุน้ขา้มจดุที่ตอ้งท า
ค าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของ HEMP ที่รอ้ยละ 25 และมีหนา้ที่ตอ้งท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของ HEMP  ตามที่ก าหนดไว้
ในพระราชบัญญัติหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย์ พ.ศ. 2535 (และที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) ประกอบกับประกาศคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุน ที่  ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการลงวันที่  13 
พฤษภาคม 2554 (และที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีความประสงคท์ี่จะขอผ่อนผันการท าค าเสนอซือ้หลักทรพัย์
ทั้งหมดของกิจการโดยอาศยัมติที่ประชุมผูถื้อหุน้ (Whitewash) ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์ที่ สก. 29/2561 เรื่องหลกัเกณฑใ์นการขอผ่อนผนัการท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของกิจการ โดยอาศยัมติที่ประชมุผู้
ถือหุน้ของกิจการ (และที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) ซึ่งในการผ่อนผันการท าค าเสนอซือ้หลักทรพัยท์ั้งหมดของกิจการโดยอาศยัมติที่
ประชุมผูถื้อหุน้ของกิจการในครัง้นี ้ จะตอ้งไดร้บัอนุมัติจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ของ HEMP ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของ
จ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมติดงักล่าวมิใหน้บัรวมการออกเสียงของบุคคลตาม
มาตรา 258 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (และที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) ของผูข้อผ่อนผนัหรือบุคคลที่กระท า
การร่วมกนั (concert party) กับผูข้อผ่อนผนั และบุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลดงักล่าว ในเบือ้งตน้ บริษัทฯ คาดว่าธุรกรรมการ
จ าหน่ายเงินลงทนุนีจ้ะสามารถเริ่มและด าเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ไดภ้ายใน เดือนมกราคม 2565 ทัง้นี ้ 
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การเขา้ท ารายการธุรกรรมการจ าหน่ายเงินลงทนุดงักล่าวถือเป็นรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์ตามประกาศรายการไดม้า
หรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์ซึ่งตอ้งค านวณตามเกณฑต์่างๆ ที่ก าหนดโดยใชม้ลูค่าสงูสดุที่ค  านวณไดจ้ากหลกัเกณฑใ์ดเกณฑห์นึ่ง 
โดยอา้งอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิน้สดุ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2564 พบว่ามีขนาดรายการสงูสดุเท่ากับรอ้ยละ 204.53 ซึ่ง
มากกว่ารอ้ยละ 50.00 ตามเกณฑม์ลูค่าสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิ (NTA)  จึงถือเป็นขนาดรายการประเภทที่1 ดงันัน้ บริษัทฯ มีหนา้ที่
ตอ้งเปิดเผยสารสนเทศการท ารายการ ดงักล่าวต่อตลาดหลกัทรพัย์ฯ และตอ้งขออนุมตัิการเขา้ท ารายการไดม้าซึ่งสินทรพัยใ์นครัง้นี ้
จากที่ประชุมผูถื้อหุน้ โดยตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงอนุมตัิไม่ต  ่ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สีย และมีรายละเอียดหนา้ที่ตอ้งด าเนินการ ดงัต่อไปนี:้ 
(1) จดัท ารายงานและเปิดเผยสารสนเทศส าหรบัการเขา้ท ารายการดงักล่าวต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทนัที โดยมีสารสนเทศอย่าง

นอ้ยตามบญัชี (1) ทา้ยประกาศรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไป 
(2) แต่งตัง้ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระเพื่อท าหนา้ที่ต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงการใหค้วามเห็นในการเขา้ท าธุรกรรมการจ าหน่าย

เงินลงทุน ตามที่ก าหนดในประกาศรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปฯ โดยจดัส่งรายงานความเห็นของที่ปรกึษาทางการเงิน
อิสระใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาพรอ้มกับจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ ในการนี ้บริษัทไดแ้ต่งตัง้ให้ บริษัท ดิสคฟัเวอร ์
แมเนจเมน้ท ์จ ากดั ซึ่งเป็นท่ีปรกึษาทางการเงินท่ีไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. เป็นท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระ
ในการใหค้วามเห็นต่อผูถื้อหุน้ในการเขา้ท าธุรกรรมการจ าหน่ายเงินลงทนุ ขา้งตน้ 

(3) จดัใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อขออนุมตัิการตกลงเขา้ท ารายการดงักล่าว ดว้ยคะแนนเสียงไม่ต ่ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวน
เสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยบริษัทจะจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้และมี
สารสนเทศอย่างนอ้ยตามที่ประกาศเรื่องการไดม้าหรือจ าหน่ายไปก าหนดพรอ้มความเห็นของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระท่ี
ไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังานก.ล.ต. ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ เป็นระยะเวลาล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 14 วนัก่อนวนัประชมุผูถื้อหุน้ 

 
6.2. วัน เดือน ปีทีเ่กิดรายการ (รายการที-่2) 

ธุรกรรมดงักล่าวจะเกิดขึน้ก็ต่อเมื่อ (ก) บริษัทไดร้บัอนุมตัิจากที่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 ของบริษัทซึ่งจะจดั
ขึน้ในวันที่ 26 พฤศจิกายน  2564 และ (ข) HEMP ไดร้บัอนุมตัิจากที่ประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 2/2564 ซึ่งจะจดัขึน้ในวนัที่  26 
พฤศจิกายน 2564 ใน มีมติอนุมตัิธุรกรรมการซือ้หุน้สามญัของ MMD และธุรกรรมการจดัสรรหุน้เพื่อตอบแทนการซือ้หุน้สามญัของ 
MMD และ (ค) ส านกังาน ก.ล.ต. อนุญาตให ้HEMP เสนอขายหุน้ที่ออกใหม่โดยเฉพาะเจาะจงต่อบคุคลในวงจ ากดั ซึ่งไดแ้ก่บรษิัท 
เพื่อช าระราคาค่าหุน้ MMD แทนเงินสด และอนมุตัิการขอผ่อนผนัการท าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของกิจการโดยอาศยัมติที่ประชุม
ผูถื้อหุน้ (Whitewash) 

 
6.3. คู่สัญญาและความสัมพันธท์ีเ่กี่ยวข้อง (รายการที-่2) 
ผูข้าย : บรษิัท มอร ์รีเทิรน์ จ ากดั (มหาชน) (“MORE”) 
ผูซ้ือ้ MMD : บรษิัท เฮลท ์เอ็มไพร ์คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) (“HEMP”) 
ลกัษณะความสมัพนัธ ์ : ไม่มีความสัมพันธ์เ ก่ียวข้องที่ เข้าข่ายเป็นบุคคลที่ เ ก่ียวโยงกันตามประกาศ

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลกัเกณฑใ์นการ
ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัและประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบตัิของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกนั 
พ.ศ. 2546 รวมถึงประกาศอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง 
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6.4. โครงสร้างการเข้าท ารายการจ าหน่ายไปซึ่งเงนิลงทุนทัง้หมดใน MMD (รายการที-่2) 
ณ วนัท่ีคณะกรรมการบรษิัทฯ มีมติอนมุตัิใหท้  าธุรกรรมการจ าหน่ายเงนิลงทนุนี ้MMD มีทนุจดทะเบียน 100,000,000 บาท 

แบ่งออกเป็นหุน้สามญั 1,000,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท และมีทนุช าระแลว้ 25,000,000 บาท โดย MMD ไดด้  าเนินการ
ลดทนุจดทะเบียนเป็น 25,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญั 250,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท เสรจ็สิน้แลว้ในวนัท่ี 30 
กนัยายน 2564  

โดย HEMP จะออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของ HEMP จ านวนไม่เกิน 1,655,262,500 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1.00 
บาท ในราคาเสนอขาย 0.12083 บาทต่อหุน้ คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิน้ 200,000,000 บาท ใหแ้ก่บริษัทฯ เพื่อช าระเป็นค่าตอบแทน
ส าหรบัการซือ้หุน้สามญัของ MMD แทนการช าระดว้ยเงินสด โดยมีรายละเอียดตามแผนภาพดา้นล่าง 

 
แผนภาพแสดงโครงสร้างกอ่นและภายหลังธุรกรรมการจ าหน่ายเงนิลงทนุใน MMD (รายการที-่2) 

 
 หมายเหต:ุ  

1/ บริษัท มอร ์คอนแทรค ฟารม์ม่ิง (“MCF”) ยงัมิไดด้  าเนินธุรกิจใดๆ 
2/ บริษัท คานาบสิ คลบั จ ากดั (“CNBCLUB”) ยงัมิไดด้  าเนินธุรกิจใดๆ 
3/ บริษัท เฮอเบิล เทคโนโลยี จ ากดั (“HBT”) ด าเนินธุรกิจจ าหน่ายสินคา้จากสมนุไพรไทยภายใตเ้ครื่องหมายการคา้”การบรู” 
4/ ทัง้นี ้ภายหลงัจากการเขา้ท ารายการบริษัทฯ จะไม่ส่งตวัแทนเขา้บริหารหรอืเป็นกรรมการใน HEMP 

 ที่มา: สารสนเทศของบรษิัทฯ เรื่อง การจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยเ์กี่ยวกบัการเขา้ท าธุรกรรมการจ าหน่ายเงินลงทนุของ MMD 
 

ทัง้นี ้ภายหลงัจากการจ าหน่ายเงินลงทนุใน MMD จะท าใหบ้ริษัทย่อยของ MMD ซึ่งไดแ้ก่ HBT CNBCLUB และ MCF จะ
ถูกโอนกิจการไปเป็นบริษัทย่อยของ HEMP ตามสัดส่วนการถือหุ้นของ MMD ทั้งนี ้ MORE ไม่มีการลงทุนโดยตรงใน HBT 
CNBCLUB และ MCF โดยการลงทุนทัง้หมดของ MORE ในบริษัทดงักล่าวเป็นการลงทุนผ่าน MMD ทัง้สิน้ ดงันัน้การจ าหน่ายเงิน
ลงทุนใน MMD เท่ากับเป็นการจ าหน่ายเงินลงทุนทัง้หมดในบริษัทที่เก่ียวขอ้งภายใต ้MMD ในคราวเดียวกัน อย่างไรก็ดี เนื่องจาก 
การลงทุนใน HBT CNBCLUB และ MCF โดย MMD เกิดขึน้ภายหลงั ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2564 ท าให ้MMD ยงัมิไดบ้นัทึกมลูค่า
เงินลงทนุบรษิัทดงักล่าวในงบการเงนิ และ MMD ไดใ้ชเ้งินในการช าระทนุจดทะเบียนใน HBT และ CNBCLUB จากเงินสดที่ไดร้บัคนื
จากเงินประกันผลงาน (ตามงบการเงินสิน้สดุ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2564 เงินประกันดงักล่าวถูกบนัทึกอยู่ในสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน
จ านวน 10.00 ลา้นบาท) มาช าระเป็นทุนจดทะเบียนตามสดัส่วนใน HBTแลว้จ านวน 7.50 ลา้นบาท และ CNBCLUB จ านวน 1.25 
ลา้นบาท (ปัจจุบนั MCF ยงัมิไดม้ีการช าระทุนจดทะเบียนแต่จะถูกเรียกช าระทุนจดทะเบียนจ านวน 1.25 ลา้นบาทภายในปี 2564)  
ดงันัน้ การช าระทุนจดทะเบียนใน HBT CNBCLUB และ MCF จะไม่ส่งผลต่อมลูค่ารวมของสินทรพัยข์อง MMD และ MORE แต่จะ
เป็นเพียงการเปล่ียนรายการทางบญัชีจากสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น เป็นเงินลงทนุในบรษิัทย่อยเท่านัน้ 
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6.5. ประเภทและขนาดของรายการ และการค านวณขนาดรายการ (รายการที-่2) 
บริษัทฯ จะจ าหน่ายเงินลงทุนในธุรกิจผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑส์มนุไพร ของ MMD ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่ 

บริษัทฯ ถือหุน้รอ้ยละ 99.99 ของจ านวนหุน้ที่จดทะเบียนและช าระแลว้ของ MMD จ านวน 249,998 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 100 
บาท ใน MMD ใหแ้ก่ HEMP ในราคาไม่เกิน 200,000,000 บาท (สองรอ้ยลา้นบาท) รวมถึงการเขา้ท าสัญญาซือ้ขายหุน้ ขอ้ตกลง 
สญัญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการจ าหน่ายหุน้สามญัของ MMD  
 

6.5.1. รายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย ์(รายการที-่2) 
การเข้าท ารายการธุรกรรมการจ าหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนในหุ้นสามัญทั้งหมดของ MMP ถือเป็นรายการจ าหน่ายไปซึ่ง

สินทรพัย ์ตามประกาศรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์ ซึ่งตอ้งค านวณตามเกณฑต์่างๆ ที่ก าหนดโดยใชมู้ลค่าสูงสดุที่
ค  านวณไดจ้ากหลกัเกณฑใ์ดเกณฑห์นึ่ง โดยอา้งอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิน้สดุ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2564 พบว่ามีขนาด
รายการสงูสดุเท่ากับรอ้ยละ 204.53 ซึ่งมากกว่ารอ้ยละ 50.00 แต่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 100.00 ตามเกณฑม์ลูค่าสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิ 
(NTA)  จึงถือเป็นขนาดรายการประเภทที่1 ดงันัน้ บรษิัทฯ มีหนา้ที่ตอ้งเปิดเผยสารสนเทศการท ารายการดงักล่าวต่อตลาดหลกัทรพัย์
ฯ และตอ้งขออนุมตัิการเขา้ท ารายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยใ์นครัง้นี ้จากที่ประชุมผูถื้อหุน้ โดยตอ้งได้รบัคะแนนเสียงอนุมตัิไม่ต  ่า
กว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สีย 

โดยการค านวณขนาดของรายการท่ี-2 มีรายละเอียดดงันี ้
▪ ขอ้มลูทางการเงินของบรษิัทฯ (งบการเงินรวมของบรษิัทฯ สิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564)   

รายละเอียด (หน่วย: ล้านบาท) 
สินทรพัยร์วม (1) 550.33 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน (2) 1.17 

หนีส้ินรวม (3) 232.76 

ส่วนของผูถ้ือหุน้ที่ไม่มีอ านาจควบคมุ (4) 17.17 
สินทรัพยท์ีมี่ตัวตนสุทธิ (NTA = (1) – (2) – (3) – (4)) 299.23 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ ส่วนทีเ่ป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ (4 ไตรมาสล่าสุด)1/ (11.10) 

หมายเหต:ุ  1/ ค านวณจากงบการเงินของระหว่างวนัที่ 1 กรกฎาคม 2563 – 30 มิถนุายน 2564 
 

▪ ขอ้มลูทางการเงินของ MMD (งบการเงินรวมของบรษิัทฯ สิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564) 
รายละเอียด (หน่วย: ล้านบาท) 

สินทรพัยร์วม (1) 32.96 
สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน (2) 0.01 
หนีส้ินรวม (3) 7.11 
ส่วนของผูถ้ือหุน้ที่ไม่มีอ านาจควบคมุ (4) - 
สินทรัพยท์ีมี่ตัวตนสุทธิ (NTA = (1) – (2) – (3) – (4)) 25.84 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ ส่วนทีเ่ป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ (4 ไตรมาสล่าสุด)1/ (1.32) 

หมายเหต:ุ  1/ ค านวณจากงบการเงินของระหว่างวนัที่ 1 กรกฎาคม 2563 – 30 มิถนุายน 2564 

 
▪ ขอ้มลูส่ิงตอบแทนในการเขา้ท ารายการที่-2  

การเข้าท ารายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ในครั้งนี ้  MORE จะได้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ  HEMP จ านวนไม่เกิน 
1,655,262,500 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขาย 0.12083 บาทต่อหุน้ คิดเป็นมลูค่ารวมทัง้สิน้ 200,000,000 
บาท เพื่อช าระเป็นค่าตอบแทนส าหรบัการซือ้หุน้สามญัของ MMD แทนการช าระดว้ยเงินสด  
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▪ รายละเอียดการค านวณขนาดรายการตามประกาศการไดม้าหรือจ าหน่ายไปตามเกณฑก์ารค านวณทัง้ 4 เกณฑ ์ 

หลักเกณฑ ์ การค านวณ ขนาดรายการที-่2 
1 เกณฑม์ลูค่าสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิ (NTA)1/ สดัสว่นการจ าหน่าย 99.99% x NTA ของบริษัทที่ท  ารายการ 25.84 x 100 8.63 
    NTAของบริษัทจดทะเบียน 299.23   
2 เกณฑก์ าไรสทุธิ สดัสว่นการจ าหน่าย 99.99% x ก าไรสทุธิของบริษัทที่ท  ารายการ (1.32)   x100 ไม่สามารถค านวณได ้
    ก าไรสทุธิของบริษัทจดทะเบียน (11.10) เนื่องจากบริษัทขาดทนุ 
3 เกณฑม์ลูค่ารวมของสิ่งตอบแทน จ านวนมลูค่าที่รบั (1,655.26x0.681/) x 100 204.53 
    สินทรพัยร์วมของบริษัทจดทะเบียน 550.33   
4 เกณฑม์ลูค่าหุน้ทนุ จ านวนหุน้ที่ออกเพ่ือช าระค่าสินทรพัย ์x 100 ไม่สามารถค านวณได ้
    จ านวนหุน้ที่ออกและช าระแลว้ของบริษัทจดทะเบียน เนื่องจากไม่มีการออกหุน้ 

เกณฑก์ารค านวณสูงสุด (จ าหน่ายบริษัทย่อย- บริษัท มอร ์เมดดิคลั จ ากดั) 204.53 
ที่มา: บริษัทฯ 

หมายเหต:ุ 1/ กรณีสิ่งตอบแทนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน ใหเ้ปรียบเทียบราคาตลาดของหลกัทรพัย ์หรือ NTA โดยเลือกค่าสงูกว่าในการ
ค านวณ โดยราคาตลาด ค านวณจากราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุน้ของ HEMP ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ยอ้นหลงัไม่นอ้ยกว่า 7 วนัท าการ
ติดต่อกนัแต่ไม่เกิน 15 วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนัที่คณะกรรมการมีมติใหเ้สนอวาระต่อที่ประชุมผูถ้ือหุน้ของบริษัท เพ่ือขออนมุัติการเพิ่ม
ทุนและจัดสรรหุน้เพิ่มทุน โดยที่ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนักของหุน้ของบริษัท ที่ค  านวณยอ้นหลงั 15 วนัท าการติดต่อกัน ระหว่างวนัที่ 20 
สิงหาคม 2564 ถึง 9 กนัยายน 2564 เท่ากบั 0.68 บาทต่อหุน้ (ขอ้มลูจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com) 
2/ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทฯ มิไดมี้เงินใหกู้ย้ืม ภาระค า้ประกัน และเงินส ารองจ่ายล่วงหนา้ใหแ้ก่ MMD อย่างไรก็ดีบริษัทฯ มี
เงินกูย้ืมจาก MMD จ านวน 10.80 ลา้นบาท ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าจะสามารถช าระคืน MMD ก่อนการเขา้ท ารายการที่-2  
 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ไม่มีรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยข์องบริษัทฯ ในรอบหกเดือนที่ผ่านมา แต่มีการท ารายการจ าหน่ายไปซึ่ง
สินทรพัยใ์นคราวเดียวกันนี ้ซึ่งเป็นผลใหม้ีมลูค่าของรายการสงูสดุรวมเท่ากับรอ้ยละ 249.96 (รายการที่-1 และรายการที่-2) ตาม
เกณฑม์ลูค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยอา้งอิงจากงบการเงินรวมของบรษิัทฯ สิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 

 

6.6. มูลค่าของสินทรัพยท์ีจ่ าหน่ายไป (รายการที-่2)  
หุน้สามญัจ านวน 249,998 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท ใน MMD ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยที่ถือหุน้โดยบรษิัทคิดเป็นรอ้ยละ 

99.99 ของจ านวนหุน้ที่จดทะเบียนและช าระแลว้ของ  MMD โดยมีมลูค่าทางบญัชีตามงบการเงินของบริษัท ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 
2564 เท่ากบั 0 บาท 

 

6.7. มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน (รายการที-่2)  
HEMP จะออกและเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนเป็นจ านวนไม่เกิน 1,655,262,500 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท ใน

ราคาเสนอขาย 0.12083 บาทต่อหุน้ คิดเป็นมลูค่ารวมทัง้สิน้ 200,000,000 บาท ใหแ้ก่ บริษัทฯ เพื่อใชช้ าระเป็นค่าตอบแทนส าหรบั
การซือ้หุน้สามญัของ MMD แทนการช าระดว้ยเงินสด ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2564 MMD มีเงินใหกู้ย้ืมกับ MORE จ านวน 10.8 ลา้น
บาท โดยหนีด้งักล่าวรวมพิจารณากบัราคาขายแลว้ 

 
6.8. เกณฑท์ีใ่ช้ในการก าหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน (รายการที-่2)  

มูลค่าส่ิงตอบแทนจ านวน 200,000,000 บาท ส าหรบัการซือ้ขายหุน้จ านวนรอ้ยละ 99.99 ของ MMD เป็นมูลค่าที่ตกลง
เจรจากันระหว่าง บริษัทฯ และ HEMP โดยบริษัทพิจารณาราคาซือ้ขายประกอบกับวิธีการประเมินมลูค่าหุน้ที่เหมาะสมของ MMD 
ดว้ยวิธีมลูค่าปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) ซึ่งไดค้  านึงถึงศกัยภาพ และความสามารถในการ
ท าก าไรของกิจการในอนาคต โดยมลูค่าส่วนของผูถื้อหุน้ของ MMD จากการประเมินมลูค่าโดย บรษิัท เวลแคป แอดไวเซอรี่ จ ากดั อยู่
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ประมาณ 371.53 ลา้นบาท แต่เป็นมลูค่าที่จะเกิดขึน้หาก MMD ไดร้บัเงินลงทนุเพิ่มเติมและมีผลประกอบการเป็นไปตามที่คาดหมาย 
นอกจากนี ้เงินลงทนุใน MMD มีมลูค่าทางบญัชีตามงบการเงนิของบรษิัทฯ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 เท่ากบั 0 บาท ดงันัน้ บรษิัทฯ 
จึงพิจารณามลูค่าส่ิงตอบแทนจ านวน 200,000,000 บาท มีความสมเหตสุมผล 
 ทัง้นี ้บรษิัทฯ จะไดร้บัหุน้สามญัเพิ่มทุนของ HEMP จ านวนไม่เกิน 1,655,262,500 หุน้ ในราคาหุน้ละ 0.12083 บาทต่อหุน้ 
คิดเป็นมลูค่า 200,000,000 บาท เป็นราคาที่ตกลงเจรจากนัระหว่างบริษัทฯ กับ HEMP โดยพิจารณาว่าราคาดงักล่าวเป็นราคาที่สงู
กว่ามลูค่าทางบญัชีของ HEMP ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2564 เท่ากับ 0.05 บาทต่อหุน้ แต่ก็ต  ่ากว่าราคาตลาดอย่างมีนยัส าคญั แมว้่า
ราคาตลาดเป็นผลของการซือ้ขายในชว่งเวลาใดเวลาหน่ึงเท่านัน้ อาจจะไม่สะทอ้นถึงพืน้ฐานและมลูค่าที่แทจ้รงิของกิจการ แต่บรษิัท
ฯ ก็มีโอกาสไดร้บัผลตอบแทนจากเงินปันผลจากการด าเนินงานของธุรกิจของ HEMP และ MMD อีกทัง้ Capital Gain หลงัจากพน้
ก าหนด Silent Period 1 ปีแลว้ นอกจากนี ้จ านวนหุน้ที่บริษัทฯ ไดร้บัคิดเป็นรอ้ยละ 36.07 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด
ภายหลงัการเพิ่มทนุจดทะเบียนช าระแลว้ของ HEMP ยงัเป็นสดัส่วนการถือหุน้ท่ีมีนยัส าคญั 
 
6.9. เงือ่นไขในการเข้าท ารายการที-่2 

เนื่องจากธุรกรรมการจ าหน่ายเงินลงทุนของบริษัทฯ ที่ค  านวณขนาดรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยส์ูงสุดเท่ากับรอ้ยละ 
204.53 ดังนั้น ธุรกรรมดังกล่าวจึงจัดอยู่ในรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพยป์ระเภทที่ 1 ซึ่งตามประกาศเรื่องรายการไดม้าหรือ
จ าหน่ายไปซึ่ง ก าหนดใหบ้รษิัทมีหนา้ที่ตอ้งด าเนินการท ารายงานและเปิดเผยสารสนเทศส าหรบัการเขา้ท ารายการดงักล่าวต่อตลาด
หลกัทรพัยฯ์ ทนัที โดยมีสารสนเทศอย่างนอ้ยตามบญัชี (1) ทา้ยประกาศรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไป และจดัใหม้ีการประชมุผูถื้อ
หุน้ เพื่อขออนุมัติการตกลงเขา้ท ารายการดังกล่าว ดว้ยคะแนนเสียงไม่ต ่ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยบริษัทจะจดัส่งหนงัสือเชิญประชมุผูถื้อหุน้และมีสารสนเทศอย่างนอ้ยตามที่ประกาศเรื่อง
การไดม้าหรือจ าหน่ายไปฯ ก าหนดพรอ้มความเห็นของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระท่ีไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. ใหแ้ก่ผู้
ถือหุน้ เป็นระยะเวลาล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 14 วนัก่อนวนัประชมุผูถื้อหุน้ รวมถึงเงื่อนไขบงัคบัก่อนตามที่บริษัท และ HEMP จะตกลง
รว่มกนัในเอกสารที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมการจ าหน่ายเงินลงทนุเสรจ็สมบรูณ ์โดยเงื่อนไขบงัคบัก่อนท่ีส าคญัสามารถสรุปไดด้งัต่อไปนี ้

(1) ที่ประชุมผูถื้อหุน้ของ HEMP มีมติอนุมตัิธุรกรรมการซือ้หุน้สามญัของ MMD และธุรกรรมการจดัสรรหุน้เพื่อตอบแทนการ
ซือ้หุน้สามญัของ MMD รวมทัง้อนมุตัิเรื่องต่าง ๆ ที่จ  าเป็น และ/หรือ เก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมดงักล่าว 

(2) ณ วนัท่ีการซือ้ขายเสรจ็สมบรูณ ์ ไม่มีเหตกุารณห์รือการกระท าใด ๆ เกดิขึน้หรือถกูท าใหเ้กิดขึน้หรือมีเหตอุนัควรจะคาดได้
ว่าจะเกดิขึน้ ซึง่อาจก่อใหเ้กดิผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัส าคญัต่อ MMD หรือขดัขวางการเขา้ท าธุรกรรมการจ าหน่ายเงินลงทนุ
ของบรษิัท และ MMD จะไมม่ีภาระผกูพนัใด ๆ กบับคุคลอื่น นอกเหนือจากภาระผกูพนัท่ีเกดิจากการท าการคา้ปกติ 

(3) ส านักงาน ก.ล.ต. อนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ HEMP ให้แก่ บริษัทฯ ซึ่งเป็นบุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement) และการขอผ่อนผนัการท าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของกิจการโดยอาศยัมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ (Whitewash) 

ที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทฯ และที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ  มีมติอนมุตัิการจ าหน่ายเงินลงทนุในหุน้สามญัของ MMD 
ใหแ้ก่ HEMP รวมถึง การเขา้ท าสญัญาซือ้ขายหุน้ ขอ้ตกลง สญัญา และเอกสารอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการเขา้ท าธุรกรรมการซือ้หุน้
สามญัของ MMD และธุรกรรมการจดัสรรหุน้ดงักล่าว ตลอดจนการด าเนินการอื่นใดเพื่อใหก้ารเขา้ท าธุรกรรมการซือ้หุน้สามญัของ 
MMD และธุรกรรมการจดัสรรหุน้เพื่อตอบแทนการซือ้หุน้สามญัของ MMD เสรจ็สมบรูณ ์

 

6.10. ร่างสัญญาซือ้ขายหุ้น MMD ระหว่าง HEMP กับบริษัทฯ 
ณ วันที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระน าส่งรายงานฉบบันี ้สัญญาซือ้ขายหุน้ MMP ยังไม่เสร็จสมบูรณ ์อย่างไรก็ดี จากการ

สมัภาษณผ์ูบ้รหิารของบรษิัทฯ คาดว่าสญัญาซือ้ขายหุน้ MMP ฉบบัสมบรูณจ์ะไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนยัส าคญั ทัง้นี ้ที่ปรกึษา
ทางการเงินอิสระขอสรุปรา่งสญัญาซือ้ขายหุน้ MMP ดงันี ้
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ล าดับ หัวข้อ รายละเอียด 

1.  คู่สญัญา 1. บริษัท มอร ์รีเทิรน์ จ ากดั (มหาชน) (ในฐานะผูข้าย)  
2. บริษัท เฮลท ์เอ็มไพร ์คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) (ในฐานะผูซ้ือ้)  

2.  รายละเอียดหุน้ที่จะซือ้ขาย คู่สัญญามีความประสงคจ์ะซือ้และขายหุน้ของ MMD ซึ่งเป็นบริษัทจ ากัดจัดตั้งขึน้ตามกฎหมายไทย โดย ณ วันท า
สัญญาฉบับนี ้บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจ านวน 100,000,000 บาท (หนึ่งรอ้ยลา้นบาท) แบ่งเป็นหุน้สามัญจ านวน 
1,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท ทัง้นี ้บริษัทฯ อยู่ระหว่างการด าเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และเม่ือ
เสร็จสิน้กระบวนการลดทุนดงักล่าวแลว้ บริษัทฯ จะมีทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 25,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั
จ านวน 250,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 100 บาท 

3.  การซือ้ขายหุน้ที่ซือ้ขาย 1. ผูซ้ือ้ปฏิบตัิตามค ารบัรองของผูซ้ือ้ 
2. หุน้ที่ซือ้ขายตอ้งปราศจากภาระติดพนัใด ๆ ในวนัที่การซือ้ขายเสร็จสมบูรณ์ ทัง้นี ้การซือ้ขายหุน้ที่ซือ้ขายจะตอ้ง

เป็นไปตามวิธีการที่ก าหนดไวใ้นสญัญานี ้และอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขบงัคบัก่อน รวมทัง้เงื่อนไขอ่ืน ๆ ในสญัญานีไ้ดร้บั
การปฏิบตัิจนครบถว้นแลว้  

3. ผูซ้ือ้มีความประสงคท์ี่จะซือ้หุน้ที่ซือ้ขายในราคารวมทัง้สิน้ไม่เกิน 200,000,000 บาท (สองรอ้ยลา้นบาท) (“ราคา
ซือ้ขาย”) โดยคู่สัญญาตกลงใหผู้ซ้ือ้ช าระราคาซือ้ขายดังกล่าวโดยวิธีการออกหุน้สามัญที่ออกใหม่ของ  HEMP 
จ านวนทัง้สิน้ 1,655,262,500 หุน้ (หนึ่งพนัหกรอ้ยหา้สิบหา้ลา้นสองแสนหกหม่ืนสองพนัหา้รอ้ยหุน้) โดยมีมูลค่า
หุน้ที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท (หนึ่งบาท) 

4.  เง่ือนไขบงัคบัก่อนผูซ้ือ้ 1. ผูซ้ือ้ไดร้บัอนมุตัิจากคณะกรรมการและผูถ้ือหุน้ของผูซ้ือ้ที่ถกูตอ้งตามที่กฎหมายก าหนด 

2. ผูซ้ือ้ไดร้บัอนญุาตใหเ้สนอขายหุน้ที่ออกใหม่ใหแ้ก่ผูข้ายตามสญัญาฉบบันีจ้ากส านกังานก.ล.ต. ตามหลกัเกณฑท์ี่
ก าหนดไวภ้ายใตป้ระกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตใหบ้ริษัทจดทะเบียน
เสนอขายหุน้ที่ออกใหม่ต่อบคุคลในวงจ ากดั 

3. ผู้ซือ้ได้รับอนุมัติการผ่อนผันการท าค าเสนอซือ้หลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น  
(Whitewash) จากที่ประชมุผูถ้ือหุน้ของบริษัทฯ และส านกังาน ก.ล.ต. ตามนยัของประกาศส านกังาน ก.ล.ต. ที่ สก. 
29/2561 เร่ืองหลกัเกณฑใ์นการขอผ่อนผนัการท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของกิจการ 

4. ด าเนินการยื่นค าขอจดทะเบียนมติการเพิ่มทนุทะเบียนต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์
5.  เง่ือนไขบงัคบัก่อนผูข้าย 1. ผูข้ายปฏิบตัิตามค ารบัรองของผูข้าย 

2. ผูข้ายไดร้บัอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท และผูถ้ือหุน้  
6.  เง่ือนไขอ่ืนๆ 1. ณ วนัที่การซือ้ขายเสร็จสมบูรณ ์ไม่มีเหตุการณห์รือการกระท าใด ๆ เกิดขึน้หรือถูกท าใหเ้กิดขึน้หรือมีเหตุอนัควร

จะคาดไดว้่าจะเกิดขึน้ซึ่งอาจก่อใหเ้กิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส าคัญต่อ  MMD หรือขัดขวางการเขา้ท า
ธุรกรรมการจ าหน่ายเงินลงทุนของบริษัท และ MMD จะไม่มีภาระผูกพนัใด ๆ กับบุคคลอ่ืน นอกเหนือจากภาระ
ผกูพนัที่เกิดจากการท าการคา้ปกติ 

2. ไม่มีกฎหมายที่ใชบ้งัคบัของหน่วยงานราชการที่ประกาศหรืออยู่ระหว่างการประกาศใช้ และจะมีผลภายหลงัจาก
วนัที่การซือ้ขายเสรจ็สมบรูณ ์ซึ่งหา้มมิใหมี้การซือ้ขายหุน้ที่ซือ้ขาย 

3. ไม่มีการฟ้องรอ้งหรือด าเนินคดีใด ๆ  ไม่ว่า ผูข้าย MMD จะเป็นโจทกห์รือจ าเลยก็ตาม ซึ่งจะมีผลต่อความสมบรูณ์
ของการซือ้ขายหุน้ที่ซือ้ขายตามสญัญาฉบับนี ้ รวมทัง้ไม่มีการด าเนินการทางกฎหมาย หรือการด าเนินการโดย
บคุคลใด ๆ เพ่ือโตแ้ยง้การท าธุรกรรมที่ก าหนดไวใ้นสญัญาฉบบันี ้

4. ผูข้ายรบัทราบและตกลงว่า ในกรณีที่ราคาเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทนุของ HEMP ที่ออกใหแ้ก่ผูข้ายเพ่ือช าระเป็น
ค่าตอบแทนการซือ้หุน้ที่ซือ้ขายจากผูข้ายนัน้ ต ่ากวา่รอ้ยละ 90 ของราคาตลาดของหุน้ของ HEMP ก่อนวนัแรกที่มี
การเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทนุ ผูข้ายจะไม่สามารถขายหุน้สามญัเพ่ิมทนุดงักล่าวภายในระยะเวลา 1 ปีนบัแต่
วนัที่หุน้สามญัเพ่ิมทนุของบริษัทผูซ้ือ้เร่ิมท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ (Silent Period)  

5. ผูข้ายตกลงและรบัรองว่าจะไม่แต่งตัง้ตวัแทนของผูข้ายเขา้เป็นกรรมการในผูซ้ือ้ 
7.  การคา้แข่ง ผูข้ายตกลงที่จะไม่ท าธุรกิจแข่งขนักบัผูซ้ือ้ 
ที่มา: รา่งสญัญาซือ้ขายหุน้ของ MMD ระหว่าง บริษัทฯ และ ผูซ้ือ้ 
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6.11. รายละเอียดผู้ซือ้ MMD 
  
ช่ือบริษัท บริษัท เฮลท ์เอ็มไพร ์คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) (“HEMP”) 
ประเภทธุรกิจ ธุรกิจดา้นการส่งเสริมสุขภาพ (Healthcare & Wellness) อาทิ ผลิตภัณฑส์มุนไพร 

การแพทยแ์ผนไทย เวชภณัฑ ์เวชส าอาง ผลิตภณัฑเ์สริมความงาม ผลิตภณัฑเ์สริม
อาหาร เป็นตน้ 

ทีต่ั้ง 19 ซอยรามค าแหง 22 (จิตตรานุเคราะห)์ ถนนรามค าแหง แขวงหวัหมาก เขตบาง
กะปิ กทม. 10240 

เลขทะเบียนนิติบุคคล  0107546000440 
วันจดทะเบียนบริษัท 17 กมุภาพนัธ ์2558 
ทุนจดทะเบียน 2,933,261,052 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามัญจ านวน 2,933,261,052 หุน้ มูลค่าที่

ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 
ทุนทีอ่อกและเรียกช าระแล้ว  2,933,261,050 บาท 

 
 

6.12. รายละเอียดของสินทรัพยท์ีจ่ าหน่ายไปรายการที-่2 (MMD) 
6.12.1. ข้อมูลเบือ้งต้น 
 

ชื่อบรษิัท    : บรษิัท มอร ์เมดดิคลั จ ากดั 
วนัท่ีจดทะเบียนจดัตัง้  : 17 กมุภาพนัธ ์2558 
ที่ตัง้ส านกังานใหญ่  : 222/148-150 อาคารชดุบา้นสวนจตจุกัร ซอยวิภาวดีรงัสิต 17 ถนนวิภาวดีรงัสิต 

แขวง จตจุกัร เขต จตจุกัร กรุงเทพมหานคร 
ทนุจดทะเบียน    : 100,000,000 บาท1/ 

ทนุท่ีออกและเรียกช าระแลว้  : 25,000,000 บาท 
มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ   : 10 บาทต่อหุน้  
กรรมการ    : นายอมฤทธ์ิ กล่อมจิตเจรญิ 
อ านาจกรรมการ  : กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อ และประทบัตราส าคญัของบรษิัท 
ประเภทธุรกิจ   : ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑส์มนุไพร 

หมายเหต:ุ  
1/ ณ วนัที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมตัิใหท้  าธุรกรรมการซือ้หุน้สามญัของ MMD นี ้MMD มีทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท แบ่งออกเป็น
หุน้สามญั 1,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท และมีทุนช าระแลว้ 25,000,000 บาท โดย MMD ไดด้  าเนินการลดทุนจดทะเบียนเป็น 
25,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญั 250,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท เสรจ็สิน้แลว้ในวนัที่ 30 กนัยายน 2564 

 

6.13. ข้อมูลการประกอบธุรกิจ 
6.13.1. ประวัติความเป็นมา 

ประวตัิการเปล่ียนแปลงของ MMD  
วันที ่ รายการ 

17/02/2558    บริษัทจดทะเบียนจ านวนเงิน 100,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน 1,000,000 หุน้ๆ ละ 100 บาท โดยเรียกช าระ
แลว้ จ านวน 25,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน 1,000,000 หุน้ๆ ละ 25 บาท 
*ถือหุน้โดยบริษัท มอร ์รีเทิรน์ จ ากดั (มหาชน) ในสดัสว่นรอ้ยละ 99.99 

21/10/2562 บริษัทเปลี่ยนชื่อ จากเดิม “บริษัท พี เพาเวอร ์แพลนท ์จ ากดั” เป็น บริษัท พีเพิล แพลตฟอรม์ จ ากดั 
20/03/2563 บริษัทเปลี่ยนชื่อ จากเดิม “บริษัท พีเพิล แพลตฟอรม์ จ ากดั” เป็น บริษัท มอร ์เมดดิคลั จ ากดั 
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วันที ่ รายการ 
17/07/2563 มติคณะกรรมการ MORE ครัง้ที่ 3/2563 เม่ือวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 มีมติอนุมัติใหอ้นุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ 

MORE จ านวน 177,250,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จ านวน 326,543,579.75 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จ านวน 
503,793,579.75 บาท โดยบริษัทฯ คาดว่าจะน าเงินเพิ่มทุนส่วนหนึ่งจ านวน 300.00 ล้านบาท ไปลงทุนในโครงการ
ผลิตภัณฑส์มุนไพรไทยและการตัง้รา้น “การบูร” ซึ่งเป็นรา้นขายปลีกสมุนไพรไทย โดยจะด าเนินธุรกิจภายใต ้บริษัท มอร ์
เมดดิคลั จ ากดั (บริษัทย่อย ถือหุน้ 99.99%)  

23/07/2564 
 
 

เขา้ซือ้หุน้สามญัในบริษัท เฮอเบิล เทคโนโลยี จ ากัด เป็นจ านวนรอ้ยละ  75 คิดเป็นจ านวน 750,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 
บาท (ซือ้ที่ราคา PAR) เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้เท่ากบั 7,500,000 บาท เพ่ือด าเนินธุรกิจจ าหน่ายสินคา้จากสมนุไพรไทยภายใต้
เครื่องหมายการคา้”การบรู” 
อนมุตัิการจดัตัง้บริษัท มอร ์คอนแทรค ฟารม์ม่ิง จ ากดั  จ านวน 50,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 100 บาท 
โดยถือหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 99.99 เพ่ือการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวขอ้งกบัพืชพรรณ สมนุไพรทกุชนิด กญัชา กญัชง ใบ
กระท่อม ฯลฯ โดยปัจจบุนัยงัไม่ไดด้  าเนินธุรกิจดงักล่าว 
อนมุตัิการจดัตัง้ บริษัท คานาบิส คลบั จ ากดั จ านวน 50,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 100 บาท 
โดยถือหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 51 เพ่ือการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวขอ้งกบัพืชพรรณ สมนุไพรทกุชนิด กญัชา กญัชง ใบกระท่อม 
ฯลฯ โดยปัจจบุนัยงัไม่ไดด้  าเนินธุรกิจดงักล่าว 

31/08/2564 ที่ประชมุวิสามญัผูถ้ือหุน้ครัง้ที่3/2564 เม่ือวนัที่ 31 สิงหาคม 2564 ของบริษัท มอร ์เมดดิคลั จ ากดั (“บริษัทย่อย”) ซึ่งบริษัท
ฯ ถือหุน้อยู่คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 99.99 ของทนุจด ทะเบียน ไดมี้มติพิเศษใหล้ดทนุจดทะเบียนลงจ านวน 75,000,000 บาท 
(เจ็ดสิบหา้ลา้นบาท) โดยการลดจ านวนหุน้ลง 750,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว ้100 บาทต่อหุน้ ท าใหค้งเหลือทุนจดทะเบียน
จ านวน 25,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน 250,000 หุน้ๆ ละ 100 บาท โดยการลดทนุดงักล่าวด าเนินการเสร็จสิน้
แลว้เม่ือวนัที่ 30 กนัยายน 2564 

10/09/2564 คณะกรรมการ MORE  ครัง้ที่ 5/2564 เม่ือวันที่ 10 กันยายน 2564 มีมติอนุมัติใหเ้สนอต่อที่ประชุมผูถ้ือหุน้เพื่อพิจารณา
อนมุตัิการยกเลิกมติที่ประชุมวิสามญัผูถ้ือหุน้ ครัง้ที่ 1/2563 ประชมุเม่ือวนัที่ 9 กนัยายน 2563 วาระที่ 5 (1) เร่ืองการอนุมตัิ
การจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุใหบ้คุคลเฉพาะเจาะจง (Private Placement) เนื่องจากการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุดงักล่าวนัน้ 
มิไดด้  าเนินการภายในก าหนดระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วนัที่มีมติที่ประชุมวิสามญัผูถ้ือหุน้ ท าใหบ้ริษัทฯ ขาดเงินลงทุนใน
โครงการผลิตภณัฑส์มนุไพรไทยและการตัง้รา้น “การบรู”  

10/09/2564    ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมตัิใหเ้สนอต่อที่ประชุมผูถ้ือหุน้เพื่อพิจารณาอนุมตัิการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัท 
มอร ์เมดดิคลั จ ากัด (“MMD”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ถือหุน้รอ้ยละ 99.99 ของจ านวนหุน้ที่จดทะเบียนและช าระแลว้
ของ MMD จ านวน 249,998 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท ใหแ้ก่ บริษัท เฮลท์ เอ็มไพร ์คอรป์อเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 
(“HEMP” หรือ “กิจการ”) ซึ่งไม่เป็นบคุคลที่เกี่ยวโยงกนักบับริษัท ในราคาไม่เกิน 200,000,000 บาท (สองรอ้ยลา้นบาท) ทัง้นี ้
ภายหลงัจากการจ าหน่ายเงินลงทนุใน MMD จะท าใหบ้ริษัทย่อยของ MMD ซึ่งไดแ้ก่ HBT CNBCLUB และ MCF จะถกูโอน
กิจการไปเป็นบริษัทย่อยของ HEMP ตามสัดส่วนการถือหุ้นของ MMD ทั้งนี ้ MORE ไม่มีการลงทุนโดยตรงใน HBT 
CNBCLUB และ MCF โดยการลงทุนทั้งหมดของ MORE ในบริษัทดังกล่าวเป็นการลงทุนผ่าน MMD ทั้งสิน้ ดังนั้นการ
จ าหน่ายเงินลงทนุใน MMD เท่ากบัเป็นการจ าหน่ายเงินลงทนุทัง้หมดในบริษัทที่เกี่ยวขอ้งภายใต ้MMD ในคราวเดียวกนั 

  หมายเหต:ุ  
1/ถือหุน้โดยบริษัทฯ ในสดัสว่นรอ้ยละ 100.00 
2/ มลูค่าที่ตราไวข้องหุน้ MMD 10.00 บาทต่อหุน้ 

 
6.13.2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

MMD ประกอบธุรกิจดา้นการส่งเสริมสุขภาพ (Healthcare & Wellness) อาทิ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร การแพทยแ์ผนไทย 
เวชภัณฑ ์เวชส าอาง ผลิตภัณฑเ์สริมความงาม ผลิตภัณฑเ์สริมอาหาร เป็นตน้ นอกจากนี ้ในปี 2563 MMD ไดล้งนามในบันทึก
ขอ้ตกลงว่าดว้ยความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับมหาวิทยาลัยแม่โจแ้ละมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตสกลนคร เพื่อ
ศกึษาและวิจยัการปลกูกญัชงและกญัชา โดย MMD มีแผนจะด าเนินธุรกิจจ าหน่ายสินคา้จากผลผลิตจากกญัชงและกญัชาเป็นธุรกจิ
หลกัในอนาคต โดย MMD คาดว่าจะเริ่มจ าหน่ายผลผลิตจากกญัชงและกญัชาไดใ้นปี 2565   
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ทัง้นี ้ในปี 2560 ผูส้อบบญัชี MORE ไดม้ีการตัง้ค่าดอ้ยค่าเงินลงทุนใน MMD เนื่องจาก ผูส้อบบญัชีพิจารณามลูค่าที่คาด
ว่าจะไดร้บัคืนของเงินลงทนุใน MMD แลว้มีขอ้บ่งชีว้่าเงินลงทนุดงักล่าวเกิดการดอ้ยค่าจากการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต 
และอตัราการเติบโตจากงบประมาณโดยอา้งอิงจากผลประกอบการในอดีตที่ผ่านมา ประกอบกบัการคาดการณก์ารเติบโตของตลาด
ในอนาคต และแผนการประกอบธุรกิจ  ดงันัน้จึงมีการประมาณการค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของเงินลงทุนของบริษัทย่อยดงักล่าว  จ านวน 
25.00 ลา้นบาท 

 
6.13.3. MOU ทีส่ าคัญ 

ปัจจุบนั MMD ประกอบธุรกิจจ าหน่าย ผลิตภณัฑย์าสมนุไพร ภายใตต้ราสญัลกัษณ ์“การบูร”  ประกอบธุรกิจปลกูกัญชง 
กญัชา โดยที่ผ่านมาไดเ้ขา้รว่มลงนามความรว่มมือ (MOU) กบัหน่วยงานต่างๆ  

 
การประกอบธุรกิจ MMD ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑส์มนุไพร โดยปัจจุบนัไดเ้ขา้ร่วมลงนามความร่วมมือ 

(MOU) กบัหน่วยงานต่างๆ ดงันี ้
(1) บนัทึกความร่วมมือ (MOU) เรื่อง “การประกอบกิจการผลิตภณัฑส์มนุไพรคณุภาพ รา้นผลิตภณัฑส์มนุไพรคณุภาพภายใตต้รา

สญัลกัษณ ์“การบูร” ระหว่าง 3 หน่วยงาน ไดแ้ก่ (1) กรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือก กระทรวงสาธารณสขุ (2) 
แพทยสมาคมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยผ์สมผสาน (3) บริษัท มอร ์เมดดิคัล จ ากัด ซึ่งมีวัตถุประสงคเ์พื่อด าเนินการ
ส่งเสริมผูป้ระกอบการสมนุไพรและผลิตภณัฑส์มนุไพรไทย ส่งเสริมใหม้ีการขายผลิตภณัฑส์มนุไพรไทย ทัง้ในและต่างประเทศ 
เพื่อเพิ่มมลูค่าและศกัยภาพในการแข่งขนัในระดบันานาชาติของประเทศดา้นสมนุไพรและไดด้  าเนินการคน้ควา้วิจยัผลิตภณัฑ์
จากสมนุไพรไทยเพื่อเพิ่มผลิตภณัฑใ์หม้ีความหลากหลาย ขยายช่องทางการจ าหน่ายสินคา้ผ่านระบบออนไลน ์เพื่อใหเ้ขา้ถึง
ลูกคา้ไดง้่ายขึน้ และรวบรวมผลิตภัณฑ์สมุนไพรมาจ าหน่ายเพื่อเพิ่มศักยภาพของสินคา้สมุนไพรไทย โดยมีการเตรียมการ
วางแผนด าเนินการเพื่อจัดท าแฟรนไชสต์่อไป โดย MMD จะไดสิ้ทธิในการขายสินคา้ภายใตเ้ครื่องหมายการคา้ “การบูร” จัด
วางแผนการขาย มีสิทธิในการแต่งตัง้ตวัแทนขาย  ผลิตสินคา้ดว้ยตนเอง หรือใหสิ้ทธิแก่บคุคลใดในการผลิตสินคา้ โดยกรมการ
แพทยแ์ผนไทย และการแพทยท์างเลือก จะช่วยประชาสมัพนัธ ์ใหค้วามรู ้สนบัสนนุการจ าหน่ายผลิตภณัฑส์มนุไพร และใหก้าร
สนบัสนุน MMD ส าหรบัการปลกู วิจยัที่เก่ียวขอ้งกับยาสมนุไพรสมาคมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยผ์สมผสานจะใหสิ้ทธิ
การใช้เครื่องหมายการค้า “การบูร” แก่ MMD และจะสนับสนุนองค์ความรู ้การส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ ทั้งนี ้สมาคม
การแพทยแ์ผนไทยและการแพทยผ์สมผสานจะไดร้บัการแบ่งปันผลประโยชนใ์นอตัรารอ้ยละ 20.00 ของผลก าไรต่อปีจาก MMD 
 

(2) บนัทึกความร่วมมือ (MOU) เรื่อง “การส่งเสริมตลาดกลางในการจ าหน่ายวตัถดุิบสมนุไพรไทย” ระหว่าง 4 หน่วยงาน ไดแ้ก่ (1) 
กรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือก กระทรวงสาธารณสขุ (2) กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
(3) บรษิัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ ์จ ากดั (ตลาดไท) (4) บรษิัท มอร ์เมดดิคลั จ ากดั ซึ่งมีวตัถปุระสงคเ์พื่อส่งเสรมิการขาย การ
ผลิตและการใชผ้ลิตภณัฑส์มนุไพร สรา้งตลาดกลาง วตัถดุิบสมนุไพรไทย สรา้งพืน้ท่ีซือ้ขายใหแ้ก่ผูซ้ือ้และเกษตรกร และพฒันา
ผลิตภณัฑส์มนุไพรใหไ้ดม้าตรฐานสากลโดย MMD มีหนา้ที่ประสานงานและพฒันาตลาดกลางในรูปแบบออนไลนเ์พื่อซือ้ขาย
วตัถุดิบและวตัถดุิบแปรรูปปสมนุไพร บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ ์จ ากัด (ตลาดไท) มีหนา้ที่หลกัในการสนบัสนนุและจดัหา
เกษตรกรและพ่อคา้คนกลางในการน าสินคา้วัตถุดิบและวัตถุดิบแปรรูปสมุนไพรมาจ าหน่าย กรมการแพทยแ์ผนไทยและ
การแพทยท์างเลือกและกรมส่งเสรมิการเกษตรรว่มส่งเสรมิและพฒันาโครงการ 
 

(3) บนัทึกความร่วมมือ (MOU) เรื่อง “การพฒันายาและผลิตภณัฑส่์งเสริมสขุภาพจากกญัชา กัญชง และกระท่อมแบบครบวงจร” 
ระหว่าง 3 หน่วยงาน ไดแ้ก่ (1) บริษัท มอรเ์มดดิคัล จ ากัด (2) กรมการแพทยแ์ผนไทย และการแพทยท์างเลือก (3) แพทย์
สมาคมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยผ์สมผสานโดย MMD จะมีสิทธิปลูก ผลิต วิจัย สั่งผลิต รบัจา้งผลิตภัณฑท์ี่ ส่งเสริม
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สขุภาพจากกัญชา กัญชง และใบกระท่อมเชิงพาณิชย์ โดยจะไดร้บัการสนบัสนุนและส่งเสริมจากกรมการแพทยแ์ผนไทย และ
การแพทย์ทางเลือก ในการน าเข้าเมล็ดพันธุ์ และท าการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และได้รับการสนับสนุนจากสมาคม
การแพทย์แผนไทยและการแพทยผ์สมผสาน ในการให้ความรูแ้ละประชาสัมพันธ์ข้อมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ ทั้งนี ้สมาคม
การแพทยแ์ผนไทยและการแพทยผ์สมผสานจะไดร้บัการแบ่งปันผลประโยชนใ์นอตัรารอ้ยละ 20.00 ของผลก าไรต่อปีจาก MMD 

 
(4) บนัทึกความรว่มมือ (MOU) เรื่อง “ผลิตเครื่องส าอาง” ระหว่าง 2 หน่วยงาน ไดแ้ก่ (1) บรษิัท มอรเ์มดดิคลั จ ากดั (2) บรษิัท ภฐูา

ปัญญาออกานิค จ ากัด ซึ่งมีวตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสริมความร่วมมือกันเพื่อผลิตเครื่องส าอางซึ่งมีส่วนผสมสารสกัดจากกัญชง 
และ/หรือสารสกดั CBD ในเชิงพาณิชย ์ภายใตก้ารอนญุาตจากหน่วยงานภาครฐัที่เก่ียวขอ้ง โดย MMD จะเป็นผูว้่าจา้งใหบ้รษิทั 
ภฐูาปัญญาออกานิค จ ากดั ด าเนินการผลิตเครื่องส าอางในรูปแบบดงักล่าว 

(5) บนัทึกความเขา้ใจ โครงการการวิจยัและพฒันาพืชกัญชาและกัญชง ระหว่าง บรษิัท มอรเ์มดดิคลั จ ากดั กบัมหาวิทยาลยัแม่โจ ้
ซึ่งมีวัตถุประสงคเ์พื่อร่วมกันวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กัญชาและกัญชง พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมขยายพันธุ์ การ
เพาะปลกูการผลิตเพื่อการสกัดสารในกัญชงและกัญชา การผลิตเมล็ดพนัธุ ์การวิจยัและพฒันาเพื่อน าเมล็ดไปท าเป็นอาหาร 
การพัฒนาผลิตภัณฑท์ี่ผลิตไดจ้ากล าตน้ แกน และเปลือก โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อน าไปใชป้ระโยชน์ทางการแพทย ์อาหาร 
เครื่องส าอาง และประโยชนด์า้นอุตสาหกรรมพาณิชย์ โดย MMD มีหนา้ที่จัดหางบประมาณ และอุปกรณใ์นการด าเนินงาน
ศึกษาหาองคค์วามรูข้องนักวิชาการของมหาวิทยาลยัโดยไม่คิดค่าใชจ้่ายหรือประโยชนต์อบแทนอื่นใด โดยสิทธิในองคค์วามรู ้
และทรพัยท์างปัญญาที่เกิดขึน้จากการด าเนินการโครงการวิจยัใหเ้ป็นสิทธิรว่มกนัของทัง้สองฝ่าย 

(6) บนัทึกขอ้ตกลง ว่าดว้ยความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง บริษัท มอรเ์มดดิคลั จ ากัด กับ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์วิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ จงัหวดัสกลนคร ซึ่งมีวตัถปุระสงคเ์พื่อรว่มกนัในการพฒันางานวิจยัและนวตักรรมพืชเสพติดเพื่อประโยชนท์าง
การแพทย ์ส่งเสรมิสขุภาพ ผลิตสารสกดัหรือผลิตภณัฑ ์และส่งเสรมิวิสาหกิจชมุชนุหรือเกษตรกรใหส้ามารถด าเนินการผลิตพืช
เสพติดให้มีคุณภาพและมาตรฐาน โดย MMD มีหน้าที่จัดหางบประมาณและรับซือ้ผลผลิตจากการด าเนินโครงการของ
มหาวิทยาลยั โดยสิทธิในองคค์วามรูแ้ละทรพัยท์างปัญญาที่เกิดขึน้จากการด าเนินการโครงการวิจยัใหเ้ป็นสิทธิร่วมกันของทัง้
สองฝ่าย 

 
MMD มีบรษิัทย่อย 3 บรษิัท ไดแ้ก่ 
1) บรษิัท เฮอเบิล เทคโนโลยี จ ากดั  

ชื่อบริษัท บริษัท เฮอเบิล เทคโนโลยี จ ากดั (“HBT”) 
ประเภทธุรกิจ ผลิตและจ าหน่ายผลติภณัฑย์าแผนโบราณ ผลิตภณัฑส์มนุไพร เวชส าอาง ผลิตภณัฑบ์ ารุงรกัษา

สขุภาพและความงาม และอาหารเสริม 
ที่ตัง้ 19 ซอยรามค าแหง 22 (จิตตรานุเคราะห์) ถนนรามค าแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 

กรุงเทพมหานคร 10240 
เลขทะเบียนนิติบคุคล  0105563117200 
วนัจดทะเบียนบริษัท 11 สิงหาคม 2563 
ทนุจดทะเบียน 10,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 100,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท 
ทนุที่ออกและเรียกช าระแลว้  10,000,000 บาท 
รายชื่อผูถ้ือหุน้  รายชื่อ จ านวนหุน้ สดัสว่น (%) 
ณ วนัที่ 25 สิงหาคม 2564 1. บริษัท มอร ์เมดดิคลั จ ากดั 74,999 74.99 
 2. นายวชัระ เปล่งสรุีย์1/ 25,000 25.00 
 3. นายอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ            1           0.01  
 รวม 100,000 100.00 
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รายชื่อกรรมการ 
 

1. นายวชัระ เปล่งสรุีย ์
2. นายชชัวีร ์ชีวีวฒัน ์
3. นายปกรณ ์เล่าเป่ียม 

ขอ้มลูทางการเงิน HBT  รายการ บาท 
ณ 31 ธ.ค. 2563  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 207,881 
 รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 3,477,200 
 รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 282,768 
 รวมสินทรพัย ์ 3,759,968 
 รวมหนีส้ิน 1,875,896 
 รวมส่วนของผูถ้ือหุน้ 1,884,072 
 รวมรายได ้ 2,773,614 
 ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ (3,615,928) 

 ที่มา: บริษัทฯ 
หมายเหตุ : 1/ นายวชัระ เปล่งสุรีย ์(“นายวชัระ”) ประกอบอาชีพเภสชักร และด าเนินธุรกิจรา้นขายยา ซึ่งถือเป็น Strategic partner ของ HBT 
โดยนายวชัระจะน าสินคา้จากแบรนดก์ารบรู ไปจ าหน่ายตามรา้นขายยาที่ตนเป็นเจา้ของทั่วประเทศกว่า 100 สาขา นอกจากนี ้นายวชัระ ยงั
ดูแลการจ าหน่ายสินคา้แบรนดก์ารบรูในช่องทางรา้นขายยาเจา้อ่ืนๆ ใหแ้ก่ HBT อีกดว้ย ทัง้นี ้จากการสอบถามไปยงับริษัทฯ นายวชัระ เปล่ง
สุรีย ์มิไดมี้แผนที่จะขายหุน้ของ HBT และ มิไดเ้ป็นบุคคลเกี่ยวโยง (Connected person) ทัง้นีห้ากภายหลงัการเขา้ท ารายการที่-2 หากนาย
วชัระ เปล่งสรุีย ์เป็นบคุคลที่เกี่ยวโยงกนั MORE หรือ HEMP จะตอ้งตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ. 21/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์
ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบตัิการของ
บริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกนั พ.ศ. 2546 (“ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกนั”) 

 
2) บรษิัท มอร ์คอนแทรค ฟารม์มิ่ง จ ากดั  

ชื่อบริษัท บริษัท มอร ์คอนแทรค ฟารม์ม่ิง จ ากดั (“MCF”)  
ประเภทธุรกิจ ธุรกิจที่เกี่ยวขอ้งกับพืชพรรณสมุนไพรทกุชนิด กัญชา กัญชง ใบกระท่อม ฯลฯ ผลิตและจ าหน่าย

ผลิตภณัฑย์าแผนโบราณ ผลิตภณัฑส์มนุไพร เวชส าอาง ผลิตภณัฑบ์ ารุงรกัษาสขุภาพและความ
งาม และอาหารเสริม 

ที่ตัง้ เลขที่ 222/148-150 อาคารชดุบา้นสวนจตจุกัร ซอยวิภาวดีรงัสิต 17  
ถนนวิภาวดีรงัสิต  แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 

เลขทะเบียนนิติบคุคล  อยู่ระหว่างการด าเนินการจดัตัง้ 
วนัจดทะเบียนบริษัท  อยู่ระหว่างการด าเนินการจดัตัง้ 
ทนุจดทะเบียน 5,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 50,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท 
ทนุที่ออกและเรียกช าระแลว้  อยู่ระหว่างการช าระทนุจดทะเบียน 
รายชื่อผูถ้ือหุน้  รายชื่อ จ านวนหุน้ สดัสว่น (%) 
ณ วนัที่  1. บริษัท มอร ์เมดดิคลั จ ากดั 49,997 99.97 
 2. นายอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ 1 0.01 
 3. นายศิริศกัดิ์ ปิยทสัสีกลุ            1           0.01  
 4.นางอรอมุา แพงเงิน 1 0.01 
 รวม 50,000 100.00 
รายชื่อกรรมการ 
 

1. นายอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ 
2. นายศิริศกัดิ์ ปิยทสัสีกลุ 

ขอ้มลูทางการเงิน -ยงัไม่ไดด้  าเนินธุรกิจ- 
ที่มา: บริษัทฯ 
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3) บรษิัท คานาบิส คลบั จ ากดั  

ชื่อบริษัท บริษัท คานาบิส คลบั จ ากดั (“CNBCLUB”) 
ประเภทธุรกิจ ธุรกิจที่เกี่ยวขอ้งกับพืชพรรณสมุนไพรทุกชนิด กัญชา กัญชง ใบกระท่อม ฯลฯ 

ผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เวชส าอาง 
ผลิตภณัฑบ์ ารุงรกัษาสขุภาพและความงาม และอาหารเสริม 

ที่ตัง้ เลขที่ 222/148-150 อาคารชดุบา้นสวนจตจุกัร ซอยวิภาวดีรงัสิต 17  
ถนนวิภาวดีรงัสิต  แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 

เลขทะเบียนนิติบคุคล  0105564133802 
วนัจดทะเบียนบริษัท 10 กนัยายน 2564 
ทนุจดทะเบียน 5,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 50,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 

100 บาท 
ทนุที่ออกและเรียกช าระแลว้  2,500,000 บาท 
รายชื่อผูถ้ือหุน้  รายชื่อ จ านวนหุน้ สดัสว่น (%) 
ณ วนัที่ 10 กนัยายน 2564 1. บริษัท มอร ์เมดดิคลั จ ากดั 24,999 49.99 
 2. บริษัท กนัตนา กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 24,999 49.99 
 3. นายอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ            1           0.01  
 4.นายจาฤก กลัยจ์าฤก 1 0.01 
 รวม 100,000 100.00 
รายชื่อกรรมการ 
 

1. นายอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ 
2. นายจาฤก กลัยจ์าฤก 

ขอ้มลูทางการเงิน  -ยงัไม่ไดด้  าเนินธุรกิจ- 
 ที่มา: บริษัทฯ 

 
6.13.4. โครงสร้างรายได้ 

เนื่องจากปัจจุบนั MMD อยู่ระหว่างการศึกษา และวิจยัเก่ียวกับกัญชา กัญชงเพื่อการพาณิชย ์อีกทัง้ MMD เริ่มลงทุนใน 
HBT ในไตรมาส 3 ปี 2564 ซึ่งด าเนินธุรกิจขายผลิตภณัฑแ์ปรรูปจากสมนุไพรไทย ดงันัน้ MMD ยงัไม่มีรายไดห้ลกัจากการด าเนินงาน
ตามที่กล่าวมาขา้งตน้ 

 

6.13.5. ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการของ MMD 
1)  ผูถื้อหุน้ MMD 

 

ล าดับ รายช่ือผู้ถือหุ้น 
ณ วันที ่10 กันยายน 2564 ภายหลังการลดทุน1/ 

จ านวนหุ้น สัดส่วน(ร้อยละ) จ านวนหุ้น สัดส่วน(ร้อยละ) 
1.  บริษัท มอร ์รีเทิรน์ จ ากดั (มหาชน) 999,997 99.9997 249,998 99.9992 
2.  นายอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ 1 0.0001 1 0.0004 
3.  นายศิริศกัดิ์ ปิยทสัสีกลุ 2 0.0002 1 0.0004 
 รวม 1,000,000 100 250,000 100 

 หมายเหต:ุ 1/ ลดทนุตามสญัญาซือ้ขาย 

105



ความเห็นของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ             บริษัท มอร ์รีเทิรน์ จ ากดั (มหาชน) 

บริษัท ดิสคฟัเวอร ์แมเนจเมน้ท ์จ ากดั  หนา้ 83/150 
 

 
2) คณะกรรมการ MMD 

 ช่ือ ต าแหน่ง 
1.  นายอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ กรรมการบริษัท  

 หมายเหต:ุ 1/ รายชื่อคณะกรรมการ MMD ณ วนัที่ 4 ตลุาคม 2564  
 ที่มา  : บริษัทฯ 

 

6.13.6. งบการเงนิ MMD  
งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ (ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 MMD ยงัมิไดม้ีลงทนุในบรษิัทย่อย6/) 
         (หน่วย: บาท)  

  31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2563 30 มิ.ย. 25641/ 

สินทรัพย ์         
สินทรัพยห์มุนเวียน         
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 236,054.00  2,174,344.00  451,174.00  969,482.14  
ลกูหนีอ่ื้นและลกูหนีก้ิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั 242,000.00  1,180,788.00  432,020.00  1,619,058.172/ 
เงินกูใ้หย้ืมระยะสัน้แก่กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั -   -   9,600,000.00  10,800,000.003/  
สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น 17,509.00  46.00  32,286.00  19,033.10  
รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 495,563.00  3,355,178.00  10,515,480.00  13,407,573.41  
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน         
สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน-สทุธิ -   10,629.00  9,487.00  8,922.46  
ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ ์ -   -   -   6,079,161.014/  
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น 28,318,769.00  23,214,059.00  16,917,229.00  13,468,563.515/6/  
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 28,318,769.00  23,224,688.00  16,926,716.00  19,556,646.98  
รวมสินทรัพย ์ 28,814,332.00  26,579,866.00  27,442,196.00  32,964,220.39  

หนีสิ้น         
หนีส้ินการคา้และเจา้หนีอ่ื้น 317,147.00  48,000.00  725,104.00  785,623.22 
เงินกูย้ืมระยะสัน้จากกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั 2,000,000.00  -   -   1,650,000.007/  
หนีส้ินหมนุเวียนอื่น 2,700.00  10,200.00  7,159.00  16,775.93  
สญัญาเช่าการเงิน – สว่นที่ถึงก าหนดช าระ
ภายในหนึ่งปี 

-   -   -   912,724.12  

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 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  
หนีส้ินไม่หมนุเวียน         
สญัญาเช่าการเงิน  -   -   -   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         
ทนุเรือนหุน้         
ทนุจดทะเบียน         
       หุน้สามญั 1,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้
ละ 100 บาท 

100,000,000.00  100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 

ทนุที่ออกและช าระแลว้         
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  31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2563 30 มิ.ย. 25641/ 

       หุน้สามญั 1,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้
ละ 25 บาท 

25,000,000.00  25,000,000.00  25,000,000.00  25,000,000.00  

ก าไรสะสม 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 
หมายเหต:ุ  
1/ ขอ้มลูปีงบการเงิน 2561– 2563 ไดร้บัการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี และงบการเงินงวด 6 เดือน สิน้สดุ 30 มิถนุายน 2564 จดัท าขึน้โดยฝ่าย 
บริหารของ MMD 
2/ ลกูหนีอ่ื้นและลกูหนีก้ิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั ประกอบดว้ย 1) ดอกเบีย้คา้งรบัจาก MORE จ านวน 0.44 ลา้นบาท (MORE จะช าระคืนแก่ MMD  
ก่อนการเขา้ท ารายการที-่2) 2) ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีส้รรพากรรวม จ านวน 1.17 ลา้นบาท 
3/ เงินกูใ้หย้ืมระยะสัน้แก่กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั เป็นเงินใหกู้ย้ืมแก่ MORE โดย MORE จะช าระคืนแก่ MMD ก่อนการเขา้ท ารายการที่-2 
4/ ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ ์ประกอบดว้ยยานพาหนะ 
5/ สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น ประกอบดว้ยเงินประกนัในโครงการ Smart Server จ านวน 10.00 ลา้นบาท (เป็นโครงการในอดีตที่ MMD ด าเนิน
ธุรกิจติดตัง้ระบบประหยดัพลงังานใหแ้ก่ลกูคา้มาตัง้แต่ปี 2561 โดยภายหลงัจาก 30 มิถนุายน 64 MMD จะไม่มีการรบัรูร้ายไดจ้ากโครงการ
ดงักล่าวอีกต่อไป) 
6/ เนื่องจาก การลงทนุใน HBT CNBCLUB และ MCF โดย MMD เกิดขึน้ภายหลงั ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2564 ท าให ้MMD ยงัมิไดบ้นัทึกมลูค่า
เงินลงทุนบริษัทดงักล่าวในงบการเงิน และ MMD ไดใ้ชเ้งินในการช าระทุนจดทะเบียนใน HBT และ CNBCLUB จากเงินสดที่ไดร้บัคืนจากเงิน
ประกันผลงาน (ตามงบการเงินสิน้สดุ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2564 เงินประกันดงักล่าวถกูบนัทึกอยู่ในสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนจ านวน 10.00 ลา้น
บาท) มาช าระเป็นทุนจดทะเบียนตามสดัส่วนใน HBTแลว้จ านวน 7.50 ลา้นบาท และ CNBCLUB จ านวน 1.25 ลา้นบาท (ปัจจุบนั MCF ยงั
มิไดมี้การช าระทนุจดทะเบียนแต่จะถูกเรียกช าระทนุจดทะเบียนจ านวน 1.25 ลา้นบาทภายในปี 2564)  ดงันัน้ การช าระทนุจดทะเบียนใน HBT 
CNBCLUB และ MCF จะไม่ส่งผลต่อมลูค่ารวมของสินทรพัยข์อง MMD และ MORE แต่จะเป็นเพียงการเปลี่ยนรายการทางบญัชีจากสินทรพัย์
ไม่หมนุเวียนอื่น เป็นเงินลงทนุในบริษัทย่อยเท่านัน้ 
7/ เงินกูย้ืมระยะสัน้จากกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั เป็นตั๋วสญัญาใชเ้งินจ านวน 1.65 ลา้นบาท 

 

งบก าไรขาดทนุ 
          (หน่วย: บาท) 

 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 6 เดือนแรกปี 25641/  
ก าไรหรือขาดทุน:         
รายได ้         
รายไดจ้ากการขาย -   -   -   785,495.33  
รายไดอ่ื้น 1,521,366.00  3,383,058.00  2,418,095.00  903,316.18  

ดอกเบีย้รบั 1,103,796.32  3,767.86  230,925.42  287,539.96  
ส่วนแบ่งจากการลงทนุ 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         
ค่าใชจ้่ายในการขาย -   -   -   708,300.00  
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 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  
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงิน
และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

705,471.00  65,967.00  199,039.00  (733,733.93) 

ตน้ทนุทางการเงิน 10,616.00  21,062.00  -   86,344.06  
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 694,855.00  44,905.00  199,039.00  (820,077.99) 
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 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 6 เดือนแรกปี 25641/  
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้ 138,771.00  11,106.00  41,420.00  -   
ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับงวด 556,084.00  33,799.00  157,619.00  (820,077.99) 

ที่มา: บริษัทฯ 
หมายเหต:ุ 1/ ขอ้มลูปีงบการเงิน 2561– 2563 ไดร้บัการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี และงบการเงินงวด 6 เดือน สิน้สดุ 30 มิถนุายน 2564 จดัท า

ขึน้โดยฝ่าบริหารของบริษัท 
 

6.13.7. ค าอธิบายและการวิเคราะหฐ์านะการเงนิและผลการด าเนินงาน 
6.13.7.1. ภาพรวมของการด าเนนิงานทีผ่่านมา  

ปี 2561 
จากผลการด าเนินงานของปี 2561 MMD มีรายไดร้วมจ านวน 1.52 ลา้นบาท แบ่งเป็นส่วนแบ่งจากการลงทุน 0.42 ลา้น

บาทและดอกเบีย้รบั 1.10 ลา้นบาท โดยรายไดร้วมเพิ่มขึน้จากปี 2560 จ านวน 0.03 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 1.95 โดยดอกเบีย้
รบัมาจากเงินกูใ้หย้ืมระยะสัน้แก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั จ านวน 24.10 ลา้นบาทระหว่างปี 2560 - 2561 

ปี 2562 
จากผลการด าเนินงานของปี 2562 MMD มีรายไดร้วมจ านวน 3.38 ลา้นบาท แบ่งเป็นส่วนแบ่งจากการลงทุน 3.38 ลา้น

บาทและดอกเบีย้รบั 0.01 ลา้นบาท รายไดร้วมเพิ่มขึน้จากปี 2561 จ านวน 1.86 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 122.37 เนื่องจากมี
ส่วนแบ่งจากการลงทุนที่เพิ่มขึน้รอ้ยละ 709.28 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ซึ่งเพิ่มขึน้จากการร่วมลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจ
เก่ียวกบัเครื่องประหยดัพลงังาน อย่างไรก็ดี ดอกเบีย้รบัของ MMD ลดลงรอ้ยละ 99.66 เนื่องจาก MMD ไดร้บัเงินกูใ้หย้ืมระยะสัน้แก่
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัคืนเต็มจ านวนในช่วงปี 2561 ดอกเบีย้รบัของ MMD จึงลดลงอย่างมีนยัส าคญั 

ปี 2563 
จากผลการด าเนินงานของปี 2563 MMD มีรายไดร้วมจ านวน 2.42 ลา้นบาท แบ่งเป็นส่วนแบ่งจากการลงทุน 2.19 ลา้น

บาท และดอกเบีย้รบั 0.23 ลา้นบาท รายไดร้วมลดลงจากปี 2562 จ านวน 0.96 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 28.52 เนื่องจากมีส่วน
แบ่งจากการลงทุนที่ลดลงรอ้ยละ 35.28 เมื่อเทียบกับปีก่อนหนา้ ซึ่งเป็นส่วนแบ่งที่ไดจ้ากการร่วมลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจ
เก่ียวกบัเครื่องประหยดัพลงังาน  

ปี 2564 ไตรมาสที่ 2 
จากผลการด าเนินงานของ 6 เดือนแรกในปี 2564 MMD มีรายไดร้วมจ านวน 1.69 ลา้นบาท โดยมีรายไดจ้ากการขาย

จ านวน 0.79 ลา้นบาทและรายไดอ้ื่นจ านวน 0.90 ลา้นบาท แบ่งเป็นส่วนแบ่งจากการลงทุน 0.62 ลา้นบาท และดอกเบีย้รบั 0.29
ลา้นบาท รายไดร้วมเพิ่มขึน้จาก 6 เดือนแรกในปี 2563 จ านวน 0.40 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 31.12 เนื่องจากมีรายไดจ้ากการ
ขายเพิ่มขึน้จากธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกับการคา้ขายผลิตภณัฑจ์ากสมนุไพร อย่างไรก็ดี ส่วนแบ่งจากการลงทุนลดลงรอ้ยละ 51.08 เมื่อ
เทียบกบัช่วง 6 เดือนแรกของปีที่ผ่านมาเนื่องจากการรว่มลงทนุในบรษิัทท่ีประกอบธุรกิจเก่ียวกบัเครื่องประหยดัพลงังานไดสิ้น้สดุลง 

 
6.13.7.2. ตน้ทนุและค่าใชจ้่าย 

ปี 2561 
ในปี 2561 MMD มีค่าใชจ้่ายรวมทั้งหมดจ านวน 0.82 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 53.63 ของรายไดร้วม โดยทั้งหมดเป็น

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร เพิ่มขึน้จากปี 2560 จ านวน 19.73 ลา้นบาท เนื่องจากในปี 2560 บริษัทมีค่าใช้จ่ายรวมเป็นค่าติดลบที่  
(18.91) ลา้นบาท จากการกลบัรายการขาดทนุจากการลดลงของมลูค่าเงินมดัจ า จ านวน 19.00 ลา้นบาท 
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ปี 2562 
ในปี 2562 MMD มีค่าใชจ้่ายรวมทั้งหมดจ านวน 3.32 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 98.05 ของรายไดร้วม โดยทั้งหมดเป็น

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร เพิ่มขึน้จากปี 2561 จ านวน 2.50 ลา้นบาท โดยสาเหตหุลกัมาจากคา่บรหิารจดัการที่เพิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคญั
เมื่อเทียบกบัก่อนหนา้ เนื่องจาก MMD จ่ายค่าบรหิารจดัการใหแ้ก่ MORE ในอตัรา 250,000 บาทต่อเดือน 

ปี 2563 
ในปี 2563 MMD มีค่าใชจ้่ายรวมทั้งหมดจ านวน 2.22 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 91.77 ของรายไดร้วม โดยทั้งหมดเป็น

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร ลดลงจากปี 2562 จ านวน 1.10 ลา้นบาท โดยสาเหตุหลกัมาจากค่าบริหารจดัการที่ลดลงอย่างมีนยัส าคญั
เมื่อเทียบกบัก่อนหนา้ เนื่องจากอตัราค่าบรหิารจดัการใหแ้ก่ MORE ปรบัลดลงเหลือ 50,000 บาทต่อเดือน 

ปี 2564 ไตรมาสที่ 2 
ใน 6 เดือนแรกของปี 2564 MMD มีค่าใชจ้่ายรวมทั้งหมดจ านวน 2.42 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 143.45 ของรายไดร้วม 

แบ่งเป็นค่าใชจ้่ายในการขายจ านวน 0.71 ลา้นบาท และค่าใชจ้่ายในการบริหารจ านวน 1.71 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จาก 6 เดือนแรกในปี 
2563 จ านวน 1.79 ลา้นบาท เนื่องจากมีการเพิ่มขึน้ของค่าใชจ้่ายในการขายจากธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกับการคา้ขายผลิตภัณฑจ์าก
สมนุไพร 

 

6.13.7.3. ก าไรสทุธ ิ
ปี 2561 
ในปี 2561 MMD มีก าไรสทุธิจากการด าเนินงานจ านวน 0.56 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราก าไรสทุธิที่รอ้ยละ 36.55 ลดลงจากปี 

2560 จ านวน 19.65 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 97.25 เนื่องจากในปี 2560 มีขาดทุนจากการลดลงของมลูค่าเงินมดัจ า (โอนกลบั) 
จ านวน 19.00 ลา้นบาท 

ปี 2562 
ในปี 2562 MMD มีก าไรสุทธิจากการด าเนินงานจ านวน 0.03 ลา้นบาท คิดเป็นอัตราก าไรสุทธิที่รอ้ยละ 1.00 เนื่องจาก

รายไดส่้วนแบ่งจากการลงทุนและค่าใชจ้่ายในการบริหารมียอดรวามที่ใกลเ้คียงกัน และ MMD ยังไม่ไดเ้ริ่มด าเนินธุรกิจหลักของ
บรษิัท 

ปี 2563 
ในปี 2563 MMD มีก าไรสุทธิจากการด าเนินงานจ านวน 0.16 ลา้นบาท คิดเป็นอัตราก าไรสุทธิที่รอ้ยละ 6.52 เนื่องจาก

รายไดส่้วนแบ่งจากการลงทุนและค่าใชจ้่ายในการบริหารมียอดรวามที่ใกลเ้คียงกัน และ MMD ยังไม่ไดเ้ริ่มด าเนินธุรกิจหลักของ
บรษิัท 

ปี 2564 ไตรมาสที่ 2 
ใน 6 เดือนแรกของปี 2564 MMD มียอดขาดทนุสทุธิจากการด าเนินงานจ านวน 0.82 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราขาดทุนสทุธิที่

รอ้ยละ 48.56 ลดลงจาก 6 เดือนแรกในปี 2563 ที่มีก าไรจ านวน 0.66 ลา้นบาท เนื่องจาก MMD เริ่มมีค่าใชจ้่ายเพิ่มขึน้จากการเริ่ม
ด าเนินธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกบัการคา้ขายผลิตภณัฑจ์ากสมนุไพร และส่วนแบ่งจากการลงทนุมีจ านวนที่ลดนอ้ยลงจากการสิน้สดุการรว่ม
ลงทนุในบรษิัทท่ีประกอบธุรกิจเก่ียวกบัเครื่องประหยดัพลงังานไดจ้บลง 
 
6.13.7.4. สนิทรพัย์ 

ปี 2561 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 MMD มีสินทรพัยร์วมจ านวน 28.81 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จ านวน 2.60 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 

9.91 จาก ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีสาเหตหุลกัจากการเพิ่มขึน้ของสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่นจ านวน 28.32 ลา้นบาท ซึ่งเป็น
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การรว่มลงทนุในบรษิัทท่ีประกอบธุรกิจเก่ียวกบัเครื่องประหยดัพลงังาน และ MMD ไดร้บัเงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน
คืนจ านวน 24.10 ลา้นบาทในช่วงปี 2561 

ปี 2562 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 MMD มีสินทรพัยร์วมจ านวน 26.58 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 2.23 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 

7.75 จาก ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 โดยมีสาเหตหุลกัจากการลดลงของสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่นจ านวน 5.10 ลา้นบาท ซึ่งเป็นการ
ตดัจ าหน่ายของเงินลงทนุในบรษิัทท่ีประกอบธุรกิจเก่ียวกบัเครื่องประหยดัพลงังาน ที่มีการรบัรูร้ายไดเ้ป็นส่วนแบ่งจากการงลทนุ 

ปี 2563 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 MMD มีสินทรพัยร์วมจ านวน 27.44 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จ านวน 0.86 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 

3.24 จาก ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมีสาเหตหุลกัจากการเพิ่มขึน้ของเงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่กิจการที่เก่ียวขอ้งกันจ านวน 9.60 
ลา้นบาท ซึ่งเป็นตั๋วสญัญาใชเ้งินใหก้บับริษัทแม่ และมีการลดลงของสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่นจ านวน 6.30 ลา้นบาท ซึ่งเป็นการตดั
จ าหน่ายของเงินลงทนุในบรษิัทท่ีประกอบธุรกิจเก่ียวกบัเครื่องประหยดัพลงังาน ที่มีการรบัรูร้ายไดเ้ป็นส่วนแบ่งจากการงลทนุ 

ปี 2564 ไตรมาสที่ 2 
ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 MMD มีสินทรพัยร์วมจ านวน 32.96 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จ านวน 5.52 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 

20.12 จาก ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 โดยมีสาเหตหุลกัจากการเพิ่มขึน้ของการปรบัปรุงสิทธิการเช่าและอปุกรณซ์ึ่งเป็นยานพาหนะ 
 

6.13.7.5. หนีส้นิ 
ปี 2561 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 MMD มีหนีสิ้นรวม 2.33 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จ านวน 2.04 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 703.89 

จาก ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีสาเหตุหลกัจากการเพิ่มขึน้ของเงินกูย้ืมระยะสัน้จากกิจการที่เก่ียวขอ้งกันจ านวน 2.00 ลา้น
บาท 

ปี 2562 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 MMD มีหนีสิ้นรวม 0.06 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 2.27 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 97.29 จาก 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 โดยมีสาเหตหุลกัจากการลดลงของเงินกูย้ืมระยะสัน้จากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัจ านวน 2.00 ลา้นบาท 
ปี 2563 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 MMD มีหนีสิ้นรวม 0.77 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จ านวน 0.70 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 1,113.76 

จาก ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 โดยมีสาเหตหุลกัจากการเพิ่มขึน้ของหนีสิ้นการคา้และเจา้หนีอ้ื่น 
ปี 2564 ไตรมาสที่ 2 
ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2564 MMD มีหนีสิ้นรวม 7.11 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จ านวน 6.34 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 825.81 

จาก ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมีสาเหตุหลกัจากการเพิ่มขึน้ของสญัญาเช่าการเงินที่เกิดขึน้จากสินทรพัยย์านพาหนะและเงิน
กูย้ืมระยะสัน้จากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัซึ่งเป็นตั๋วสญัญาใชเ้งินจ านวน 1.65 ลา้นบาท 

 
6.13.7.6. ส่วนของผูถ้ือหุน้ 

ปี 2561 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 MMD มีส่วนของผู้ถือหุ้นจ านวน 26.48 ลา้นบาท โดยส่วนของผู้ถือหุ้นประกอบดว้ยทุนจด

ทะเบียนที่ช าระแลว้และก าไรสะสม โดย MMD มีส่วนของผูถื้อหุน้เพิ่มขึน้จากสิน้ปี 2560 จ านวน 0.56 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 
2.14 การเพิ่มขึน้เนื่องจากมีผลก าไรจากการด าเนินงานระหว่างปี 
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ปี 2562 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 MMD มีส่วนของผู้ถือหุ้นจ านวน 26.52 ลา้นบาท โดยส่วนของผู้ถือหุ้นประกอบดว้ยทุนจด

ทะเบียนที่ช าระแลว้และก าไรสะสม โดย MMD มีส่วนของผูถื้อหุน้เพิ่มขึน้จากสิน้ปี 2561 จ านวน 0.03 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 
0.13 การเพิ่มขึน้เนื่องจากมีผลก าไรจากการด าเนินงานระหว่างปี 

ปี 2563 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 MMD มีส่วนของผู้ถือหุ้นจ านวน 26.67 ลา้นบาท โดยส่วนของผู้ถือหุ้นประกอบดว้ยทุนจด

ทะเบียนที่ช าระแลว้และก าไรสะสม โดย MMD มีส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึน้ 0.16 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 0.59 การเพิ่มขึน้
เนื่องจากมีผลก าไรจากการด าเนินงานระหว่างปี 

ปี 2564 ไตรมาสที่ 2 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 MMD มีส่วนของผู้ถือหุน้จ านวน 25.85 ลา้นบาท โดยส่วนของผู้ถือหุ้นประกอบดว้ยทุนจด

ทะเบียนที่ช าระแลว้และก าไรสะสม โดย MMD มีส่วนของผูถื้อหุน้ลดลง 0.82 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 3.07 การลดลงเนื่องจากมี
การขาดทนุจากการด าเนินงานระหว่างปี 

 

6.14. ภาพรวมธุรกิจผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑส์มุนไพร  
จากกระแสนิยมดูแลรกัษาสขุภาพโดยวิถีธรรมชาติและหลีกเล่ียงการใชส้ารเคมีของผูบ้ริโภค ส่งผลใหส้มนุไพรกลายเป็น

หนึ่งในวตัถุดิบจากธรรมชาติที่แวดวงธุรกิจทั่วโลกก าลงัตอ้ง ศูนยว์ิจยักสิกรไทย กล่าวว่า มีการประเมินว่า ปี  2563 ธุรกิจที่เก่ียวขอ้ง
กับ Health and Wellness ที่น าสมนุไพรไปใชเ้ป็นวตัถดุิบในการผลิต อาทิ เครื่องส าอาง ยาและอาหารเสริมจะมีมลูค่าตลาดรวมกนั
ราว 91 พนัลา้นเหรียญสหรฐัฯ และคาดว่าจะขยบัไปสู่ระดบั 166 พนัลา้นเหรียญสหรฐัฯ ไดภ้ายในปี 2573 (เติบโตเฉล่ียรอ้ยละ 6.5 
ต่อปี) 

ปัจจุบันภาครฐัของไทยเล็งเห็นถึงโอกาสทางการตลาดจากเทรนดบ์ริโภคดังกล่าว ซึ่งน่าจะเอือ้ต่อการสรา้งรายไดแ้ละ
ผลตอบแทนทางธุรกิจใหก้บัผูป้ระกอบการไทยที่อยู่ในห่วงโซ่การผลิตสมนุไพร จึงน าไปสู่นโยบายสรา้งมลูค่าเพิ่มใหก้บัธุรกิจสมนุไพร
ของไทย ผ่านแผนแม่บทว่าดว้ยการพัฒนาสมนุไพรแห่งชาติฉบับที่ 1 ปี 2560-2564 ซึ่งตัง้เป้าหมายไวว้่าจะเพิ่มมลูค่าการบริโภค
ผลิตภัณฑส์มุนไพรใหไ้ด ้3.6 แสนลา้นบาทภายในปี 2564 และผลักดันใหไ้ทยกา้วขึน้สู่การเป็นผูน้  าการส่งออกผลิภัณฑส์มุนไพร
อนัดบั 1 ของอาเซียน 

เมื่อพิจารณาถึงความเป็นไปไดท้ี่ไทยจะไปสู่จดุมุ่งหมายดงักล่าว พบว่า แมไ้ทยมีความไดเ้ปรียบดา้นวตัถุดิบสมนุไพรกว่า 
1,800 ชนิดที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์เชิงอุตสาหกรรมได ้ประกอบกับการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เช่น การแพทยค์รบวงจร เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งอาจจะช่วยกระตุน้ใหเ้กิดความตอ้งการ
สมนุไพรเพื่อใชก้ารผลิตมากขึน้ นอกจากนี ้ความตอ้งการจากตลาดส่งออก โดยเฉพาะในช่วง 9 เดือนแรก ของปี 2563 มีมลูค่าราว 
12.05 ลา้นเหรียญสหรฐัฯ หรือเติบโตรอ้ยละ 39.5 (YoY) แต่ส่ิงที่อาจจะตอ้งเร่งพฒันาหากตอ้งการสรา้งความยั่งยืนใหก้ับธุรกิจใน
ระยะขา้งหนา้เพื่อใหบ้รรลเุป้าหมาย ก็คือ การกระจายมลูค่าเพิ่มไปสู่ผูป้ระกอบการตน้น า้ใหม้ากขึน้และสรา้งความแตกต่างใหก้ับ
ผลิตภณัฑส์มนุไพรของไทย  
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ที่มา: ศนูยว์ิจยักสิกรไทย 

  

112



ความเห็นของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ             บริษัท มอร ์รีเทิรน์ จ ากดั (มหาชน) 

บริษัท ดิสคฟัเวอร ์แมเนจเมน้ท ์จ ากดั  หนา้ 90/150 
 

7. ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
รายการที-่2 (การจ าหน่ายเงนิลงทุนใน MMD)  

7.1.1. วัตถุประสงคแ์ละความจ าเป็นในการเข้าท ารายการ 
ตามที่ บรษิัทฯ มิไดร้บัเงินเพิ่มทนุ จากการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุใหบ้คุคลเฉพาะเจาะจง (Private Placement) จ านวน

รวม 3,000,000,000 หุน้ โดยมีราคาเสนอขาย 0.50 บาทต่อหุน้ (ที่ไดม้ีมติที่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2563 ประชุมเมื่อวนัที่ 9 
กนัยายน 2563 ใหอ้นมุตัิการเพิ่มทนุดงักล่าว) เนื่องจากการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักล่าวมิไดด้  าเนินการภายในก าหนดระยะเวลา 
3 เดือนนบัแต่วนัที่มีมติที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ จึงท าใหร้าคาเสนอขายตอ้งถกูก าหนดขึน้ใหม่เป็นราคาตลาด (ตามเกณฑอ์นญุาต
การออกเสนอขาย แบบ Private Placement) โดยราคาตลาด ณ ช่วงเวลาดงักล่าวมีราคาสงูกว่าราคาเสนอขายเดิมที่ 0.50 บาทต่อ
หุน้อย่างมีนัยส าคญั นักลงทุนกลุ่มดังกล่าวจึงไม่จองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนใหบุ้คคลเฉพาะเจาะจงดังกล่าว  ท าใหบ้ริษัทฯ ขาดเงิน
ลงทุนในโครงการผลิตภณัฑส์มนุไพรไทยและการตัง้รา้น “การบูร” ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าจะตอ้งใชเ้งินลงทุนอีกประมาณ 300.00 ลา้น
บาท (ตามแผนการใชเ้งินเพิ่มทนุเดิมของบรษิทัฯ ) และบรษิัทฯ มีแผนจะมุ่งเนน้การด าเนินธุรกิจบรหิารจดัการน า้ครบวงจร น า้ประปา 
บ าบดัน า้เสีย  

ทัง้นี ้ธุรกรรมการจ าหน่ายเงินลงทุนทัง้หมดใน MMD ใหแ้ก่ HEMP ในครัง้นี ้เป็นไปเพื่อการขยายการเติบโตทางธุรกิจและ
สรา้งพนัธมิตรทางธุรกิจของบรษิัทฯ เพื่อสรา้งธุรกิจที่ยั่งยืนและเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินกิจการ และการ
บรหิารงาน อีกทัง้ในสมยัที่คณุสามารถ ฉั่วศิรพิฒันา เป็นผูบ้รหิารของ MORE  ในช่วงก่อนปี 2561 ไดเ้ริ่มโครงที่เก่ียวขอ้งกบั สมนุไพร
ไทยมาก่อน ซึ่งคณะกรรมการบรษิัทฯ ไดเ้ห็นถึงความรู ้ความสามารถ การมีประสบการณแ์ละความตัง้ใจจรงิ จนกระทั่งคณุสามารถ 
ฉั่วศิริพฒันา ไดข้ายหุน้และลาออกจากการบริหาร MORE ในปี 2561 และไดเ้ขา้ลงทุนใน HEMP จึงถือว่าเป็นการสานต่อส่ิงที่เคย
เริ่มตน้ท าไวต้ัง้แต่แรกแลว้ดว้ยความช านาญจึงเป็นการต่อยอดธุรกิจของ MMD ไดเ้ป็นอย่างดี ซึ่งจะสรา้งผลตอบแทนสะทอ้นมายงั
หุน้ของ HEMP และสรา้งผลตอบแทนใหบ้ริษัทฯ ไดใ้นอนาคต นอกจากนี ้MORE สามารถรกัษาสภาพคล่องทางการเงินส าหรบัการ
ด าเนินธุรกิจดา้นสาธารณูปโภค การบริหารจัดการน า้ต่อไปในอนาคต อีกทั้งยังลดภาระทางการเงินและค่าใชจ้่ายทางการเงินที่
เก่ียวขอ้งกบัการบรหิารงาน MMD เอง    
 

7.2. ผลกระทบจากการเข้าท ารายการจ าหน่ายเงนิลงทุนทัง้หมดใน MMD (รายการที-่2) 
7.2.1. ผลกระทบทางบัญชีต่อบริษัทฯ  

ภายหลังการเขา้ท ารายการธุรกรรมการจ าหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดใน MMD บริษัทฯ จะตอ้งจัดท างบการเงินรวม ซึ่งรวม
สินทรพัยแ์ละหนีสิ้น้ที่ไดม้าจากการเขา้ท ารายการครัง้นี ้ ดงันัน้เพื่อใหผู้ถื้อหุน้เห็นภาพการเปล่ียนแปลงในงบแสดงฐานะทางการเงิน
ของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จึงไดจ้ัดท างบแสดงฐานะทางการเงินเสมือน โดยอา้งอิงจากงบการเงินรวมที่สอบทานแลว้ของบริษัทฯ 
สิน้สดุ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2564 โดยเสมือนว่าบริษัทฯ ไม่ไดถื้อหุน้ MMD และน ามาปรบัปรุงกับธุรกรรมที่เก่ียวขอ้งในการเขา้ท า
รายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยใ์นครัง้นี ้โดยรายละเอียดมีดงันี:้ (งบเสมือน จดัท าขึน้โดย บรษิัทฯ เมื่อวนัท่ี 27 กนัยายน 2564) 
 

หน่วย:ล้านบาท 
30 มิถุนายน 2564 

ก่อนเข้าท ารายการ หลังเข้าท ารายการที-่1  
งบแสดงฐานะทางการเงิน 
สินทรัพย ์   
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 12.79 11.82 
ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีห้มนุเวียนอื่น-สทุธิ 22.05 20.64 
เงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั-สทุธิ - - 
เงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่กิจการอ่ืน-สทุธิ - - 
สินคา้คงเหลือ-สทุธิ 11.07 11.07 
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หน่วย:ล้านบาท 
30 มิถุนายน 2564 

ก่อนเข้าท ารายการ หลังเข้าท ารายการที-่1  
สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น 8.34 8.32 
รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 54.25 51.85 
เงินลงทนุในบริษัทรว่ม-สทุธิ - - 
เงินลงทนุในบริษัทย่อย-สทุธิ - - 
เงินลงทนุระยะยาวอื่น - 926.951/ 

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีไ้ม่หมนุเวียนอื่น-สทุธิ 11.71 11.71 
อสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการลงทนุ 262.57 262.57 
ที่ดินอาคารและอปุกรณ-์สทุธิ 49.79 43.69 
สินทรพัยใ์นการจ าหน่ายน า้ประปา   
สินทรพัยท์ี่ตอ้งโอนเม่ือสิน้สดุอายสุญัญาฯของบริษัทย่อย 105.73 105.75 
สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน-สทุธิ 1.17 1.16 
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น 65.11 51.87 
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 496.08 1,403.71 
รวมสินทรัพย ์ 550.33 1,455.56 
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น   
เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีห้มนุเวียนอื่น 64.92 64.58 
เงินกูย้ืมระยะสัน้จากกิจการและบคุคลที่เกี่ยวขอ้งกนั 37.30 46.45 
เงินกูย้ืมระยะสัน้จากบคุคลอ่ืน 3.70 3.70 
ส่วนของหนีส้ินตามสญัญาเช่าที่ถึงก าหนดช าระภายใน
หนึ่งปี 

1.58 0.67 

ภาษีเงินไดน้ิติบคุคลคา้งจ่าย 0.18 0.17 
ประมาณการหนีส้ินจากภาระค า้ประกนั 110.38 110.38 
ประมาณการหนีส้ินจากคดีความ 5.79 5.79 
หนีส้ินหมนุเวียนอื่น 1.31 1.29 
รวมหนี้สินหมุนเวียน 225.15 233.03 
หนีส้ินตามสญัญาเช่า 4.42 0.67 
ประมาณการหนีส้ินไม่หมนุเวียนส าหรบัผลประโยชน์
พนกังาน 

0.34 0.34 

หนีส้ินไม่หมนุเวียนอื่น 2.85 2.85 
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 7.60 3.86 
รวมหนี้สิน 232.76 236.89 
ทนุออกจ าหน่ายและช าระเต็มมลูค่าแลว้ 326.54 326.54 

ส่วนเกินมลูคา่หุน้สามญั 904.49 904.49 

ก าไรสะสม(ขาดทนุ)   

จดัสรรแลว้-ส ารองตามกฎหมาย 5.99 5.99 

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (936.61) (762.47) 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถ้ือหุน้ - 726.952/ 

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 300.41 1,201.50 
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ านาจควบคมุ 17.17 17.17 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 317.58 1,218.67 
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 550.33 1,455.56 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
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หน่วย:ล้านบาท 
30 มิถุนายน 2564 

ก่อนเข้าท ารายการ หลังเข้าท ารายการที-่1  
รายได้   
รายไดจ้ากการขาย 40.29 40.29 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 33.36 33.36 

ก าไรจากการขายเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย - 174.153/ 

รายไดอ่ื้น 14.23 14.23 

โอนกลบัค่าเผื่อหนีส้งสยัจะสญู 5.62 5.62 

รวมรายได้ 93.50 267.65 
ค่าใช้จ่าย   
ตน้ทนุขาย 21.21 21.21 

ตน้ทนุการใหบ้ริการ 29.58 29.58 

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 19.68 19.68 

ค่าเผื่อประมาณการหนีส้ินจากภาระค า้ประกนั - - 
รวมค่าใช้จ่าย 70.47 70.47 
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนใน   
บริษัทร่วมต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 23.03 197.17 

ส่วนแบ่งขาดทนุจากเงินลงทนุในบรษิทัรว่ม - - 
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 23.03 197.17 
ตน้ทนุทางการเงิน 1.13 1.12 
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ 21.90 196.05 
รายได(้ค่าใชจ้่าย)ภาษีเงินได ้ 0.18 0.17 
ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับงวด 21.73 195.87 
ผลก าไรจากเงินลงทนุในตราสารทนุทีก่  าหนดใหว้ดัมลูค่า
ดว้ยราคายตุิธรรมผ่านก าไรเบ็ดเสรจ็อ่ืน 

 -     726.95  

รวมก าไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด  -     726.95  
รวมก าไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด  21.73   922.82  
ที่มา: บริษัทฯ 
หมายเหต:ุ  
1/ หุน้ HEMP ที่ไดร้บัเป็นสิ่งตอบแทนจากการจ าหน่าย MMD จ านวน 1,655,262,500 หุน้ บนัทึกดว้ยราคาปิด ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 64 ที่ 0.56 บาทต่อหุน้ 
รวมมูลค่า 926.95 ลา้นบาท โดยมูลค่าเงินลงทุนที่มีราคาตลาดชัดเจน (เงินลงทุนในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ) จะถูกบนัทึกมูลค่าตามราคา
ตลาด ณ วนัสิน้รอบบญัชี ดงันัน้มลูค่าเงินลงทนุใน HEMP จะถกูปรบัปรุงตามราคาตลาด ซึ่งจะส่งผลกระทบต่องบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน ในรายการผล
ก าไรจากเงินลงทนุในตราสารทนุที่ก าหนดใหว้ดัมลูค่าดว้ยราคายตุิธรรมผ่านก าไรเบ็ดเสรจ็อ่ืน ทัง้นีภ้ายหลงัการเขา้ท ารายการที่-2 บริษัทฯ จะเขา้ถือหุน้หุน้
ในสดัส่วนรอ้ยละ 36.07 ของทุนจดทะเบียนที่ช  าระแลว้ของ HEMP ซึ่งถือเป็นผูถ้ือหุน้รายใหญ่อนัดบั 1 ของ HEMP ดงันัน้ หากบริษัทฯ ตอ้งการจ าหน่าย
หุน้ของ HEMP ทัง้หมดอาจจะมีขอ้จ ากดัทางดา้นสภาพคล่อง และอาจจะส่งผลต่อราคาตลาดอย่างมีนยัส าคญั 
2/ องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถ้ือหุน้ เกิดจากก าไรจากเงินลงทนุระยะยาวที่ยงัไม่เกิดขึน้จริงจากราคาปิดของหุน้ HEMP ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 64 ที่ 0.56 
บาทต่อหุน้ 
3/ ก าไรจากการจ าหน่าย MDD 174.15 ลา้นบาท 
 

 การวิเคราะหผ์ลกระทบจากการจ าหน่ายเงินลงทนุทัง้หมดใน MMD  
ผลกระทบทางบญัชีต่อบรษิัทฯ จากการจ าหน่ายเงินลงทนุทัง้หมดใน MMD มี 2 ส่วนหลกั คือ 1. มาจากเงินลงทนุระยะยาว

อื่น ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อองคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถื้อหุน้เนื่องจากโดยหลกัการบนัทึกบญัชี บรษิัทฯ ตอ้งบนัทึกมลูค่าเงินลงทนุ
ใน HEMP เป็นมูลค่าตลาดปัจจุบัน (บริษัทฯ ใชส้มมติฐานอา้งอิงราคาปิดของหุน้ HEMP ณ วันที่ปิดงบการเงินงวด 30 มิถุนายน 
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2564 ที่ราคา 0.56 บาทต่อหุน้) และ 2. ก าไรจากการขายเงินลงทุนใน MMD บริษัทฯ ค านวณจากผลต่างของราคาขายกบัราคาทนุ 
ซึ่ง เงินลงทนุระยะยาวอื่นๆ จะมีการเปล่ียนแปลงตามราคาตลาดซึ่งจะส่งผลกระทบต่อมลูค่าสินทรพัยร์วม และองคป์ระกอบอื่นของ
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ ของบรษิัทฯ ในทกุไตรมาส 

 
7.3. ข้อดี ข้อด้อย และความเสี่ยงของการเข้าท ารายการที-่2 
7.3.1. ข้อดีของการเข้าท ารายการ 
7.3.1.1. เป็นการลงทนุตามวตัถปุระสงคแ์ละแผนกลยทุธ์เพือ่การเตบิโตในระยะยาวของกลุ่มบริษัทฯ: 

ท่ามกลางสภาวะแวดลอ้มที่เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตวั และการระบาดของ COVID-19 ท าให้
บริษัทฯ ตระหนักถึงการแข่งขันทางธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพร น่าจะมีการแข่งขั้นที่รุนแรงขึน้ ประกอบกับ MMD เริ่มพัฒนา
ผลิตภณัฑข์องตนเองจนตอ้งเริ่มท าการตลาดอย่างจริงจงั ซึ่งการท าการตลาดอย่างจริงจงัของผลิตภณัฑย์าสมนุไพร จะตอ้งใชเ้งิน
ลงทุนเพิ่มขึน้อีกมาก ทัง้นี ้การลงทุนท าการตลาดผลิตภณัฑย์าสมนุไพร อาจท าใหบ้ริษัทฯ ไม่มีเงินลงทุนเพียงพอกบัธุรกิจหลกั โดย
บรษิัทฯ มีนโยบายที่จะมุ่งเนน้การท าธุรกิจบรหิารจดัการน า้ครบวงจร น า้ประปา บ าบดัน า้เสีย เป็นธุรกิจหลกั ซึ่งบรษิัทฯ คาดว่าน่าจะ
สามารถท าก าไรใหก้บับรษิัทฯ 

นอกจากนี ้ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 5/2564 บริษัทฯ ยงัมีการขออนุมตัิผูถื้อหุน้ในการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุน
จ านวน ไม่เกิน 2,000,000,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.05 บาท เพื่อเสนอขายใหแ้ก่บุคคลเฉพาะเจาะจง (Private Placement) 
จ านวน 1 ราย ไดแ้ก่ MAYPLUS  โดยมีราคาเสนอขายหุน้ละ 1.50 บาท คิดเป็นมลูค่ารวมไม่เกิน 3,000,000,000 บาท (สามพนัลา้น
บาท) เพื่อเป็นค่าตอบแทนส าหรบัการไดม้าซึ่ง แร่ไพโรลไูซต ์(“แร่ไพโรลไูซต์”) คิดเป็นมลูค่ารวม 3,000,000,000 บาท (สามพนัลา้น
บาท)  แทนการช าระดว้ยเงินสด กล่าวอีกนยัหนึ่งคือผูล้งทุนจะช าระค่าหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทดว้ยแร่ไพโรลไูซตแ์ทนการช าระ
ดว้ยเงินสด (Payment in Kind)  ซึ่งแร่ไพโรลไูซต ์นัน้เป็นวตัถุดิบหลกัในการกรองน า้ซึ่งบริษัทฯ เห็นว่าธุรกิจดงักล่าวน่าจะเป็นธุรกิจ
หลกัของบรษิัทฯ ในอนาคต ดงันัน้การท่ีบรษิัทฯ มีทิศทางการท าธุรกิจที่ชดัเจนขึน้ ซึ่งน่าจะท าใหบ้รษิัทฯ มีรายไดแ้ละผลก าไรท่ียั่งยืน
ในอนาคต ส่งผลโดยตรงต่อประโยชนข์องผูถื้อหุน้ 

 

7.3.1.2. บริษัทฯ สามารถรบัรูผ้ลก าไรจากการจ าหน่ายเงนิลงทนุใน MMD ไดท้นัท:ี 
เนื่องจากปัจจบุนั บรษิัทฯ มีการประมาณการค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของเงนิลงทนุใน MMD ทัง้จ านวน (จ านวน 25.00 ลา้นบาท 

จากเงินลงทุนตัง้ตน้ 25.00 ลา้นบาท) ส่งผลใหเ้งินลงทุนใน MMD ของบริษัทฯ มีมลูค่าเท่ากับ 0.00  บาท ซึ่งหากบริษัทฯ จ าหน่าย
เงินลงทุนทัง้หมดใน MMD โดยการแลกเปล่ียนกับหุน้สามญัเพิ่มทุนของ HEMP ที่จ านวนไม่เกิน 1,655,262,500 หุน้ มลูค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขาย 0.12083 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิน้ 200,000,000 บาท จะส่งผลให้งบการเงินเฉพาะ
กิจการของบริษัทฯ มีก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนดงักล่าวที่ 200.00 ลา้นบาท และจะส่งผลใหง้บการเงินรวมของบริษัทฯ มีก าไร
จากการจ าหน่ายเงินลงทนุดงักล่าวที่ 174.15 ลา้นบาท ซึ่งเกิดจากการน าราคาจ าหน่ายที่ 200.00 ลา้นบาท มาหกัดว้ยตน้ทนุของเงนิ
ลงทุน 25.00 ลา้นบาท และก าไร(ขาดทุน)สะสมของ MMD ที่ 0.85 ลา้นบาท ดงันัน้ ทัง้นีจ้ากการคาดการณ ์จากงบเสมือนหลงัการ
เขา้ท ารายการที่-2 (รายละเอียดตามขอ้ 7.2.1) บริษัทฯ อาจมีผลก าไรจากเงินลงทุนในตราสารทุนที่ก าหนดใหว้ดัมูลค่าดว้ยราคา
ยุติธรรมผ่านก าไรเบ็ดเสร็จอื่นใน MMD ที่  726.95  ลา้นบาท (อา้งอิงราคาปิดของหุน้ HEMP ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ที่ 0.56 
บาทต่อหุน้) ซึ่งจะเป็นประโยชนโ์ดยตรงต่อผูถื้อหุน้ 
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7.3.2. ข้อด้อยของการเข้าท ารายการ 
7.3.2.1. บริษัทฯ จะเสียโอกาสในการลงทุนในผลิตภณัฑ์สมนุไพร การแพทย์แผนไทย เวชภณัฑ์ เวชส าอาง ผลิตภณัฑ์เสริมความ

งาม ผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร:  
จากรา่งสญัญาซือ้ขายหุน้ของ MMD (รายละเอียดตามขอ้ 6.10) ไดม้ีการระบชุดัเจนถึงการท าธุรกิจแข่งขนั โดยบรษิัทฯ ได้

ใหค้  ามั่นสญัญาว่า บรษิัทฯ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยออ้ม โดยตนเอง หรือรว่มกบัผูอ้ื่น หรือในฐานะตวัการ ตวัแทน ผูถื้อหุน้ กรรมการ 
ที่ปรกึษา ผูร้บัจา้ง หรือโดยประการอื่น และไม่ว่าเพื่อผลประโยชนต์นเอง หรือของผูอ้ื่น ในการ (1) ประกอบกิจการ บรหิาร หรือเขา้ถือ
หุน้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม ในบรษิัท องคก์ร หรือนิติบคุคลใด ๆ ซึ่งประกอบธุรกิจเช่นเดียวกนั หรือคลา้ยคลงึกนักบับรษิัทฯ ทัง้
ภายในประเทศและต่างประเทศ (2) ชกัชวนหรือชกัจูง หรือพยายามชกัชวนหรือชกัจูงลกูจา้งหรือพนกังานของบริษัทฯ ใหอ้อกจาก
การเป็นลกูจา้งหรือพนกังานของบรษิัทฯ เพื่อท างานใหแ้ก่ตน หรือบคุคลอื่นใด ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม และไม่ว่าการออกจาก
การเป็นลกูจา้งหรือพนกังานของบรษิัทฯ ดงักล่าวจะเป็นการละเมิดหรือผิดสญัญาจา้งที่เก่ียวขอ้งหรือไม่ (3) ชกัชวนลกูคา้ของบริษัท
ฯ เพื่อไม่ใหบ้คุคลดงักล่าวด าเนินธุรกิจ และ/หรือ ใชบ้รกิารกบับรษิัทฯ  

จากขอ้ความของรา่งสญัญาซือ้ขายหุน้ดงักล่าวจะท าใหบ้ริษัทฯ ไม่สามารถลงทนุ หรือเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจผลิตภณัฑส์มนุไพร 
การแพทยแ์ผนไทย เวชภณัฑ ์เวชส าอาง ผลิตภณัฑเ์สริมความงาม ผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร ไดอ้ีกหลงัจากนี ้ทัง้นีจ้ากร่างสญัญาซือ้
ขายหุน้ของ MMD การขา้มท าธุรกิจแข่งขนัดงักล่าวมิไดร้ะบรุะยะเวลา และสดัส่วนการถือหุน้ใน HEMP ซึ่งหากตีความตามที่สญัญา
ระบุไวถ้ึงแมว้่าบริษัทฯ จะขายหุน้ทั้งหมดใน HEMP ออกไปแลว้ก็อาจจะไม่สามารถท าธุรกิจที่มีลักษณะคลา้ยคลึงกับ MMD ใน
อนาคต 
 
7.3.2.2. บริษัทฯ ไม่มีอ านาจควบคมุการบริหารใน HEMP:  

จากร่างสญัญาซือ้ขายหุน้ของ MMD (รายละเอียดตามขอ้ 6.10) ไดม้ีการระบุชดัเจนถึงการไม่สามารถแต่งตัง้ตวัแทน ใน
การเป็นกรรมการใน HEMP ถึงแมว้่าหลงัการท ารายการที่-2 บริษัทฯ จะถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 36.07 ของหุน้ที่ออกและช าระแลว้
ของ HEMP ส่งผลให ้บรษิัทฯ จะไม่สามารถเขา้ถึงขอ้มลู รวมถึงรว่มพิจารณาทิศทางในการด าเนินธุรกิจของ HEMP ในฐานะผูถื้อหุน้
ใหญ่ของกิจการได ้ท าใหบ้รษิัทฯ จะมีส่วนในการตดัสินใจใน HEMP ในกรณีที่ HEMP มีการเสนอวาระใหผู้ถื้อหุน้อนมุตัิ เช่น การเขา้
ท ารายการท่ีมีขนาดรายการเกินกว่ารอ้ยละ 50.00 ของสินทรพัยร์วม หรือรายการที่เก่ียวโยงกนัท่ีมีขนาดรายการเกินกว่ารอ้ยละ 3.00 
ของสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิ และรายการพิเศษอื่นๆ เท่านัน้ทัง้นีก้ารที่บริษัทฯ ถือหุน้ในส่วนส่วนรอ้ยละ 36.07 ของ HEMP และเป็นผู้
ถือหุน้ท่ีมีสดัส่วนมากที่สดุเมื่อเปรียบเทียบกบัผูถื้อหุน้รายอื่น แต่ไม่มีสิทธิในการออกส่งกรรมการเขา้ไปรว่มบรหิารใน HEMP อาจท า
ใหบ้รษิัทฯ ไม่สามารถดแูลผลประโยชนข์องตนเองได ้

  
7.3.2.3. หากบริษัทฯ ตอ้งการขายหุน้ของ HEMP ในอนาคต อาจส่งผลกระทบต่อราคา:  

หลงัจากการเขา้ท ารายการที่-2 บริษัทฯ จะถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 36.07 ของหุน้ที่ออกและช าระแลว้ของ HEMP ซึ่งถือว่า
เป็นสดัส่วนที่มีนยัส าคญั ดงันัน้ หากบรษิัทฯ ตอ้งการจะขายเงินลงทนุดงักล่าวบรษิัทฯ อาจไม่สามารถขายเงินลงทนุทัง้หมดในคราว
เดียว นอกจากนี ้หากบริษัทฯ ขายเงินลงทุนดงักล่าวในจ านวนมาก การขายหุน้ดงักล่าวของบริษัทฯ อาจส่งผลอย่างมีนยัส าคญั ต่อ
ราคาหุน้โดยรวมของ HEMP ได ้

 
7.3.2.4. บริษัทฯ ไม่สามารถขายหุน้ HEMP ในราคาทีต่อ้งการไดภ้ายในระยะเวลา 1 ปี  หากราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุของ 

HEMP มีราคาต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาดก่อนวนัแรกทีม่ีการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุ: 
หากราคาเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนของ HEMP ที่ออกใหแ้ก่ MORE เพื่อช าระเป็นค่าตอบแทนการซือ้หุน้ MMD นั้น มี

ราคาต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาดของ HEMP ก่อนวนัแรกที่มีการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุน จะท าให ้MORE ไม่สามารถขาย
หุน้สามญัเพิ่มทุนดงักล่าวภายในระยะเวลา 1 ปีนบัแต่วนัที่หุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทผูซ้ือ้เริ่มท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์  
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(Silent Period) ซึ่งระยะเวลาดงักล่าวจะท าให ้MORE เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ใน HEMP แต่ไม่สามารถร่วมบริหารได ้ตามรายละเอียดขอ้  
6.10 รา่งสญัญาซือ้ขายหุน้ MMD ระหว่าง HEMP กบับรษิัทฯ 
 
7.3.3. ความเสี่ยงของการเข้าท ารายการ 
7.3.3.1. ความเสีย่งจากการทีผู่ถ้ือหุน้ของบริษัทฯ ไม่อนมุตักิารเขา้ท ารายการจ าหน่ายไปซึ่งเงนิลงทนุทัง้หมดใน MMD (รายการที-่

2)  
เนื่องจากการเขา้ท ารายการในครัง้นี ้เป็นรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยท์ี่มีขนาดรายการมากกว่ารอ้ยละ 50 ตามเกณฑ์

มลูค่าส่ิงตอบแทน ดงันัน้ บริษัทฯ ตอ้งไดร้บัอนุมตัิการเขา้ท ารายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยจ์ากที่ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ดว้ย
คะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัส่วนของผู้
ถือหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สีย ซึ่งหากบรษิัทฯ มิไดเ้สียงสนบัสนนุจากผูถื้อหุน้เพียงพอบรษิัทฯ จะไม่สามารถเขา้ท ารายการได ้ 
 
7.3.3.2. ความเสีย่งจากการทีผู่ถ้ือหุน้ของ HEMP ไม่อนมุตักิารเขา้ท ารายการไดม้าซึ่งสนิทรพัย์  

เนื่องจากการเขา้ท ารายการที่-2 ส าหรบั HEMP ถือเป็นรายการไดม้าซึ่งสินทรพัย ์ที่มีขนาดรายการมากกว่ารอ้ยละ 50 ตาม
เกณฑม์ลูค่าส่ิงตอบแทนเช่นเดียวกบับรษิัทฯ ดงันัน้ HEMP ตอ้งไดร้บัอนมุตัิการเขา้ท ารายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยจ์ากที่ประชุมผู้
ถือหุ้นของบริษัทฯ ดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยไม่นบัส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สีย ซึ่งหาก HEMP มิไดเ้สียงสนบัสนนุจากผูถื้อหุน้เพียงพอ HEMP จะไม่สามารถเขา้
ท ารายการได ้อย่างไรก็ดี การเขา้ท ารายการดงักล่าวในมมุมองของ HEMP น่าจะเป็นประโยชนต์่อผูถื้อหุน้ 
 
7.3.3.3. ความเสีย่งจากการที ่ส านกังาน ก.ล.ต ไม่อนมุตัใิห ้HEMP การออกหุน้เพิ่มทนุ Private Placement  

เนื่องจากการเข้าท ารายการในครั้งนี ้เนื่องจาก HEMP ใช้การออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจง (Private 
Placement) จ านวนไม่เกิน 1,655,262,500 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขาย 0.12083 บาทต่อหุน้ คิดเป็นมลูคา่
รวมทัง้สิน้ 200,000,000 บาท ใหแ้ก่บริษัทฯ เพื่อช าระเป็นค่าตอบแทนส าหรบัการซือ้หุน้สามญัของ MMD แทนการช าระดว้ยเงินสด 
ทัง้นีก้ารออกและจดัสรรหุน้เพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ดงักล่าวนอกจากจะตอ้งไดร้บัอนุมตัิจากผูถื้อหุน้แลว้ 
HEMP ยงัจะตอ้งไดร้บัอนุมตัิจากส านกังาน ก.ล.ต อีกดว้ย ดงันัน้หากส านกังาน ก.ล.ต. ไม่อนุมตัิการออกหุน้เพิ่มทุนใหก้บับุคคลใน
วงจ ากดั (PP) ดงักล่าวจะท าให ้HEMP ไม่สามารถช าระค่าหุน้ของ MMD ไดต้ามที่ตกลงกนั 

 
7.3.3.4. ความเสีย่งจากความผนัผวนของราคา HEMP 

เนื่องจากการเขา้ท ารายการในครัง้นีบ้ริษัทฯ หุน้ของ HEMP ที่บริษัทฯ ไดร้บัมาแทนเงินสดจ านวนไม่เกิน 1,655,262,500 
หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขาย 0.12083 บาทต่อหุน้ คิดเป็นมลูค่ารวมทัง้สิน้ 200,000,000 บาท ณ วนัที่ 10 
กันยายน 2564 มีราคาตลาดสูงกว่าราคาที่บริษัทฯ ได้ตกลงกับ HEMP อย่างมีนัยส าคัญ (ราคาถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนักของหุน้ของ 
HEMP ที่ค  านวณยอ้นหลงั 15 วนัท าการติดต่อกนั ระหว่างวนัท่ี 20 สิงหาคม 2564 ถึง 9 กนัยายน 2564 เท่ากบั 0.68 บาทต่อหุน้) ซึ่ง
ราคาดงักล่าวมากกว่าราคาที่ HEMP เสนอขายใหก้ับบริษัทฯ 0.5592 บาทต่อหุน้คิดเป็นรอ้ยละ 462.77  ซึ่งเมื่อพิจารณาราคาหุน้
เฉล่ียของ HEMP ในช่วงปี 2563 พบว่า HEMP มีราคาหุน้สงูสดุที่ 0.16 บาทต่อหุน้ โดยหาพิจารณาราคาหุน้ HEMP ในปัจจบุนั (0.68 
บาทต่อหุน้) มีราคาหุน้ HEMP เพิ่มขึน้จากราคาสงูสดุในปี 2563 บาทต่อหุน้คิดเป็นรอ้ยละ 325 ซึ่งเมื่อพิจารณาจากอตัรารายได ้และ
อตัราก าไรของ HEMP ในช่วง 1 ปีก่อนหนา้ HEMP มิไดม้ีขอ้มลูพืน้ฐานท่ีเปล่ียนไปอย่างมีนยัส าคญั  

นอกจากนี ้ในการเขา้ท ารายการที่-2 จะท าใหบ้รษิัทฯ อาจมีเงินลงทนุระยะยาวอื่นๆ เพิ่มขึน้ 926.95 ลา้นบาท  (หากคิด
จากราคาปิดของหุน้ HEMP ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 ที่ราคา 0.56 บาทต่อหุน้ ตามการจดัท างบเสมือนโดยบรษิัทฯ ตามหวัขอ้ 
7.2.1) อย่างไรก็ดี ในอนาคต หากราคาหุน้ HEMP มีการปรบัตวัลดลงกวา่ราคาที่บรษิัทฯ ไดบ้นัทึกไวใ้นงบ แสดงฐานะทางการเงิน
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คือ 0.56 บาทต่อหุน้ บรษิัทฯ มีหนา้ที่ตอ้งตัง้คา่เผ่ือการดอ้ยคา่ของเงินลงทนุใน HEMP ซึ่งอาจท าใหง้บการเงินของบรษิัทฯ มคีวาม
ผนัผวน 
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8. ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับความเหมาะสมของราคาและเงื่อนไขในการเข้าท ารายการ
จ าหน่ายไปซึ่งเงนิลงทุนทัง้หมดใน MMD (รายการที-่2) 

8.1. การประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์ีจ่ะจ าหน่ายไป (รายการที-่2) 
จากการเขา้ท ารายการที่-2  MORE จะจ าหน่ายเงินลงทุนใน MMD ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ในสดัส่วนรอ้ยละ 99.99 

ของจ านวนหุน้ที่จดทะเบียนและช าระแลว้ของ MMD หรือ จ านวน 249,998 หุน้ ใหแ้ก่ HEMP โดย HEMP จะออกและจัดสรรหุ้น
สามญัเพิ่มทุนของ HEMP จ านวนไม่เกิน 1,655,262,500 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท ใหแ้ก่ MORE ดงันัน้ ที่ปรกึษาทางการ
เงินอิสระตอ้งพิจารณาความเหมาะสมของราคาหุน้ของ MMD เพื่อเทียบกับมูลค่าสินทรพัยท์ี่จะไดม้าเป็นค่าตอบแทนและมูลค่า
ยตุิธรรมของสินทรพัยท์ี่จะไดม้าซึ่งไดแ้ก่หุน้ของ HEMP ตามรายละเอียดในหวัขอ้ที่  8.2 การประเมินมลูค่ายตุิธรรมของสินทรพัยท์ี่จะ
ไดม้าจากการเขา้ท ารายการที่-2 

ทัง้นี ้การประเมินมลูค่ายุติของ MMD จะอา้งอิงจากขอ้มลู และสมมติฐานการด าเนินธุรกิจที่ไดร้บัจาก MMD และ MORE 
ซึ่งไดแ้ก่งบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบแลว้ งบการเงินภายใน แผนธุรกิจ ขอ้มลูทางการตลาด ประมาณการและสมมติฐานทางการ
เงิน การสมัภาษณผ์ูบ้รหิารและเจา้หนา้ที่ที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงขอ้มลูที่ MORE เปิดเผยแก่สาธารณะ 

อย่างไรก็ตาม ความเห็นของที่ปรกึษาทางการเงนิอิสระตัง้อยูบ่นสมมติฐานวา่ขอ้มลู และเอกสารส าคญัดงักล่าวเป็นขอ้มลูที่
สมบูรณ์ ครบถ้วน และถูกต้องรวมทั้งเป็นการพิจารณาจากสถานการณ์ และข้อมูลที่สามารถรับรูไ้ด้ในปัจจุบันซึ่งหากมีการ
เปล่ียนแปลงใดๆ อาจส่งผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อการด าเนินธุรกิจรวมถึงการตดัสินใจของผูถื้อหุน้ได้ 

โดยที่ปรกึษาทางการเงินอิสระไดพ้ิจารณาความเหมาะสมของมลูค่าหุน้ของ MMD ดว้ยวิธีการต่างๆ จ านวน 6 วิธี ไดแ้ก่ 
1. วิธีมลูค่าหุน้ตามบญัชี (Book Value Approach) 
2. วิธีมลูค่าตามบญัชีที่ปรบัปรุงแลว้ (Adjusted Book Value Approach) 
3. วิธีมลูค่าหุน้ตามราคาตลาด (Market Price Approach) 
4. วิธีอตัราส่วนราคาต่อมลูค่าตามบญัชี (Price to Book Value Ratio Approach: P/BV Ratio) 
5. วิธีอตัราส่วนราคาต่อก าไรต่อหุน้ (Price to Earnings Ratio Approach: P/E Ratio) 
6. วิธีมลูค่าปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) 
 
หลงัจากที่ไดศ้กึษาขอ้มลูและเอกสารของ MMD รวมทัง้ขอ้มลูอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งแลว้ ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระสามารถสรุป

ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของราคาหุน้ MMD ในแต่ละวิธีไดด้งันี ้
 

8.1.1. วิธีมูลค่าหุ้นตามบัญชี (Book Value Approach) 
การประเมินมลูค่าหุน้โดยวิธีนีเ้ป็นการประเมินจากมูลค่าตามบัญชีของสินทรพัยส์ุทธิ  (สินทรพัยร์วมหักหนีสิ้นรวม) หรือ

เท่ากบัส่วนของผูถื้อหุน้ของ MMD และน ามาหารดว้ยจ านวนหุน้ จะไดเ้ป็นมลูค่าหุน้ตามบญัชี โดยอา้งอิงขอ้มลูจากงบการเงินท่ีผ่าน
การสอบทานของ MMD สิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 
ล าดับ รายละเอียด มูลค่า (ล้านบาท) 

1.  ทนุจดทะเบียนที่ช  าระแลว้  25.00  
2.  ก าไร (ขาดทนุ) สะสม   0.85  
3.  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของ MMD (3) = (1)+(2)  25.85  
4.  จ านวนหุน้ที่ช  าระแลว้ทัง้หมดของบริษัท (หุน้)1/ 250,000 
5.  มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 103.42 

หมายเหต:ุ  
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1/   โดย MMD ไดด้  าเนินการลดทุนจดทะเบียนช าระแลว้เป็น 25,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามัญ 250,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 
100.00 บาท เสรจ็สิน้แลว้ในวนัที่ 30 กนัยายน 2564 

 

การประเมินมลูค่า MMD ดว้ยวิธีมลูค่าหุน้ตามบญัชีได ้(Book Value Approach) มลูค่าของ MMD เท่ากบั 103.42 บาทต่อ
หุน้ หรือ คิดเป็นมลูค่าบริษัท 25.85 ลา้นบาท อย่างไรก็ดี การประเมินมลูค่าหุน้ดว้ยวิธีนีจ้ะค านึงถึงฐานะการเงินขณะใดขณะหนึ่ง
และมูลค่าทรัพย์สินตามที่ได้บันทึกบัญชีไว้ตามงบการเงิน ณ วันที่ท  าการประเมินเพียงอย่างเดียวเท่านั้น โดยมิได้ค  านึงถึง
ความสามารถในการท าก าไร ผลการด าเนินงาน ศกัยภาพในการเติบโตของธุรกิจในอนาคต แนวโนม้อตุสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิง่
ในปัจจุบนั MMD อยู่ระหว่างการเริ่มตน้ศึกษา วิจยัและพฒันาโครงการกัญชาและกัญชงเพื่อการพาณิชย ์ซึ่งคาดว่าจะสามารถรบัรู ้
รายไดใ้นปี 2565 ดงันัน้ ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่าวิธีประเมินมลูค่าดงักล่าวไม่เหมาะสมส าหรบัการประเมินมลูค่า
หุน้ของ MMD ในครัง้นี ้
 

8.1.2. วิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach) 
 การประเมินมลูค่าหุน้ดว้ยวิธีนีเ้ป็นการน าสินทรพัยร์วมของ MMD หกัดว้ยหนีสิ้นทัง้หมด รวมทัง้ภาระผูกพนั และหนีสิ้นที่

อาจจะเกิดขึน้ในอนาคต (Commitments and Contingent Liabilities) ซึ่งปรากฏตามงบการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 และ
ปรบัปรุงดว้ยรายการต่างๆ ที่เกิดขึน้ภายหลงัจากวนัที่ปิดงบการเงิน หรือรายการที่มีผลกระทบท าใหม้ลูค่าตามบญัชีสะทอ้นมลูค่าที่
แทจ้ริงมากขึน้ เช่น ส่วนเพิ่มหรือส่วนลดจากการประเมินราคาสินทรพัยท์ี่ยงัไม่ไดบ้นัทึกในงบการเงิน รายการบวกกลบัหนีส้งสยัจะ
สูญหรือหนีสู้ญที่ไดร้บัช าระคืน มูลค่าใบอนุญาตประกอบธุรกิจ กู๊ดวิลล ์(Goodwill) สิทธิบัตร (Patent) มูลค่าตราสินคา้ (Brand 
Value) เงินปันผลจ่าย หรือรายการขาดทนุท่ีสามารถน ามาลดภาษีไดใ้นอนาคต (Losses Carried Forward) เป็นตน้ หลงัจากนัน้ จึง
น าผลลพัธท์ี่ค  านวณไดห้ารดว้ยจ านวนหุน้ท่ีช าระแลว้ทัง้หมดของ MMD  

ทั้งนี ้ภายหลังวันที่  30 มิถุนายน 2564 MMD มิไดว้่าจ้างผู้ประเมินทรัพยสิ์นอิสระประเมินมูลค่าทรัพย์สินของกิจการ 
(เนื่องจากทรพัยสิ์นถาวรของ MMD มีเพียง 1 รายการไดแ้ก่ยานพาหนะที่มีมูลค่าตามบัญชี 6.08 ลา้นบาท โดยมูลค่าตามบัญชี
ดงักล่าวไดต้ดัค่าเส่ือมราคาตามมาตรฐานบญัชีแลว้ ซึ่งหากมีการประเมินมลูค่าทรพัยสิ์นดงักล่าวน่าจะไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมี
นยัส าคญั ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระเห็นว่าสินทรพัยถ์าวรดงักล่าวไม่น่าจะส่งผลอย่างมีนยัส าคญัต่อการประเมินมลูค่า MMD)  มิได้
มีการจ่ายเงินปันผล หรือการปรบัปรุงทางบญัชีอื่นใด นอกเหนือจากการลดทุนจดทะเบียนเป็น 25,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุน้
สามัญ 250,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท โดยการลดทุนดังกล่าวมิไดท้ าใหส่้วนของผูถื้อหุน้มีการเปล่ียนแปลงอย่างมี
นัยส าคัญเนื่องจาก MMD ไดท้ าการลดทุนจดทะเบียนในส่วนที่ยังไม่ไดม้ีการช าระมูลค่าหุน้ ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึง
ยึดถือการประเมินราคาหุน้ดว้ยวิธีปรบัปรุงมลูค่าหุน้ตามบญัชี (Adjusted Book Value Approach) ตามวิธีมลูค่าตามบญัชี (Book 
Value Approach) ซึ่งจะไดม้ลูค่าบรษิัทเทา่กบั 103.42 บาทต่อหุน้ หรือ คิดเป็นมลูค่าบรษิัท 25.85 ลา้นบาท 

แมว้่าการประเมินมูลค่าหุน้โดยวิธีนีจ้ะสะทอ้นมูลค่าหุน้ตามบัญชีที่ถูกปรับปรุงรายการต่างๆ ที่ไม่ไดถู้กบันทึกไว้ในงบ
การเงินล่าสดุ ซึ่งที่ปรกึษาทางการเงินอิสระเห็นว่าการประเมินมลูค่าหุน้ดว้ยวิธีนีส้ามารถใชเ้ป็นราคาพืน้ฐานอา้งอิงในการก าหนด
มูลค่าของบริษัทไดเ้ท่านั้น แต่ไม่ไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงศักยภาพในการเติบโตของธุรกิจ แนวโนม้อุตสาหกรรมในอนาคต และมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรพัย ์MMD โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบนั MMD อยู่ระหว่างการเริ่มตน้ศึกษา วิจยัและพฒันาโครงการกัญชาและ
กัญชงเพื่อการพาณิชย ์ซึ่งคาดว่าจะสามารถรบัรูร้ายไดใ้นปี 2565  ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่าวิธีประเมิน
มลูค่าดงักล่าวไม่เหมาะสมส าหรบัการประเมินมลูค่าหุน้ของ MMD ในครัง้นี ้
 
8.1.3. วิธีมูลค่าหุ้นตามราคาตลาด (Market Price Approach) 

การประเมินมูลค่าหุ้นโดยวิธีนี ้ จะใช้ราคาตลาดถัวเฉล่ียถ่วงน ้าหนักจากการซือ้ขายหลักทรัพย์ของ MMD ในตลาด
หลักทรพัยฯ์ ในอดีต ณ ช่วงเวลาต่างๆ โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดพ้ิจารณาราคาตลาดถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนักของหุน้ MMD 
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(มลูค่าการซือ้ขายหุน้ของบริษัท/ปริมาณการซือ้ขายหุน้ของบริษัท) ยอ้นหลงัในช่วงเวลา 7 วนั 15 วนั 30 วนั 60 วนั 90 วนั 180 วนั 
และ 360 วนั ติดต่อกนัก่อนวนัก าหนดราคาซือ้หุน้ หรือวนัท่ีที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทอนมุตัิการเขา้ท ารายการ  

ราคาตลาดเป็นกลไกที่ถูกก าหนดโดยอปุสงคแ์ละอปุทานของนกัลงทุนท่ีมีต่อหุน้ของบริษัท ซึ่งสามารถสะทอ้นถึงมลูค่าหุน้
ในขณะนั้นๆ รวมทั้งสะทอ้นถึงปัจจัยพืน้ฐาน และความตอ้งการของนักลงทุนทั่วไปที่มีต่อศักยภาพและการเติบโตของบริษัทใน
อนาคตไดด้ีพอสมควร ราคาตลาดของหุน้ในอดีตจึงสามารถใชเ้ป็นราคาอา้งอิงเพื่อสะทอ้นมลูค่าหรือราคาที่แทจ้รงิของหุน้ของบรษิัท
ได ้อย่างไรก็ดี ณ ปัจจุบนั หุน้ของ MMD มิไดเ้ขา้จดทะเบียน และซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ดงันัน้ หุน้ของ MMD จึงไม่มีราคาซือ้
ขาย ส่งผลใหท้ี่ปรกึษาทางการเงินอิสระไม่สามารถประเมินมลูค่าหุน้ของ MMD โดยวิธีนีไ้ด ้
 
8.1.4. วิธีอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี (Price to Book Value Ratio Approach : P/BV Ratio) 

การประเมินราคาโดยวิธีนี ้เป็นการน ามลูค่าตามบญัชีของ MMD ที่ถูกปรบัปรุงแลว้ในหวัขอ้ 8.1.2 วิธีปรบัปรุงมลูค่าตาม
บญัชี (Adjusted Book Value Approach) ซึ่งมีค่าเท่ากับ 103.42 บาทต่อหุน้ คูณกับมธัยฐานของอตัราส่วนราคาปิดต่อมลูค่าตาม
บญัชีเฉล่ีย (P/BV) 7 วนั 15 วนั 30 วนั 60 วนั 90 วนั 120 วนั 180 วนั และ 360 ของบรษิัทท่ีด าเนินธุรกิจใกลเ้คียงกนักบั MMD ที่จด
ทะเบียนอยู่ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ จนถึงวนัที่ 10 กันยายน 2564 ซึ่งเป็นหนึ่งวนัท าการก่อนคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติอนุมตัิให้
เขา้ท ารายการ โดยวิธีการคดัเลือกบรษิัทท่ีน ามาเปรียบเทียบของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระนัน้จะคดัเลือกจากบรษิัทท่ีมีลกัษณะการ
ประกอบธุรกิจใกลเ้คียงกับ MMD ซึ่งเป็นบริษัทที่มีโครงการหรืออยู่ระหว่างการศกึษาโครงการ หรือ มีข่าวที่จะลงทุนในโครงการกญั
ชงและกญัชามาเปรียบเทียบ 

ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระเลือกใชบ้ริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 14 บริษัทที่เริ่มมีด าเนินธุรกิจหรือประกาศข่าว
ว่าจะด าเนินธุรกิจกญัชง กัญชา (เนื่องจากการด าเนินธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกบักญัชาและกญัชงอย่างถกูตอ้งตามกฎหมายเป็นธุรกิจใหม่
ในประเทศไทย จึงไม่มีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ใดประกอบธุรกิจหลกัมาจากการจ าหน่ายผลิตภณัฑจ์ากกัญชาและ
กัญชง จะมีเพียงแต่บริษัทที่ประกอบธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกับกัญชงและกัญชาเพิ่มเติมต่อยอดจากธุรกิจเดิมเท่านั้น จึงท าใหท้ี่ปรกึษา
ทางการเงินอิสระไม่สามารถหาบริษัทที่เหมาะสมเพื่อน ามาเปรียบเทียบได ้อย่างไรก็ดี ในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมาราคาหุน้ของบริษัทที่
ด  าเนินธุรกิจหรือมีข่าวว่าจะด าเนินธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกับกัญชาและกัญชงจะมีการเปล่ียนแปลงซึ่งอาจสะทอ้นถึงการด าเนินธุรกิจ
ดังกล่าว ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงน าบริษัทที่เริ่มมีด าเนินธุรกิจหรือประกาศข่าวว่าจะด าเนินธุรกิจกัญชง กัญชาในการ
เปรียบเทียบ) โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

 
บริษัท ชื่อย่อ ตลาด

หลักทรัพย ์
ลักษณะการประกอบธุรกจิ สินทรัพย ์

(ล้านบาท) 
30 มิ.ย. 64 

รายได้1/ 

(ล้านบาท) 
30 มิ.ย. 64 

ก าไรสุทธิ1/ 

(ล้านบาท) 
30 มิ.ย. 64 

มูลค่าตลาด 
(ล้านบาท) 
10 ก.ย. 64 

1. บริษัท น า้ตาลบรุรีมัย ์
จ ากดั (มหาชน) 

BRR SET บริษัทด า เ นินธุ รกิจลงทุนในบริษัทอื่น  (Holding 
Company) โดยลงทุนในบริษัทย่อยท่ีถือหุ้นร้อยละ 
99.99 ซึ่งด าเนินธุรกิจจ านวน 6 บริษัท โดยมีธุรกิจหลกั
เ ป็นธุ รกิจผลิตและจ าหน่ายน ้าตาลทราย และ
อตุสาหกรรมต่อเน่ือง ไดแ้ก่ 1) ธุรกิจผลิตและจ าหน่าย
น า้ตาลทราย โดยมีบริษัท โรงงานน า้ตาลบรุีรมัย ์จ ากดั 
เป็นบริษัทแกน 2) ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจาก
พลังงานชีวมวล โดยบริษัท บุรีรัมย์พลังงาน จ ากัด , 
บริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร ์จ ากัด และ บริษัท บุรีรัมย์
เพาเวอรพ์ลัส จ ากัด 3) ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายปุ๋ ย
อินทรีย ์โดยบริษัท ปุ๋ ยตรากุญแจ จ ากัด 4) ธุรกิจผลิต
บรรจุภัณฑ ์เครื่องใช ้และอุปกรณต่์าง ๆ จากชานออ้ย 
และเยื่อพืชธรรมชาติชนิดอื่น โดย บริษัท ชูการเ์คน อี

9,709.08 3,397.13 85.27 4,913.20 
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ความเห็นของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ             บริษัท มอร ์รีเทิรน์ จ ากดั (มหาชน) 

บริษัท ดิสคฟัเวอร ์แมเนจเมน้ท ์จ ากดั  หนา้ 100/150 
 

บริษัท ชื่อย่อ ตลาด
หลักทรัพย ์

ลักษณะการประกอบธุรกจิ สินทรัพย ์
(ล้านบาท) 
30 มิ.ย. 64 

รายได้1/ 

(ล้านบาท) 
30 มิ.ย. 64 

ก าไรสุทธิ1/ 

(ล้านบาท) 
30 มิ.ย. 64 

มูลค่าตลาด 
(ล้านบาท) 
10 ก.ย. 64 

โคแวร ์จ ากดั เเละ 5)ธุรกิจการบริหารจดัการโลจิสติกส์
และบริการขนส่ง โดยบริษัท บีอาร์อาร ์ โลจิสติกส์ 
แมเนจเมนท ์จ ากดั 
เมื่อช่วงเดือนเมษายน 2564 บริษัทเปิดเผยว่าบริษัทอยู่
ระหว่างหารือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์เพื่อท า
ธุรกิจกญัชง ซึ่งบริษัทมีท่ีดินอยู่ท่ีจงัหวดับรุีรมัย ์จ านวน
มาก สามารถใชป้ลูกกัญชงได ้โดยขณะนีม้ีการศึกษา
ตัง้แต่ตน้ทางเพาะเมล็ดพันธุ ์ปลูก และสกัดน า้มันกญั
ชง แต่กระบวนการยังอยู่ในขัน้ตอนการศึกษาเท่านัน้ 
(ท่ีมา: ไทยรฐั) 

2. บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ากดั 
(มหาชน) 

CHAYO SET การประกอบธุรกิจของกลุ่มกิจการ มีวัตถุประสงคเ์พื่อ
ประกอบกิจการเจรจาติดตามและเร่งรัดหนีส้ิน และ
บริหารสินทรัพย์จากการรับซือ้หรือรับโอนสินทรัพย์
ดอ้ยคุณภาพทั้งท่ีมีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน
จากสถาบันการเงิน และกิจการศูนย์บริการข้อมูล
ลกูคา้ 
เมื่อช่วงเดือนมีนาคม 2564 บริษัทจับมือกับ DOD รุก
ธุรกิจกัญชง เริ่มจากการเพาะปลูกและจ าหน่ายกญัชง 
พรอ้มรว่มมือพฒันาผลิตภณัฑเ์ครื่องส าอาง ผลิตภณัฑ์
เสริมอาหาร จ่อออกผลิตภัณฑส์ารสกัดจากกญัชง 5 – 
8 ผลิตภัณฑ ์สู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ ภายในปี 
2564 (ท่ีมา: efinance) 

4,680.73 544.91 140.44 11,730.35 

3. บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค 
จ ากดั (มหาชน) 

DOD mai บริษัทด าเนินธุรกิจรบัจ้างผลิตผลิตภัณฑเ์สริมอาหาร
ภายใตต้ราสินคา้ของลูกคา้ และตราสินคา้ของบริษัท 
"Dai a to" (ได เอโตะ) 
เมื่อช่วงเดือนมีนาคม 2564 บริษัทจับมือกับ CHAYO 
รุกธุรกิจกญัชง เริ่มจากการเพาะปลูกและจ าหน่ายกญั
ชง พร้อมร่วมมือพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง 
ผลิตภัณฑเ์สริมอาหาร จ่อออกผลิตภัณฑส์ารสกดัจาก
กัญชง 5 – 8 ผลิตภัณฑ ์สู่ตลาดทัง้ในและต่างประเทศ 
ภายในปี 2564 (ท่ีมา: efinance) 

1,654.93 1,425.65 7.68 5,084.01 

4. บริษัท กนักลุเอ็นจิ
เนียริ่ง จ ากดั (มหาชน) 

GUNKUL SET 1.ธุรกิจผลิต จัดหา และจ าหน่ายอปกุรณส์ าหรบัระบบ
ไฟฟ้าในประเทศและต่างประเทศ 2. ธุรกิจผลิต จัดหา 
และจ าหน่ายผลติภัณฑ์ประหยัดพลังงาน รวมถึง
พลังงานทางเลือกท่ีเหมาะสม 3. ธุรกิจผลิตและ
จ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศ 4. ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 5. ธุรกิจการ
ใหบ้ริการบ ารุงรกัษาโรงไฟฟ้า 
เมื่อช่วงเดือนมีนาคม  2564 บริษัทเปิดเผยว่า การ
ด าเนินธุรกิจเกี่ยวกบัการปลกูพืชเศรษฐกิจประเภทกัญ
ชง และการลงทุนท าโรงสกัด CBD บริสุทธ์ิ 99% ยัง
ด าเนินการตามแผน และขัน้ตอนท่ีไดว้างไวท้กุประการ 
คาดว่าจะเริ่มปลูกไดใ้นเดือนตุลาคม 2564 ซึ่งขณะนี้
รอได้รับ ใบอนุญาตการน า เข้า เมล็ดพันธุ์  และ

43,339.42 9,365.23 3,656.83 42,458.50 
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ความเห็นของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ             บริษัท มอร ์รีเทิรน์ จ ากดั (มหาชน) 

บริษัท ดิสคฟัเวอร ์แมเนจเมน้ท ์จ ากดั  หนา้ 101/150 
 

บริษัท ชื่อย่อ ตลาด
หลักทรัพย ์

ลักษณะการประกอบธุรกจิ สินทรัพย ์
(ล้านบาท) 
30 มิ.ย. 64 

รายได้1/ 

(ล้านบาท) 
30 มิ.ย. 64 

ก าไรสุทธิ1/ 

(ล้านบาท) 
30 มิ.ย. 64 

มูลค่าตลาด 
(ล้านบาท) 
10 ก.ย. 64 

ใ บ อนุญ า ต ใ นก า ร เ พ า ะปลู ก จ า ก ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) (ท่ีมา: efinance) 

5. บริษัท เฮลท ์เอ็มไพร ์
คอรป์อเรชั่น จ ากดั 
(มหาชน) 

HEMP mai ด าเนินธุรกิจคา้ปลีก 
โดย บริษัทอยู่ระหว่างการเปลี่ยนผ่านธุรกิจจากเดิม
ด าเนินธุรกิจจ าหน่ายสินคา้ Gadget เป็นบริษัทท่ีลงทนุ
ในธุรกิจ Health and Wellness โดยคาดว่ารายไดห้ลกั
ของบริษัทจะมาจากผลิตภณัฑก์ญัชา กญัชง เป็นหลกั 

345.45 128.02 (32.49) 2,229.28 

6. บริษัท ฮัว้ฟง รบัเบอร ์
(ไทยแลนด)์ จ ากดั 
(มหาชน) 

HFT SET ผลิตและจ าหน่ายยางนอกและยางในส าหรับ
รถจกัรยาน รถจกัรยานยนต ์และรถขนส่งขนาดเล็ก 
เมื่อช่วงเดือนมีนาคม 2564 บริษัทอยู่ระหว่างศึกษา
เพื่อเข้าสู่ธุ รกิจกัญชง บนพื ้นท่ีดิน 20 ไร่  ในนิคม
อุตสาหกรรมบางปู โดยจะเน้นการเพาะปลูกในพืน้ท่ี
อาคารแบบปิด และเป็นการปลูกแบบไฮโดรโปนิกส์ 
ทั้งนีบ้ริษัทอยู่ระหว่างการเดินหน้าท่ีจะขออนุญาตใน
การปลูก  โดยประเมินเงินลงทุนธุรกิจนี้จ านวน 100 
ลา้นบาท (ท่ีมา: ทนัหุน้) 

4,114.74 3,054.17 531.05 5,465.00 

7. บริษัท อิชิตนั กรุ๊ป 
จ ากดั (มหาชน) 

ICHI SET บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจ
เครื่องด่ืม เป็นผู้ผลิตและจ าหน่ายเครื่องด่ืมชาเขียว
พร้อมด่ืม อิชิตัน กรีนที, เครื่องด่ืมสมุนไพร เย็นเย็น 
โดยอิชิตนั และเครื่องด่ืมน า้ผลไมไ้ม่อัดลม ไบเล่ ในปี 
2557 บริษัทไดเ้ข้าท าสัญญาร่วมลงทุนกับบริษัท พีที 
อาทรี่  แปซิฟิค (AP) ซึ่งเป็นนิติบุคคลท่ีจัดตั้งขึน้ใน
ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อรว่มลงทนุในบริษัท พีที อิชิ ตนั 
อินโดนีเซีย ซึ่งเป็นกิจการร่วมคา้ท่ีจะจัดตัง้ขึน้ใหม่ใน
ประเทศอินโดนีเซีย และมีวัตถุประสงคเ์พื่อผลิตและ
จ าหน่ายเครื่องดื่มพรอ้มด่ืม แบรนด ์อิชิตนั ในประเทศ
อินโดนีเซีย โดยบริษัทและ AP เขา้ลงทุนในกิจการรว่ม
ค้าในอัตราส่วนท่ีเท่ากัน (อัตรารอ้ยละ 50 ของหุ้นท่ี
ออกและจ าหน่ายไดท้ัง้หมดของกิจการรว่มคา้) 
เมื่อช่วงเดือนเมษายน 2564 บริษัทตั้งเป้าท่ีจะเขา้ท า
ตลาดเครื่องด่ืมสุขภาพผสม CBD จากกัญชง โดยเริ่ม
ดว้ยการน ารอ่ง “อิชิตนั กรีนแลป” น า้ชาเขียวผสมเทอร์
ปีนและแอล-ธีอะนีน ออกมาแนะน าตลาดเบื ้องต้น 
ก าหนดวางตลาดทั่วประเทศครอบคลมุทกุช่องทางการ
จัดจ าหน่าย คาดว่าสามารถสรา้งยอดขายไดจ้ากทุก
ช่องทาง 500 ลา้นบาท ภายใน 1 ปีแรก (ท่ีมา: Brand 
Inside) 

6,979.12 5,229.39 530.50 14,820.00 

8. บริษัท มอร ์รเีทิรน์ 
จ ากดั (มหาชน) 

MORE mai การประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท สามารถแบ่ง
ออกเป็น 3 กลุ่มหลกัไดแ้ก่ 1) ธุรกิจจดัจ าหน่ายอปุกรณ์
ประหยัดพลัง ง าน  (Energy Saving) และธุ ร กิ จ
เกี่ยวเน่ืองกับพลังงานทดแทน (Renewable Energy) 
ซึ่งด าเนินการโดยบริษัท และบริษัทย่อย ไดแ้ก่ บริษัท 
พี เพาเวอร ์แพลนท ์จ ากัด และบริษัท อีเอสพี รี-ไลฟ์้ 
แบตเตอรี่  (ประเทศไทย) จ ากัด 2) ธุรกิจวางระบบ
น า้ประปาเพื่อบริหารจัดการน า้ประปาบนเกาะเสม็ด 

550.33 81.61 (24.32) 10,906.56 
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ความเห็นของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ             บริษัท มอร ์รีเทิรน์ จ ากดั (มหาชน) 

บริษัท ดิสคฟัเวอร ์แมเนจเมน้ท ์จ ากดั  หนา้ 102/150 
 

บริษัท ชื่อย่อ ตลาด
หลักทรัพย ์

ลักษณะการประกอบธุรกจิ สินทรัพย ์
(ล้านบาท) 
30 มิ.ย. 64 

รายได้1/ 

(ล้านบาท) 
30 มิ.ย. 64 

ก าไรสุทธิ1/ 

(ล้านบาท) 
30 มิ.ย. 64 

มูลค่าตลาด 
(ล้านบาท) 
10 ก.ย. 64 

ซึ่งด าเนินการและบริหารจัดการโดยบริษัทย่อยคือ 
บริษัท เสม็ด ยูทิลิตีส้ ์จ ากัด 3) ธุรกิจดา้นการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย ์ด าเนินการโดยบริษัทย่อยคือ บริษัท 
มอร ์พร็อพเพอรตี์ ้ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากัด (ชื่อเดิม คือ 
บริษัท ดีเอ็นเอ เรฟโวลชูั่น จ ากดั) 
โดย MMD บริษัทย่อยของ MORE ประกอบธุรกิจดา้น
การส่งเสริมสุขภาพ (Healthcare & Wellness) อาทิ 
ผลิตภัณฑส์มุนไพร การแพทยแ์ผนไทย เวชภัณฑ ์เวช
ส าอาง ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม ผลิตภัณฑ์เสริม
อาหาร เป็นตน้ นอกจากนี ้ในปี 2563 MMD ไดล้งนาม
ในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ 
( MOU) กั บ ม ห า วิ ท ย า ลั ย แ ม่ โ จ้ แ ล ะ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรว์ิทยาเขตสกลนคร เพื่อ
ศึกษาและวิจยัการปลกูกญัชงและกญัชา โดย MMD มี
แผนจะด าเนินธุรกิจจ าหน่ายสินคา้จากผลผลิตจากกัญ
ชงและกญัชาเป็นธุรกิจหลกัในอนาคต โดย MMD คาด
ว่าจะเริ่มจ าหน่ายผลผลิตจากกญัชงและกัญชาไดใ้นปี 
2565   

9. บริษัท นอรท์อีส รบัเบอร ์
จ ากดั (มหาชน) 

NER SET ด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายยางแผ่นรมควัน ยาง
แท่ง  และยางผสม เพื่ อจ าหน่ายไปยังผู้ผลิตใน
อตุสาหกรรมยานยนตแ์ละกลุ่มผูค้า้คนกลาง 
เมื่อช่วงเดือนพฤษภาคม 2564 บริษัท เอ็น.อี.เฮมพ์ 
จ ากัด (N.E.Hemp) เป็นบริษัทย่อยของ NER ร่วมจับ
มือกับ บมจ. เค.ดับบลิว. เม็ททัล เวิรค์ เพื่อพัฒนา
เครื่องจักรในการสกัดกัญชงกัญชา โดยใช้ความ
เชี่ยวชาญดา้นการวางระบบเพาะปลูกและพฒันาสาย
พันธุ์เพื่อป้อนเป็นวัตถุดิบคุณภาพท่ีมีสาร THC และ 
CBD ตามหลกัเกณฑข์อง อย. (ท่ีมา: ฐานเศรษฐกิจ) 

13,941.43 19,968.18 1,072.61 12,175.30 

10. บริษัท อาร ์แอนด ์บี ฟู้ด 
ซพัพลาย จ ากดั 
(มหาชน) 

RBF SET ผลิตและจ าหน่ายวัตถุท่ีใช้เป็นส่วนผสมในอาหาร 
(Food Ingredients) ตามค าสั่ งซื ้อของลูกค้า  และ 
ภายใตต้ราสินคา้ของบริษัท เช่น อังเคิลบารน์ส์, เบสท ์
โอเดอร ์และ super-find เป็นตน้ 
เมื่อช่วงเดือนสิงหาคม 2564 บริษัท เปิดเผยว่า จาก
ประสบการณท่ี์บริษัทท าธุรกิจโรงสกัด รวมถึงในฐานะ
ท่ีเป็นผู้รับใบอนุญาตปลูก, ใบอนุญาตโรงสกัด CBD-
THC, ใบอนุญาตผลิต จ าหน่าย ส่งออก สารสกัดจาก
กัญชง ท่ีถูกต้องตามกฎหมาย มีความพร้อมในการ
รบัค าสั่งซือ้จากลกูคา้ท่ีตอ้งการใชส้ารสกัด CBD-THC 
ในกัญชาต่อเน่ือง โดยขณะนีม้ีลูกคา้หลายรายสั่งจอง
ค าสั่งซือ้สารสกัด CBD-THC เข้ามาอีกมากมาย ทั้ง
กลุ่มสินคา้อปุโภค บริโภค และอาหารเสริม (ท่ีมา: The 
Standard) 

4,649.98 3,274.97 518.02 39,200.00 

11. บริษัท ศรีตรงัแอโกร
อินดสัทรี จ ากดั 
(มหาชน) 

STA SET ธุรกิจผลิตและจดัจ าหน่ายยางธรรมชาติแบบครบวงจร 
(Full Supply Chain) ในหลากหลายประเทศ เริ่มตัง้แต่
ธุรกิจตน้น า้การท าสวนยางพาราในประเทศไทย ธุรกิจ

102,268.01 90,279.40 13,481.22 57,216.00 
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บริษัท ชื่อย่อ ตลาด
หลักทรัพย ์

ลักษณะการประกอบธุรกจิ สินทรัพย ์
(ล้านบาท) 
30 มิ.ย. 64 

รายได้1/ 

(ล้านบาท) 
30 มิ.ย. 64 

ก าไรสุทธิ1/ 

(ล้านบาท) 
30 มิ.ย. 64 

มูลค่าตลาด 
(ล้านบาท) 
10 ก.ย. 64 

กลางน ้าการผลิตและจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ยาง
ธรรมชาติ ทั้งยางแท่ง (TSR) ยางแผ่นรมควัน (RSS) 
และน ้ายางข้น (Concentrated Latex) รวมถึงธุรกิจ
ปลายน า้ในการผลิตและจัดจ าหน่ายถุงมือยาง และ
สินคา้ส าเรจ็รูป อาทิ ท่อไฮดรอลิกแรงดนัสงู 
เมื่อช่วงเดือนพฤษภาคม 2564 บริษัทอยู่ระหว่างการ
ขออนญุาตจากส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
(อย.)  เพื่อจะปลูกกัญชงบนพื ้นท่ี  100-200 ไร่  ใน
ภาคเหนือ และภาคอีสาน และมีการหารือผูเ้ชี่ยวชาญ
และน าเขา้เมล็ดพนัธุจ์ากต่างประเทศ ซึ่งหากไดร้บัการ
อนุญาต คาดว่าเริ่มลงมือปลูกไดภ้ายในกลางปี 2564 
(ท่ีมา: ฐานเศรษฐกิจ) 

12. บริษัท ซนัสวีท จ ากดั 
(มหาชน) 

SUN SET บริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายขา้วโพดหวาน
แปรรูปและผลิตภณัฑแ์ปรรูปสินคา้เกษตรอื่นๆ ภายใต้
ตราสินคา้ของบริษัท "KC" และภายใตต้ราสินคา้ของ
ลูกค้า รวมทั้งธุรกิจจัดหาและซื ้อมาจ าหน่ายไปซึ่ง
ผลิตภณัฑอ์าหารและผลผลิตทางการเกษตร 
เมื่อช่วงเดือนพฤษภาคม ปี 2564 บริษัทอยู่ระหว่าง
เตรียมด าเนินการขอใบอนญุาตเพาะปลกูกบัส านกังาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.)  เพื่อท าธุรกิจ
เกี่ยวกบักญัชง (ท่ีมา: ฐานเศรษฐกิจ) 

1,447.19 2,736.50 195.78 4,998.73 

13. บริษัท ธนบรุ ีเฮลทแ์คร ์
กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

THG SET กลุ่มบริษัทประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภทท่ีรบั
ผู้ ป่ วยไว้ค้าง คืน ในลักษณะโรงพยาบาลทั่ ว ไป 
(General Hospital) ภายใตช้ื่อ "โรงพยาบาลธนบรุี" 
เมื่อช่วงเดือนเมษายน ปี 2564 บริษัทเปิดเผยว่า บริษัท
ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) กับ
ศูนยว์ิจัยยาเสพติด วิทยาลยัวิทยาศาสตรส์าธารณสขุ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในความร่วมมือในการ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสนับสนุนการเพาะปลูก 
วิจัย สกัด และตรวจวิเคราะห์ เพื่อให้ได้ผลผลิตท่ีมี
คุณภาพระดับ Medical Grade สามารถน าไปใช้ทาง
การแพทยแ์ละจ าหน่ายเชิงพาณิชย ์และยังส่งเสริมให้
เกิดการพฒันาดา้นการศึกษาพืชกญัชงและกัญชาเพิ่ม
มากขึน้ (ท่ีมา: ไทยรฐั) 

20,609.44 7,784.89 272.58 26,321.48 

14. บริษัท ทีดบับลิวแซด 
คอรป์อเรชั่น จ ากดั 
(มหาชน) 

TWZ SET ประกอบธุรกิจหลกัเป็นผู้จ าหน่ายและใหบ้ริการต่างๆ 
เกี่ยวกับอุปกรณส์ื่อสารโทรคมนาคม ซึ่งประกอบดว้ย
โทรศัพท์เคลื่ อน ท่ี  ซิมการ์ด  บัตร เ ติม เ งิ น  และ
อปุกรณเ์สริม 
เมื่อช่วงเดือนมีนาคม ปี 2564 บริษัทเปิดเผยว่าไดล้ง
นามบันทึกข้อตกลงร่วมทุนกับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มรกั
จังฟาร์ม  ซึ่ ง เกี่ ยวข้องกับการผลิตและจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับกัญชงและ/หรือกัญชาของรักจัง
ฟารม์ วังน า้เขียว ซึ่งรายละเอียดของการร่วมทุน คือ
ทางกลุ่มวิสาหกิจรกัจังฟารม์จะจัดตั้งบริษัท กัญชย์า
รักษ์ จ ากัด เพื่อด าเนินธุรกิจท่ีเกี่ยวเน่ืองกับการผลิต

5,806.24 3,575.68 8.32 1,787.21 
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บริษัท ชื่อย่อ ตลาด
หลักทรัพย ์

ลักษณะการประกอบธุรกจิ สินทรัพย ์
(ล้านบาท) 
30 มิ.ย. 64 

รายได้1/ 

(ล้านบาท) 
30 มิ.ย. 64 

ก าไรสุทธิ1/ 

(ล้านบาท) 
30 มิ.ย. 64 

มูลค่าตลาด 
(ล้านบาท) 
10 ก.ย. 64 

และจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับกัญชงและ/หรือ
กญัชา (ท่ีมา: SET) 

หมายเหต:ุ 1/ ขอ้มลูรายได ้และก าไรสทุธิ 4 ไตรสามล่าสดุ 

 
โดยค่า P/BV ของบรษิัทจดทะเบียนท่ีน ามาเปรียบเทียบ เป็นขอ้มลูถึงวนัท่ี 10 กนัยายน 2564 สรุปไดด้งันี:้  

P/BV: (เท่า) 
ค่าเฉล่ีย (Average) (วัน) 

7 15 30 60 90 120 180 360 
 BRR   2.45   2.48   2.53   2.62   2.74   2.63   2.25   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 

 หมายเหต:ุ 
 2/ ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระเลือกใช ้ค่ามธัยฐานในการค านวณ แทนที่ค่าเฉลี่ยเพ่ือลดผลกระทบจากขอ้มลูที่มีผลการเบี่ยงเบนสงู (Outlier)   
 3/ วนัที่ใชค้ิดค่าเฉลี่ยอตัราส่วนราคาปิดต่อมลูค่าตามบญัชีเป็นการใชร้ะยะเวลานบัจนถึงวนัที่ 10 กนัยายน 2564 

4/ คิดเทียบกบัจ านวนหุน้ที่ช  าระแลว้ภายหลงัจากการลดทนุ จ านวน 250,000 หุน้ โดยมีมลูค่าที่ตราไวเ้ท่ากบั 100.00 บาทต่อหุน้ 

 
การประเมินมลูค่าบริษัทโดยวิธีนี ้จะไดม้ลูค่าของ MMD อยู่ระหว่าง  249.03 –  354.31 บาทต่อหุน้ ดงันัน้มลูค่ารวม ของ 

MMD จะอยู่ระหว่าง 62.26 –  88.58 ลา้นบาท อย่างไรก็ดี พิจารณาขอ้มลูทางการเงินและธุรกิจของ MMD เปรียบเทียบกับบริษัทท่ี
น ามาเปรียบเทียบนัน้ (ซึ่งมิไดม้ีความชดัเจนในช่วงอดีตที่ผ่านมา และปัจจบุนั MMD อยู่ระหว่างการศกึษาธุรกิจกญัชงและกญัชาเชงิ
พาณิชยซ์ึ่งเป็นธุรกิจใหม่ของ MMD และคาดกว่าจะเริ่มรบัรูร้ายไดใ้นปี 2565) จะพบว่ามีความแตกต่างทั้งในดา้นโครงสรา้งทาง
การเงิน ขนาดมลูค่าตามบญัชี และขนาดสินทรพัย ์อย่างสิน้เชิง ท าใหก้ารน าบรษิัทต่างๆ ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ มาเปรียบเทียบโดยวิธี
อตัราส่วนราคาต่อมลูค่าตามบญัชีอาจจะท าใหม้ลูค่าหุน้ของ MMD นัน้คลาดเคลื่อนได ้อีกทัง้ การประเมินมลูค่าโดยวิธีดงักล่าวมิได้
สะท้อนถึงผลการด าเนินงานของ MMD และศักยภาพในการเติบโตของธุรกิจและแนวโน้มในการเติบโตอุตสาหกรรมในอนาคต  
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ดงันัน้ ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่าวิธีประเมินมลูค่าดงักล่าวไม่เหมาะสมส าหรบัการประเมินมลูค่าหุน้ของ MMD ใน
ครัง้นี ้
  

8.1.5. วิธีอัตราส่วนราคาต่อก าไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio Approach: P/E Ratio) 
การประเมินโดยวิธีนีเ้ป็นการน าก าไรต่อหุน้ (Earnings per Share) 4 ไตรมาสล่าสดุ สิน้สดุของบริษัท คูณกับค่าเฉล่ียของ

อตัราส่วนราคาปิดต่อก าไรต่อหุน้ (P/E) 7 วนั 15 วนั 30 วนั 60 วนั 90 วนั 120 วนั 180 วนั และ 360 วนัของบริษัทที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรพัยท์ี่มีธุรกิจใกลเ้คียงกบั MMD ตามรายละเอียดที่แสดงไวใ้นหวัขอ้ 8.1.4 วิธีอตัราส่วนราคาต่อมลูค่าตามบญัชี (Price 
to Book Value Approach: P/BV ratio) อย่างไรก็ดี จากงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี 4 ไตรมาสล่าสดุ สิน้สดุ ณ 
วนัที่ 30 มิถุนายน 2564 MMD มีผลการด าเนินงานขาดทุนสทุธิ จึงส่งผลใหท้ี่ปรกึษาทางการเงินอิสระไม่สามารถประเมินมลูค่าหุน้
ของ MMD โดยวิธีนีไ้ด ้

 

8.1.6. วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงนิสด (Discounted Cash Flow Approach) 
การประเมินมูลค่าหุน้ตามวิธีนีจ้ะพิจารณาถึงผลการด าเนินงานของกิจการในอนาคต โดยค านวณหามูลค่าปัจจุบันของ

ประมาณการกระแสเงินสดสทุธิ (Free Cash Flow: FCF) ดว้ยอตัราส่วนลด (Discount Rate) ที่เหมาะสม ซึ่งที่ปรกึษาทางการเงิน
อิสระไดค้  านวณหาอัตราตน้ทุนทางการเงินถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนัก (Weighted Average Cost of Capital: WACC) เพื่อใชเ้ป็นอัตรา
ส่วนลด และค านวณหากระแสเงินสดสทุธิในอนาคตจากประมาณการทางการเงินของ MMD ในระยะเวลา 6 ปีขา้งหนา้ (ปี 2564 – 
2570) เนื่องจากปี 2570 เป็นปีที่สดุทา้ยที่บนัทึกขอ้ตกลงว่าดว้ยความรว่มมือทางวิชาการในการพฒันางานวิจยัและนวตักรรมพืชเสพ
ติดทางการแพทย ์ ส่งเสริมสุขภาพ ผลิตสารสกัดหรือผลิตภัณฑ์ และส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ระหว่าง MMD และมหาวิทยา
เกษตรศาสตร ์วิทยาเขตสกลนคร ไดสิ้น้สุดลงโดยมิไดม้ีการต่อสัญญา MOU เพิ่มเติม แต่ MMD จะยังมีรายไดห้ลักจากโครงการ 
Hempspace ต่อไปในอนาคต โดยตัง้อยู่บนพืน้ฐานว่าธุรกิจของ MMD จะยงัคงด าเนินต่อไปอย่างต่อเนื่อง (Going Concern Basis) 
ไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนยัส าคญัเกิดขึน้ และเป็นไปภายใตภ้าวะเศรษฐกิจและสถานการณใ์นปัจจบุนั  

อย่างไรก็ดี MMD ไดม้ีการเขา้ลงทนุในบรษิัท เฮอเบิล เทคโนโลยี จ ากดั (HBT) ในสดัส่วนรอ้ยละ 75 ของทนุจดทะเบียนและ
ช าระแลว้ทัง้หมด เมื่อกรกฎาคม 2564 ซึ่งท าใหง้บการเงินที่ผ่านการสอบทานของ MMD สิน้สดุงวด ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2564 ซึ่ง
เป็นการเงินล่าสุดที่ประกาศสู่สาธารณะยังมิไดร้บัรู ้เงินลงทุนใน HBT บนงบการเงินของ MMD และ MORE ดังนั้น เพื่อใหก้ารหา
มลูค่าหุน้ของ MMD ครบถว้น ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระจึงไดจ้ดัท าประมาณการทางการเงินของ HBT เพิ่มเติมอีก 1 บรษิัท และรบัรู ้
มลูค่าของ HBT ตามสดัส่วนถือหุน้การถือหุน้ของ MMD   

ทัง้นี ้ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระไดจ้ดัท าประมาณการทางการเงินของกิจการ โดยอา้งอิงขอ้มลู และสมมติฐานที่ไดร้บัจาก  
MORE และ MMD และจากการสมัภาษณผ์ูบ้รหิารและเจา้หนา้ที่ที่เก่ียวขอ้ง ทัง้นี  ้หากสภาวะเศรษฐกิจ และปัจจยัภายนอกอื่นๆ ที่มี
ผลกระทบต่อการด าเนินงานของ MMD และ HBT รวมทัง้สถานการณภ์ายในของ MMD และ HBT ณ ปัจจบุนั มีการเปล่ียนแปลงไป
อย่างมีนัยส าคัญจากสมมติฐานที่ก าหนด มูลค่าหุ้นที่ประเมินได้ตามวิธีนี ้จะเปล่ียนแปลงไปด้วยเช่นกัน  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
สถานการณก์ารแพร่ระบาด และผลกระทบอันเกิดจาก COVID-19 ซึ่งอาจส่งผลอย่างมีนัยส าคญัต่อผลการด าเนินงานของ MMD 
และ HBT สมมติฐานท่ีส าคญัของประมาณการทางการเงินของ MMD และ HBT สรุปไดด้งันี:้ 
 
8.1.6.1. การประเมินมูลค่า MMD 

8.1.6.1.1. ลกัษณะการด าเนนิธุรกิจ 
MMD อยู่ระหว่างการศกึษา วิจยั และพฒันาการปลกูพืชเสพติด เช่นกญัชาและกญัชง เพื่อจ าหน่าย โดยปัจจบุนั MMD ได้

ท าบันทึกขอ้ตกลงว่าดว้ยความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนางานวิจัยและนวตักรรมพืชเสพติดทางการแพทย ์ส่งเสริมสุขภาพ 
ผลิตสารสกัดหรือผลิตภัณฑ ์และส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กับ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้และ มหาวิทยาเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตสกลนคร 
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และ MMD มีแผนพัฒนาโครงการของการ Hempspace ซึ่งเป็นโครงการปลูกกัญชาและกันชงเพื่อจ าหน่ายบนพืน้ที่รวม 50 ไร่ 
บริเวณจงัหวดันครราชสีมา ซึ่งปัจจุบนั MMD ไดร้บัการอนุญาตจากส่วนราชการทอ้งถิ่นใหส้ามารถก่อสรา้งโรงเรือนเพาะปลกูบน
พืน้ท่ีเบือ้งตน้จ านวน 24 ไร ่66 ตารางวา แลว้และคาดว่าจะไดร้บัการอนุญาติก่อสรา้งโรงเรือนเพาะปลกูบนพืน้ที่ที่เหลือภายในเดือน
ตลุาคมปี 2564 และ โครงการ Hempseed ซึ่งเป็นโครงการน าเขา้เมล็ดพนัธก์ญัชงและกญัชาเพื่อการจ าหน่าย ซึ่งปัจจบุนัอยู่ระหว่าง
การขออนญุาตจากส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

 
8.1.6.1.2. รายได ้

1) รายไดจ้ากผลผลิตจากการปลกูกญัชง และ กญัชา 
จากการศกึษาความเป็นไปไดข้องโครงการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปลกูกญัชาและกญัชงเพื่อจ าหน่ายผลผลิตที่เกิดจากตน้

กัญชาและกัญชงของ MMD นั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดศ้ึกษาขอ้มลูภายในของ MMD และความเป็นไปไดใ้นของโครงการ
ต่างๆ แลว้ พบว่ามี 3 โครงการที่น่าจะเกิดขึน้ได ้ซึ่งไดแ้ก่ 1.) โครงการกัญชาสกล เป็นโครงการที่ MMD ไดท้ า MOU กับมหาวิทยา
เกษตรศาสตร ์วิทยาเขตสกลนคร (สิน้สุดโครงการ ปี 2569) 2.) โครงการกัญชงแม่โจ้ เป็นโครงการที่  MMD ได้ท า MOU กับ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (สิน้สุดโครงการ ปี 2568) และ 3.) โครงการ Hempspace เป็นโครงการที่ไดร้บัการอนุญาตจากส่วนราชการ
ทอ้งถิ่นใหส้ามารถก่อสรา้งโรงเรือนเพาะปลกูบนพืน้ท่ีเบือ้งตน้จ านวน 24 ไร ่66 ตารางวาแลว้และคาดวา่จะไดร้บัการอนญุาตกอ่สรา้ง
โรงเรือนเพาะปลกูบนพืน้ที่ที่เหลือภายในเดือนตุลาคมปี 2564 ซึ่งลกูคา้หลกัของ MMD คาดว่าจะเป็นองคก์ารเภสชักรรม (ส าหรบั 
Medical Grade) และคู่คา้รายอื่นทั่วไป (Normal Grade) โดยแต่ละโครงการดงักล่าวมีสมมติฐานในการปลกูอา้งอิงจากขอ้มลูของ 
MMD มีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

 
โครงการ กัญชาสกล กัญชงแม่โจ้ โครงการ Hempspace 

ประเภทโรงปลกู1/ Greenhouse Evaporation Evaporation Indoor 
จ านวนโรงเรือน 5 โรงเรือน 2 โรงเรือน 50 โรงเรือน 1 หอ้ง 
จ านวนตน้ที่ปลกู ต่อโรงเรือน 200 600 1560 800 
รอบการปลกู ต่อปี 2 2 2 4 
พืน้ที่ทัง้หมด 5 ไร่ 2.5 ไร่ 50 ไร่ 
ผลผลิตแหง้ - ดอก (kg/ตน้)2/ 0.130 0.130 0.130 0.130 
ผลผลิตแหง้ - กา้นใบ,ใบ (kg/ตน้) 2/ 0.076 0.076 0.076 0.000 
ผลผลิตแหง้ - ราก (kg/ตน้) 3/ - - - - 
ดอกแหง้ สกดัน า้มนักญัชาได ้5 cc. (ขวด/kg)4/ 180  -  -  - 
ราคาขายเริ่มตน้โครงการ - น า้มนักญัชา (บาท/ขวด)5/ 100  -  -  - 
ราคาขายเริ่มตน้โครงการ - ดอก (บาท/kg) 5/ - 5,000 5,000 30,000 
ราคาขายเริ่มตน้โครงการ - กา้นใบ,ใบ (บาท/kg) 5/ 1,000 1,000 1,000 1,000 
ราคาขายเริ่มตน้โครงการ - ราก (บาท/kg) - - - - 

หมายเหต ุ:  
1/ ประเภทโรงปลกูแต่ละชนิดมีความแตกต่างกนัตามวตัถปุระสงคข์องการปลกู  

โรงปลูกแบบ Greenhouse ซึ่งเป็นโรงปลูกที่ไม่ตอ้งควบคุมอุณหภูมิ และ แสงสว่าง มากนักจะท าใหพ้ืชกัญชามีสาร CBD และ THC สูง ซึ่ง
เหมาะสมส าหรบัการปลกูกญัชาเพ่ือน าไปใชส้กดัเป็นน า้มนักญัชา 
โรงปลูกแบบ Evaporation จะมีการควบคุมอุณหภูมิใหอ้ยู่ระหว่าง 20 -30 องศาเซลเซียสเพื่อใหไ้ดส้าร CBD และ THC ที่เหมาะสมตาม
กฎหมายส าหรบัพืชกญัชง 
โรงปลูกแบบ Indoor จะเป็นโรงปลูกกัญชาที่ใชท้างการแพทยห์รือ Medical Grade การปลูกดว้ยระบบนีจ้ะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการ
เจริญเติบโตของกัญชา และไดป้ริมาณสารส าคญัตามสดัส่วนและปริมาณ CBD และ THC ที่เหมาะสมส าหรบัมาใชท้างการแพทย ์และที่
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ส าคญัจะไม่มีการปนเปื้อน โลหะหนักและยาปราบศตัรูพืช ซึ่งหากปลูกกัญชาบนดินทั่ว ๆ ไปแลว้ธรรมชาติของกัญชาจะมีคุณสมบตัิพิเศษที่
ดดูซมึสารพิษเหล่านัน้ไดด้ีกว่าพืชชนิดอ่ืน 

2/ อา้งอิงผลผลิตที่ปลูกไดจ้ากรายงานการพัฒนางานวิจัยและนวตักรรมพืชเสพติดเพื่อการแพทยข์อง  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์วิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ จงัหวดัสกลนครโดย ดร.ณธกร ทศันสั ซึ่งเป็นที่ปรกึษาโครงการของ MMD 

3/ โดยปกติ การปลูกกัญชาและกัญชงสามารถจ าหน่ายรากได ้อย่างไรก็ดี  ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมองว่ารากตน้กัญชาและกัญชงนัน้ ไดร้บั
ความนิยมทางการคา้นอ้ยกว่าส่วนอ่ืนๆ ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระจึงมิไดพ้ิจารณาส่วนรากของกญัชาและกญัชงเป็นรายไดจ้ากการขายตาม
หลกัความระมดัระวงั Conservative Basis 

4/ โครงการกัญชาสกลเป็นโครงการที่น  าช่อดอกแหง้ที่เก็บเกี่ยวไดไ้ปสกัดเป็นน า้มนักัญชา โดยผลผลิตครึ่งของช่อดอกแหง้ที่เก็บเกี่ยวไดต้้อ ง
น าส่งใหก้ับกรมการแพทยแ์ผนไทยตามขอ้ก าหนดในรอ้ยละ 50 ของผลผลิตช่อดอกที่เก็บเกี่ยวได้และส่วนที่เหลือจึงสามารถน าไปสกัดเป็น
น า้มนักญัชาเพ่ือจ าหน่าย 

5/ ราคาขายเริ่มตน้ในปี 2565 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดป้รบัลดราคาขายลงจากราคาตลาดตามหลกัความระมดัระวงั Conservative Basis 
(อา้งอิงราคาตลาดจาก https://sci.rmutp.ac.th/29226-2/ จากคณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร) นอกจากนี ้ที่
ปรกึษาทางการเงินอิสระไดป้รบัลดราคาขายในปี 2566 – 2570 ลงอีกรอ้ยละ 5.00 , 5.00 , 2.50 , 1.25 และ 0.00 ต่อปี ตามล าดบั เนื่องจากที่
ปรกึษาทางการเงินอิสระมองว่าในอนาคตจะมีผูป้ลกูกญัชาจะมีจ านวนเพ่ิมมากขึน้จนท าใหเ้กิดการแข่งขนัทางดา้นราคาและท าใหร้าคาลดลง
กว่าปัจจบุนั 

 
2) รายไดจ้ากการจ าหน่ายเมล็ดพนัธก์ญัชาและกญัชง โครงการ Hempseed 

MMD มีแผนน าเข้าเมล็ดพันธ์กัญชาและกัญชงเมล็ดสายพันธุ์ต่างๆ จากทั่วโลกมาขายในประเทศไทยผ่านโครงการ 
Hempseed ซึ่งปัจจบุนัอยู่ระหว่างการขออนญุาตจากส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา โดย MMD คาดว่าจะเริ่มจ าหน่ายเมล็ด
พันธุ์ไดปี้ 2565 ทั้งนี ้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก าหนดให้ตลอดระยะเวลาประมาณการโครงการ Hempseed สามารถขายเมล็ด
พนัธุก์ัญชาไดปี้ละ 12,000 เมล็ดต่อปี โดยอา้งอิงจากประมาณการของ MMD และก าหนดใหไ้ม่มีอตัราเพิ่มขึน้ของปริมาณการขาย
ตามหลักความระมดัระวัง โดยเมล็ดกัญชาแต่ละสายพันธุ์มีราคาจ าหน่ายเริ่มตน้ในปี 2565 อยู่ระหว่าง 300 – 400 บาทต่อเมล็ด 
ทัง้นี ้ตลอดระยะเวลาประมาณการท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระไดป้รบัลดราคาขายระหว่างปี 2566 – 2570 ลงอีกรอ้ยละ 5.00 , 5.00 , 
2.50 , 1.25 และ 0.00 ต่อปี ตามล าดบั เนื่องจากที่ปรกึษาทางการเงินอิสระมองว่าในอนาคตจะมีผูน้  าเขา้เมล็ดกญัชาเพิ่มมากขึ ้นจน
ท าใหเ้กิดการแข่งขนัทางดา้นราคาและจะท าใหร้าคาลดลงจากปัจจบุนั 

 
3) รายไดอ้ื่น  
รายไดอ้ื่นประกอบดว้ย รายไดด้อกเบีย้รบั รายไดจ้ากส่วนแบ่งก าไรจาก HBT และ รายไดจ้ากส่วนแบ่งเงินลงทนุ 
- ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระก าหนดใหร้ายไดด้อกเบีย้เป็นไปตามที่ก าหนดไวใ้นสญัญาที่รอ้ยละ 5.47 ต่อปี 

ล้านบาท 2561A 2562A 2563A 2564F 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 2570F 

- รายไดจ้ากโครงการกญัชาสกล  -     -     -     -     2.49   2.37   2.25   2.19   2.17   -    

- รายไดจ้ากโครงการกญัชงแม่โจ ้  -     -     -     -     1.74   1.66   1.57   1.53   -     -    

- รายไดจ้ากโครงการ Hempspace  -     -     -     -     125.84  119.54  113.57  110.73  109.34  109.34  
รวมรายไดจ้ากผลผลิตจากการปลกูกญัชง และ กญัชา  -     -     -     -     130.07  123.57  117.39  114.46  111.51  109.34  
อตัราการเติบโตต่อปี (รอ้ยละ)  -     -     -     -     -    (5.00)  (5.00)  (2.50)  (2.57)  (1.94)  
รายไดจ้ากการจ าหน่ายเมล็ดพนัธก์ญัชาและกญัชง   -     -     -     -     4.20   3.99   3.79   3.70   3.65   3.65  
อตัราการเติบโตต่อปี (รอ้ยละ)  -     -     -     -     -    (5.00)  (5.00)  (2.50)  (1.25)   -    
รวมรายได ้  1.52   3.38   2.42   1.68   135.80  129.08  122.74  119.77  116.88  114.81  
อตัราการเติบโตต่อปี (รอ้ยละ)  -    122.37  (28.52)  (30.73)   8,007.14  (4.95)  (4.91)  (2.42)  (2.42)  (1.77)  
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- ที่ปรกึษาทางการเงนิอิสระก าหนดใหร้ายไดจ้ากส่วนแบ่งก าไรจาก HBT มาจาก 2 ส่วน คือ 1) คิดจากรอ้ยละ 5.00 ของ
ยอดขายจาก Wholesale และ 2) คิดจากรอ้ยละ 25.00 จากก าไรสทุธิ โดยเงินส่วนแบ่งก าไรดงักล่าว MMD จะน าไป
ส่งต่อใหก้รมการแพทยแ์ผนไทยตามขอ้ก าหนดใน MOU 

- รายไดจ้ากส่วนแบ่งเงินลงทุน เป็นรายไดค้า้งรบัจากโครงการ ที่ MMD ไดล้งทุนไวใ้นอดีต ซึ่งรายไดด้งักล่าวจะสิน้สดุ
การรบัรูใ้นปี 2564 

 

 
8.1.6.1.3. ตน้ทนุขายจากการปลูกกญัชง และ กญัชา 

ตน้ทุนขายประกอบดว้ย เมล็ดพันธุ์ ค่าน า้ในโรงเรือน ค่าไฟในโรงเรือน ค่าปุ๋ ย สารเคมี ดินปลูก ค่าตรวจสาร THC /CBD  
เงินเดือนพนกังาน ค่าไฟส่วนกลาง (กลอ้งวงจรปิด ที่แสกนนิว้ โรงตาก โรงเก็บ ไฟรอบตวัโรงเรือน และที่ดิน) ค่าที่ปรกึษา ค่าเช่าที่ดิน 
ค่าตรวจน า้ ค่าซ่อมบ ารุง ค่าการตลาดและค่าบริหาร ซึ่งสมมติฐานต่างๆ อา้งอิงจากการคาดการณข์อง MMD ซึ่งที่ปรกึษาทางการ
เงินอิสระไดพ้ิจารณาแลว้พบว่ามีความสมเหตสุมผล โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้ 

 
โครงการ กัญชาสกล กัญชงแม่โจ้ โครงการ Hempspace 

ประเภทโรงปลกู Greenhouse Evaporation Evaporation Indoor 
ค่าเมล็ดพนัธุ ์(บาท/ตน้)1/ 50 50 50 50 
ค่าน า้ในโรงเรือน (บาท/ตน้/รอบการปลกู) 2/ 5 5 5 5 
ค่าไฟ (บาท/ตน้/รอบการปลกู) 2/ 15 30 30 200 
ค่าปุ๋ ย + สารเคมี (บาท/ตน้/รอบการปลกู) 2/ 43 43 43 43 
ค่าตรวจสารส าคญั THC /CBD  (บาท/ครัง้) 2/ 
(ตรวจรอบการปลกูละ 1 ครัง้ โดยสุ่ม 1 โรง จาก 2 โรง) 

ไม่มี (มหาวิทยาลยั
เป็นผูต้รวจ) 

9,640 9,640 9,640 

จ านวนพนกังาน / เงินเดือน3/ (บาทต่อคนต่อเดือน) 3 คน / 12,000 1 คน / 12,000 25 คน /12,000 4 คน / 20,000 
ค่าไฟส่วนกลาง (บาท/เดือน) 2/ 10,000 5,000 100,000 
ค่าที่ปรกึษา (บาท/เดือน) 3/ ไม่มี ไม่มี 50,000 
ค่าเช่า (บาท/เดือน)4/ ไม่มี ไม่มี 241,650 
ค่าตรวจน า้ (บาท/ครัง้)2/ 
(ตรวจ 1 ครัง้ต่อรอบการปลกูรวมทกุโรงเรือน) 

ไม่มี 2,183 2,183 

ค่าซ่อมบ ารุง  3% ของรายได ้ 3% ของรายได ้ 3% ของรายได ้
ค่าการตลาด ไม่มี ไม่มี 4.5 ลา้นบาทในปีแรกและปีถดัไปปีละ 1.00 ลา้นบาท 
ค่าบริหาร  (บาท/เดือน) 3/ 3% ของรายได ้ 3% ของรายได ้ 170,000 

หมายเหต ุ:  
1/ ค่าเมล็ดพนัธุเ์ริ่มตน้ในปี 2565 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระอา้งอิงจากค่าเมล็ดพนัธุจ์าก MMD ซึ่งเป็นราคาเมล็ดพนัธุท์ี่ใชใ้นโครงการงานวิจยั

ในโครงการกัญชาสกล โดยปรึกษาทางการเงินอิสระไดป้รบัลดค่าเมล็ดพนัธุใ์นปี 2566 – 2570 ลงอีกรอ้ยละ 5.00 , 5.00 , 2.50 , 1.25 และ 
0.00 ต่อปี ตามล าดบั เนื่องจากที่ปรกึษาทางการเงินอิสระมองว่าในอนาคตจะมีผูข้ายเมล็ดกญัชาจ านวนเพ่ิมมากขึน้จนท าใหเ้กิดการแข่งขัน
ทางดา้นราคาและท าใหร้าคาถกูลงกว่าปัจจบุนั 

ล้านบาท 2561A 2562A 2563A 2564F 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 2570F 

รายไดด้อกเบีย้รบั  1.10   0.00   0.23   0.57   0.60   0.60   0.60   0.60   0.60   0.60  

รายไดจ้ากส่วนแบ่งก าไรจาก HBT  -     -     -     0.45   0.93   0.92   0.96   1.02   1.12   1.21  

รายไดจ้ากส่วนแบ่งเงนิลงทนุ  0.42   3.38   2.19   0.66   -     -     -     -     -     -    
รวมรายไดอ่ื้น  1.52   3.38   2.42   1.68   1.53   1.52   1.56   1.62   1.71   1.81  
อตัราการเติบโตต่อปี (รอ้ยละ) - 122.37  (28.52)  (30.73)  (8.95)  (0.20)   2.57   3.78   5.78   5.76  
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2/ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก าหนดใหค้่าใชจ้่ายในกลุ่มดงักล่าวตลอดระยะเวลาประมาณปรบัเพิ่มขึน้รอ้ยละ 0.56 ต่อปี โดยอา้งอิงจากอตัรา
เงินเฟ้อพืน้ฐานเฉลี่ย 5 ปียอ้นหลงั จากธนาคารแห่งประเทศไทย 

3/ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก าหนดใหค้่าใชจ้่ายในกลุ่มดงักล่าวตลอดระยะเวลาประมาณปรบัเพิ่มขึน้รอ้ยละ 5.00 ต่อปี โดยอา้งอิงจากขอ้มลู
ของ MMD 

4/ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก าหนดใหค้่าเช่าที่ดินปรบัเพิ่มขึน้ทุกๆ 3 ปีตามการครบก าหนดอายุสญัญาในอตัรารอ้ยละ 10.00 ต่อปีโดยอา้งอิง
จากการคาดการณข์อง MMD 

 

 
8.1.6.1.4. ตน้ทนุจากการจ าหน่ายเมล็ดพนัธ์กญัชาและกญัชง โครงการ Hempseed 

ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระก าหนดใหเ้มล็ดพนัธก์ญัชา และ กัญชง ในแต่ละสายพนัธม์ีตน้ทนุ 0.5 – 0.85 ดอลลารส์หรฐั ต่อ
เมล็ด และมีค่าขนส่งเมล็ดปีละ 120,000 บาทต่อปี และก าหนดใหค้่าขนส่งเพิ่มขึน้ในอตัรารอ้ยละ 0.56 ต่อปี โดยอา้งอิงจากอตัรา
เงินเฟ้อพืน้ฐานเฉล่ีย 5 ปียอ้นหลงั จากธนาคารแห่งประเทศไทย 

 

หมายเหต ุ:  
1/ อา้งอิงอตัราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยรายวนั 5 ปียอ้นหลงัจนถึงวนัที่ 10 กนัยายน 64 ที่ 32.24 บาทต่อดอลลารส์หรฐั 

 
8.1.6.1.5. ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 

ค่าใชจ้่ายในการบรหิารประกอบดว้ย  ค่าใชจ้่ายพนกังาน ค่าบรกิารบรหิารจดัการ ค่าตรวจที่ปรกึษาและสอบบญัชี ค่าใชจ้่าย
อื่นๆ ค่าใชจ้่ายส่วนแบ่งก าไรโครงกากญัชาสกล ค่าใชจ้่ายส่วนแบ่งก าไรโครงการกญัชงแม่โจ ้ค่าใชส่้วนแบ่งก าไรใหก้บักรมการแพทย์
แผนไทยและแพทยท์างเลือก โดยมีรายละเอียดสมมติฐานดงัต่อไปนี ้

ล้านบาท 2561A 2562A 2563A 2564F 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 2570F 
ค่าเมล็ดพนัธุ ์  -     -     -     -     4.05   4.05   3.85   3.75   3.65   3.60  
ค่าน า้ในโรงเรือน   -     -     -     -     0.82   0.82   0.82   0.83   0.82   0.81  
ค่าไฟในโรงเรือน  -     -     -     -     5.42   5.42   5.45   5.48   5.44   5.44  
ค่าปุ๋ ย และสารเคมี   -     -     -     -     7.03   7.03   7.07   7.11   7.05   7.00  
ค่าตรวจสารส าคญั THC / CBD    -     -     -     -     0.54   0.54   0.55   0.55   0.53   0.54  
เงินเดือน  -     -     -     -     5.42   5.42   5.70   5.98   5.78   5.54  
ค่าไฟส่วนกลาง  -     -     -     0.27   1.38   1.39   1.40   1.40   1.35   1.23  
ค่าที่ปรกึษา  -     -     -     -     0.60   0.60   0.61   0.61   0.61   0.62  
ค่าเช่า  -     -     -     0.24   2.90   2.90   3.19   3.19   3.19   3.51  
ค่าตรวจน า้   -     -     -     -     0.01   0.01   0.01   0.01   0.01   0.01  
ค่าซ่อมบ ารุง   -     -     -     -     3.90   3.71   3.52   3.43   3.35   3.28  
ค่าบริหาร  -     -     -     -     2.17   2.26   2.36   2.47   2.54   2.60  
ค่าการตลาด  -     -     -     -     4.50   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00  
รวมต้นทุนการผลิต  -     -     -     0.51   38.75   35.17   35.53   35.83   35.33   35.19  
สดัส่วนต่อรายไดจ้ากกาขายผลผลิตจากการปลกู  
(รอ้ยละ) 

 -     -     -     -     29.79   28.46   30.26   31.30   31.68   32.19  

ล้านบาท 2561A 2562A 2563A 2564F 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 2570F 
ตน้ทนุเมล็ดพนัธุ ์1/  -     -     -     0.12   0.40   0.40   0.40   0.40   0.40   0.40  
สดัส่วนต่อรายไดจ้ากกการขายเมล็ดพนัธุ ์(รอ้ยละ)  -     -     -     -     9.44   9.95   10.49   10.78   10.94   10.95  
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- ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก าหนดให้ค่าใชจ้่ายพนักงาน ค่าบริการบริหารจดัการ ค่าตรวจที่ปรกึษาและสอบบัญชี ของปี 
2564 ปรบัเทียบค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จรงิในครึง่ปีแรกของปี 2564 และก าหนดใหต้ัง้แต่ปี 2565 เป็นตน้ไปปรบัเพิ่มขึน้ในอตัรา
รอ้ยละ 5.00 ต่อปี โดยอา้งอิงจากขอ้มลูของ MMD 

- ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระก าหนดให ้ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของปี 2564 ปรบัเทียบค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จรงิในครึง่ปีแรกของปี 2564 
และก าหนดใหต้ัง้แต่ปี 2565 เป็นตน้ไปปรบัเพิ่มขึน้ในอตัรารอ้ยละ 0.56 ต่อปี โดยอา้งอิงจากอตัราเงินเฟ้อพืน้ฐานเฉล่ีย 5 
ปียอ้นหลงั จากธนาคารแห่งประเทศไทย 

- ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระก าหนดให ้ค่าใชจ้่ายส่วนแบ่งก าไรโครงการกัญชาสกล ค่าใชจ้่ายส่วนแบ่งก าไรโครงการกัญชง
แม่โจ้เท่ากับรอ้ยละ 20 ของก าไรจากโครงการช าระให้แก่ มหาวิทยาลัยทั้งเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตสกลนคร และ 
มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ตามล าดบั โดยอา้งอิงจากเงื่อนไขเบือ้งตน้ที่จะถูกระบุในบนัทึกขอ้ตกลง (“MOA”) ที่จะท าขึน้ระหว่าง 
MMD และมหาวิทยาลยัทัง้สองในอนาคต (ขณะนี ้MMD อยู่ระหว่างขัน้ตอนการเจรจา MOA กบัมหาวิทยาลยัทัง้สอง) 

- ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระก าหนดให ้ค่าใชจ้่ายส่วนแบ่งก าไรโครงการกัญชาสกล  ค่าใชจ้่ายส่วนแบ่งก าไรโครงการกัญชง

แม่โจเ้ท่ากับรอ้ยละ 20 ของก าไรสทุธิที่เกิดขึน้จากผลิตภัณฑจ์ากกัญชาและกัญชง โดยอา้งอิงจากบนัทึกขอ้ตกลงระหว่าง 

MMD และกรมการแพทยแ์ผนไทยและแพทยท์างเลือก  

  

8.1.6.1.6. ค่าใชจ้่ายในการลงทนุ (Capital Expenditure) 
ค่าใชจ้่ายเงินลงทุนประกอบดว้ยเงินลงทุนในระบบโรงเรือน งบปรบัปรุงพืน้ที่  โรงเพาะกลา้  ส านกังาน หอ้งเก็บผลผลิต โรง

ตาก และอื่นๆ ขึน้อยู่กับความจ าเป็นของแต่ละโครงการ โดยก าหนดใหง้บลงทุนในแต่ละโครงการ อา้งอิงจาก MMD ทัง้นี ้ที่ปรกึษา
ทางการเงินอิสระไดส้อบทานใบเสนอราคาดงักล่าวแลว้มีความสมเหตสุมผลโดยงบลงทนุของแต่ละโครงการมีรายละเอียดดงันี ้

 
(ล้านบาท) งบลงทุน 

กญัชาสกล 3.35 
กญัชงแม่โจ ้ 3.64 
โครงการ Hempspace 127.99 
รวม 134.98 

 
ระยะเวลาการก่อสรา้งโรงเรือนในโครงการต่างๆ คาดว่าจะทยอยแลว้เสรจ็ในไตรมาส 4 ปี 2564 ถึง ไตรมาส 1 ปี 2565 และ

จะสามารรบัรูร้ายไดภ้ายในปี 2565 ทัง้นี ้MMD ยงัอยู่ระหว่างการจดัหาแหล่งเงินทุนในการลงทุนโครงการกัญชาทัง้หมด ทัง้นี ้ที่
ปรกึษาทางการเงินอิสระจึงก าหนดใหเ้งินลงทนุในโครงการดงักล่าวมาจากเงินกูเ้งินสถาบนัการเงินจ านวน 134.98 ลา้นบาท  

อย่างไรก็ดี ตลอดระยะเวลาประมาณการ ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระไม่ไดก้ าหนดให ้MMD มี Capital Expenditure เพิ่มเติม
นอกเหนือจากเงินลงทนุ 134.98 ลา้น เนื่องจาก MMD มิไดม้ีแผนที่จะลงทุนในทรพัยสิ์นหลกัในโครงการดงักล่าวเพิ่มเติม แต่ MMD 
มองว่าค่าใชจ้่ายเงินลงทนุในอนาคตจะเป็นในรูปแบบค่าบ ารุงรกัษาโรงเรือง แปลงปลกู หรืออื่นๆ  ซึ่งสมมติฐานค่าใชจ้่ายบ ารุงรกัษา
ไดก้ าหนดไวใ้น หวัขอ้ 8.1.6.1.3. ตน้ทนุขายจากการปลกูกญัชง และ กญัชา แลว้ 

 

ล้านบาท 2561A 2562A 2563A 2564F 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 2570F 

- ค่าใชจ่้ายส่วนแบ่งก าไร  -     -     -     -     0.50   11.41   8.57   8.14   7.76   7.41  

- ค่าใชจ้่ายในการบริหารอืน่ๆ  0.82   3.32   2.22   2.75   6.82   6.93   7.04   7.16   7.26   7.34  
รวมค่าใชจ้่ายในการบริหาร  0.82   3.32   2.22   2.75   7.32   18.34   15.60   15.30   15.01   14.75  
สดัส่วนต่อรายได ้(รอ้ยละ)  53.63   98.05   91.77  164.22   5.39   14.21   12.71   12.78   12.85   12.85  
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8.1.6.1.7. ค่าเสือ่มราคาและตดัจ าหน่าย 

ค่าเส่ือมราคา ประกอบดว้ยค่าเส่ือมราคาจากทรพัยสิ์นเดิมและทรพัยสิ์นใหม่จากการลงทุนเพิ่มเติม ที่ปรกึษาทางการเงิน
อิสระก าหนดใหสิ้นทรพัยแ์ต่ละประเภทที่มีการคิดค่าเส่ือมในอตัราคงที่ตามวิธีเสน้ตรง โดยค่าเส่ือมราคาของแต่ละสินทรพัยจ์ะถูก
ค านวณแตกต่างกนัออกไปตามมาตรฐานบญัชี โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

 
สินทรัพย ์ ระยะเวลาคิดค่าเส่ือมราคา (ปี) 

ส่วนปรบัปรุงอาคาร และโรงเรือน 10 
เครื่องตกแต่ง และเครื่องใชส้  านกังาน 5 
ยานพาหนะ 5 
เครื่องมือเครื่องใชอ่ื้นๆ  5 

 
8.1.6.1.8. ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล 

ก าหนดใหภ้าษีเงินไดน้ิติบคุคลเท่ารอ้ยละ 20.00 ของรายไดก้่อนภาษี  
 

8.1.6.1.9. เงนิกูย้ืมจากสถาบนัการเงนิ 

ตามงบการเงินสิน้สุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 MMD  มีเงินกูร้ะยะสัน้จากกิจการที่เก่ียวขอ้งกัน 1.65 ลา้นบาท โดยมี
อตัราดอกเบีย้ที่ระบไุวใ้นสญัญาที่รอ้ยละ 5.47 ต่อปี 

ทั้งนี ้MMD ยังอยู่ระหว่างการจดัหาแหล่งเงินทุนในการลงทุนในโครงการกัญชาทัง้หมด อย่างไรก็ดี  ที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระจึงก าหนดให ้MMD กูเ้งินจากสถาบนัการเงินจ านวน 134.98 ลา้นบาท ในอตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 5.32 ต่อปี โดยอา้งอิงอตัรา
ดอกเบีย้เฉล่ียแบบ MLR จากธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ 3 แห่งในประเทศไทย และมีการก าหนดใหค้ืนเงินกูภ้ายในระยะเวลา 5 ปี 
ภายหลงัจากการกูเ้งิน 

 

8.1.6.1.10. อตัราส่วนอืน่ๆ ในงบดลุ 

เนื่องจากโครงการกัญชาและกัญชงทั้งหมดอยู่ระหว่างขัน้ตอนการศึกษาและคาดว่าจะเริ่มรบัรูร้ายไดใ้นปี 2565 ท าใหท้ี่
ปรกึษาทางการเงนิอิสระมีขอ้มลูยอ้นหลงัไม่เพียงพอต่อการวเิคราะหอ์ตัราส่วนทางการเงนิอื่นๆ เพื่อก าหนดสมมติฐานในอนาคตได ้
ดงันัน้ ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระจึงใช ้ระยะเวลาเก็บหนีจ้ากลกูหนีก้ารคา้ ระยะเวลาหมนุเวียนของสินคา้คงเหลือ และระยะเวลา
ช าระหนีก้ารคา้ เท่ากบั 30 วนั โดยอา้งอิงจากการคาดการณข์อง MMD  

 
 จากสมมติฐานขา้งตน้ สามารถสรุปประมาณการทางการเงินของ MMD ปี 2564 – 2570 ไดด้งัต่อไปนี ้

 

ล้านบาท 2561A 2562A 2563A 2564F 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 2570F 
สินทรพัยร์วม  28.81   26.58   27.44   31.47  225.79  238.96  250.43  260.70  270.38  283.41  
หนีส้ินรวม  2.33   0.06   0.77   6.67  146.23  118.61   91.32   64.03   36.68   8.96  
ส่วนของผูถ้ือหุน้  26.48   26.52   26.67   24.80   79.56  120.34  159.11  196.67  233.71  274.46  
รายไดร้วม  1.52   3.38   2.42   1.68  135.80  129.08  122.74  119.77  116.88  114.81  
ตน้ทนุขาย  -     -     -     0.63   56.57   52.98   53.34   53.64   53.14   48.15  
ค่าใชจ้่ายในการขาย  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร  0.82   3.32   2.22   2.75   7.32   18.34   15.60   15.30   15.01   14.75  
ดอกเบีย้จ่าย (0.01) (0.02) 0.00 (0.17) (3.93) (6.79) (5.33) (3.88) (2.42) (0.97) 
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หมายเหต:ุ 1/ ในปี 2564 ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระค านวณกระแสเงินสดอิสระของ MMD ในช่วงระหว่าง 1 ต.ค.  – 31 ธ.ค. 2564 เท่านัน้  

 
8.1.6.1.11. อตัราการขยายตวัของกระแสเงนิสดหลงัจากช่วงระยะเวลาประมาณการ (Terminal Value) 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก าหนดให้ในประมาณการทางการเงินไม่มีอัตราการขยายตัวของกระแสเงินสดหลังจากช่วง
ระยะเวลาประมาณโดยยึดหลกัความระมดัระวงั (Conservative basis)  

 
8.1.6.1.12. อตัราคดิลด (Discount Rate) 

อตัราส่วนลดที่ใชใ้นการค านวณมลูค่าปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสด ไดม้าจากการค านวณตน้ทุนทางการเงินถวัเฉล่ียถ่วง
น า้หนัก (Weighted Average Cost of Capital: WACC) ตามโครงสรา้งทุนของ MMD ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดค้  านวณค่า 
WACC จากค่าเฉล่ียถ่วงน า้หนกัของตน้ทุนของหนี ้ (Kd) และตน้ทุนของทุน (Ke) ของ MMD โดยที่ปรกึษาทางการเงินอิสระก าหนด
สมมติฐานให ้MMD ไม่มีการเพิ่มทนุในระหว่างปีประมาณการ โดยรายละเอียดการประมาณการอตัราส่วนลด จะเป็นดงัต่อไปนี  ้
     WACC = Ke*E/(D+E)  +  Kd*(1-T)*D/(D+E) 
โดยที่ 

Ke  = ตน้ทนุของทนุ หรืออตัราผลตอบแทนที่ผูถื้อหุน้ตอ้งการ (Re) 
Kd   = ตน้ทนุของหนี ้หรืออตัราดอกเบีย้เงินกูข้องบรษิัท 
T  = อตัราภาษีเงินไดน้ิติบคุคล 
E  = ส่วนของผูถื้อหุน้รวม 
D  = หนีสิ้นท่ีมีดอกเบีย้ 

 
ตน้ทุนของทุน (Ke) หรืออตัราผลตอบแทนที่ผูถื้อหุน้ตอ้งการ (Re) ค านวณไดจ้าก Capital Asset Pricing Model (CAPM) 

ดงันี ้

 Ke (หรือ Re) =  Rf  + β  (Rm - Rf) 
โดยที่ 
Risk Free Rate (Rf) = อา้งอิงจากอัตราผลตอบแทนของพันธบตัรรฐับาลอายุ 15 ปี มีค่าเท่ากับรอ้ยละ 2.17 ต่อปี (ขอ้มูล ณ 

วนัที่ 10 กันยายน 2564 (เป็นหนึ่งวนัก่อนที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมตัิการเขา้ท ารายการ) จาก
สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย: ThaiBMA) ซึ่ง Risk Free Rate เป็นอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนใน
สินทรพัยท์ี่มีความเส่ียงต ่า ดงันัน้ หากใชอ้ตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรฐับาลระยะสัน้อาจไม่สามารถ
ใชแ้ทนความเส่ียงที่เหมาะสมไดไ้ดเ้นื่องจากระยะเวลาสัน้เกินไป ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระใช้
อัตราผลตอบแทนของพนัธบัตรรฐับาลอายุ 15 ปีเพื่อใหส้อดคลอ้งกับอตัราผลตอบแทนของตลาดที่ที่
ปรกึษาทางการเงินอิสระเลือกใช ้

Beta (β) = อา้งอิงจาก Beta เฉล่ียของ BRR CHAYO DOD GUNKUL HEMP HFT ICHI MORE NER RBF   STA 
SUN THG และ TWZ (เนื่องจากไม่มีบริษัทใดที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยฯ์ ด าเนินธุรกิจหลักที่

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ  0.56   0.03   0.16  (1.88)   54.76   40.78   38.77   37.56   37.03   40.75  
EBIT (1)    (0.43)1/ 71.91 57.77 53.80 50.83 48.72 51.91 
ภาษี (2)    0.001/ (13.22) (10.20) (9.69) (9.39) (9.26) (10.19) 
ค่าเสื่อมราคา (3)    0.111/ 17.85 17.85 17.85 17.85 17.85 12.99 
รายจ่ายการลงทนุ (4)    0.001/ (134.98) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
เงินทนุหมนุเวียนเพิ่มขึน้ (ลดลง) (5)    3.771/ (10.26) 0.57 0.54 0.26 0.25 0.18 
Free Cash Flow to Firm= 1–(2)+(3)–(4)+(5)    3.451/ (68.69) 66.00 62.50 59.55 57.57 54.90 
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เก่ียวข้องกับกัญชาและกัญชง ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงเลือกบริษัทที่มีโครงการหรืออยู่
ระหว่างการศกึษาโครงการ หรือ มีข่าวที่จะลงทนุในโครงการกญัชงและกญัชามาเปรียบเทียบ)   ในช่วง
ระยะเวลา 2 ปีย้อนหลัง จนถึงวันที่  10 กันยายน 2564 ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าเป็น
ระยะเวลาที่เหมาะสมและสามารถสะทอ้นการเปล่ียนแปลงราคาและภาพรวมของมมุมองนกัลงทุนท่ีมี
ต่อบริษัทฯ ณ สภาวะตลาดปัจจุบนัไดด้ีที่สดุ ซึ่งเท่ากับ1.17 (ที่มา: Reuters) ทัง้นี ้เพื่อใหก้ารค านวณ
อัตราคิดลด (WACC) นั้น ไดส้ะทอ้นความเส่ียงและโครงสรา้งทางการเงินของ MMD ในแต่ละปีไดด้ี
ที่สุด ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไดน้ า Beta จากบริษัทเปรียบดังกล่าวมาปรบัดว้ย DE Ratio ของ 
MMD ในแต่ละปี จึงท าใหต้ลอดระยะเวลาประมาณการ Levered Beta ของ MMD อยู่ระหว่าง 0.84 – 
2.00   

Market Risk (Rm) = อัต ร าผลตอบแทนจากการลงทุน ในตลาดหลักท รัพย์ฯ  เ ฉ ล่ี ยย้อนหลั ง  15 ปี  ตั้ ง แต่ ปี   
2549 – กันยายน 2564 ซึ่งเท่ากับรอ้ยละ 11.89 ต่อปี ทั้งนี ้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า 
การใช้อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพยฯ์ เฉล่ียย้อนหลัง 15 ปี เป็นระยะเวลาที่
เหมาะสมซึ่งน่าจะสะทอ้นผลตอบแทนที่นกัลงทุนคาดหวงัไดด้ี และยงัคงสอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจ
ในปัจจบุนั 

Kd = ประมาณการอตัราดอกเบีย้เงินกูข้อง MMD 
D/E Ratio = ประมาณการอัตราส่วนหนี ้สินที่มีดอกเบี ้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในแต่ละปีซึ่งเท่ากับ 0.02 – 1.77 

เนื่องจากหนีสิ้นและส่วนของผูถื้อหุน้มีการเปล่ียนแปลงทุกปี ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระจึงใชป้ระมาณ
การอตัราส่วนหนีสิ้นที่มีดอกเบีย้ต่อส่วนของผูถื้อหุน้ในแต่ละปีตามประมาณการทางการเงินที่ไดจ้ดัท า
ไว ้เพื่อใหส้ามารถสะทอ้นโครงสรา้งเงินทนุของ MMD ในแต่ละปีไดด้ีที่สดุ  

T = อตัราภาษีเงินไดน้ิติบคุคล ซึ่งเท่ากบัรอ้ยละ 20.00 ของรายไดก้่อนภาษี 
 
จากขอ้มลูค านวณขา้งตน้ จะค านวณ   WACC ของ MMD ไดด้งันี ้

 
 2564F 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 2570F 

WACC (%) 10.35% 10.54% 10.46% 10.40% 10.34% 10.29% 10.24% 
  
 

  และสรุปกระแสเงินสดสทุธิของกิจการไดด้งันี ้
 

(ล้านบาท) 2564F 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 2570F 
กระแสเงินสดของ MMD  3.45 (68.69) 66.00 62.50 59.55 57.57 54.90 
มลูค่าปัจจบุนัของกระแสเงินสด  3.37 (60.63) 52.73 45.24 39.06 34.24 29.62 
กระแสเงินสดหลงัจากช่วงระยะเวลาประมาณการ 536.36 
มลูค่าปัจจบุนัของกระแสเงินสดหลงัจากช่วงระยะเวลาประมาณการ (PV of Terminal Value) 289.40 
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             (หน่วย: ลา้นบาท) 
มลูค่าปัจจบุนัของกระแสเงินสดหลงัจากช่วงระยะเวลาประมาณการ (PV of Terminal Value) 289.40 
มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดรวม 433.03 
บวก: เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2564/ 0.97 
หกั: ภาระหนีส้ินที่มีดอกเบีย้งวดล่าสดุ ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2564/ (6.31) 
มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด – สุทธิ  427.69 

 
นอกจากนี ้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดท้ าการวิเคราะหค์วามไว (Sensitivity Analysis) ของมูลค่าหุน้ โดยปรบัค่าของ

อัตราส่วนลด (Discount Rate) หรือ WACC จากเดิมเพิ่มขึน้และลดลงประมาณรอ้ยละ 0.50 ต่อปี โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
เห็นว่าค่าดงักล่าวมีความเหมาะสม เนื่องจากการด าเนินธุรกิจของกิจการในอดีตคอ่นขา้งคงที่มาโดยตลอด รวมทัง้มีอตัราจ่ายเงินปัน
ผลที่คงที่ท  าใหท้ี่ปรกึษทางการเงินอิสระเห็นว่าความคาดหวงัของผูถื้อหุน้ท่ีปัจจบุนัถือหุน้ในกิจการไม่น่าจะมีการเปล่ียนแปลงอย่างมี
นยัส าคญั  

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

 

ผลจากการวิเคราะหค์วามไว โดยการเปล่ียนแปลงอัตราส่วนลด จะไดมู้ลค่าในส่วนธุรกิจของ MMD เท่ากับ 403.31 – 
454.63 ลา้นบาท 
 

8.1.6.2. การประเมินมูลค่า HBT 

8.1.6.2.1. ลกัษณะการด าเนนิธุรกิจ 
HBT ด าเนินธุรกิจจ าหน่ายผลิตภัณฑแ์ปรรูปจากสมนุไพรไทยผ่านช่องทางการจ าหน่ายตามรา้นคา้ปลีก คา้ส่ง และทาง

ออนไลนภ์ายใตเ้ครื่องหมายการคา้ “การบูร” เช่น ยาแคปซูลฟ้าทลายโจร สเปรยท์ าความสะอาดผสมกระชายขาว (MDlight Spay) 
ยาแกไ้อผสมฟ้าทลายโจร เป็นตน้ นอกจากนี ้HBT ยงัเป็นตวัแทนจ าหน่ายสินคา้สมนุไพรไทยแบรนดอ์ื่นๆ อีกหลายแบรนด ์โดยช่อง
ทางการจ าหน่ายสินคา้ปลีกของ HBT นัน้จะจดัจ าหน่ายผ่านรา้นสะดวกซือ้และหา้งสรรพสินคา้ เช่น 7-11 และ Foodland เป็นตน้ 

 

                  
 

8.1.6.2.2. รายได ้

- ราคาขายสินคา้ ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระก าหนดใหร้าคาขายสินคา้เฉล่ียทุกผลิตภณัฑแ์ละทุกช่องทางการจ าหน่ายหลงั
หกัส่วนลดอา้งอิงจากราคาขายสินคา้เฉล่ียงวด 6 เดือน ปี 2564 เนื่องจาก HBT เริ่มด าเนินการจ าหน่ายสินคา้ต่างๆ เต็ม
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รูปแบบในปี 2564 ดงันัน้ การอา้งอิงราคาขายในงวด 6 เดือน ปี 2564 น่าจะสะทอ้นตน้ทนุการผลิต ณ ปัจจบุนัของ HBT ได้
ดีที่สดุ 

- ปริมาณการขายสินคา้ผ่านช่องทางคา้ส่ง ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระก าหนดใหป้ริมาณยอดขายครึ่งปีหลงั 2564  อา้งอิง
จากยอดขายที่ HBT ไดค้าดการณไ์ว ้โดยที่ปรกึษาทางการเงินอิสระไดส้อบทานสมติฐานดงักล่าวแลว้พบว่ามีความเป็นไป
ไดเ้นื่องจากปริมาณการขายสินคา้ต่างๆ ที่ HBT ไดค้าดการณไ์วใ้นครึ่งปีหลงัปี 2564 จะเทียบเคียงจากยอดขายครึ่งปีแรก
ปี 2564 เป็นหลกั ทัง้นี ้ในปี 2565 ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระไดก้ าหนดอตัราการเติบโตรอ้ยละ 20.00 ต่อปี โดยอา้งอิงจาก
อตัราการเติบโตที่คาดการณข์อง HBT เนื่องจากสินคา้ส่วนใหญ่ที่ HBT จ าหน่ายนัน้เป็นผลิตภณัฑส์มนุไพรไทยที่มีความ
เก่ียวของกับการแพร่ระบาดของ COVID-19 HBT จึงคาดการณว์่ายอดขายสินคา้น่าจะยงัไดร้บัความนิยมต่อเนื่องไปใน
อนาคต 
โดยในปี 2566 เป็นตน้ไปจนสิน้สุดระยะเวลาประมาณการที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก าหนดใหป้ริมาณการขายสินคา้
เพิ่มขึน้ในอัตรารอ้ยละ 6.50 ต่อปี (ซึ่งเป็นอัตราการเติบโตที่ต  ่ากว่า HBT คาดการณไ์ว)้ โดยอา้งอิงอัตราการเติบโตจาก
ศูนย์วิจัยกสิกรที่ระบุว่าธุรกิจที่ เ ก่ียวข้องกับ Health and Wellness ที่น าสมุนไพรไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตยา 
เครื่องส าอาง และอาหารเสรมิจะมีมลูค่า 166 พนัลา้นเหรียญสหรฐัในปี 2573 หรือคิดเป็นอตัราเติบโตเฉล่ีย 6.50 ต่อปี 

- ปริมาณการขายสินคา้ผ่านช่องทางคา้ปลีก ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระก าหนดใหป้รมิาณยอดขายครึ่งปีหลงั 2564  อา้งอิง
จากยอดขายที่ HBT ไดค้าดการณไ์ว ้โดยที่ปรกึษาทางการเงินอิสระไดส้อบทานสมติฐานดงักล่าวแลว้พบว่ามีความเป็นไป
ไดเ้นื่องจากปริมาณการขายสินคา้ต่างๆ ที่ HBT ไดค้าดการณไ์วใ้นครึ่งปีหลงัปี 2564 จะเทียบเคียงจากยอดขายครึ่งปีแรก
ปี 2564 เป็นหลกั ทัง้นี ้ในปี 2565 ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระไดก้ าหนดอตัราการเติบโตรอ้ยละ 10.00 ต่อปี โดยอา้งอิงจาก
อตัราการเติบโตที่คาดการณข์อง HBT (ยกเวน้ สินคา้ประเภทยาแกไ้อผสมฟ้าทลายโจรที่ HBT จะเริ่มจ าหน่ายใน 7-11 ใน
ครึ่งปีหลงัของปี 2564 นัน้ ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระก าหนดใหเ้ติบโตในอตัรารอ้ยละ 100 จากปี 2564 โดยอา้งอิงอตัรา
การเติบโตที่คาดการณโ์ดย HBT)  เนื่องจากสินคา้ส่วนใหญ่ที่ HBT จ าหน่ายนัน้เป็นผลิตภณัฑส์มนุไพรไทยที่มีความเก่ียว
ของกบัการแพรร่ะบาดของ COVID-19 HBT จึงคาดการณว์่ายอดขายสินคา้น่าจะยงัไดร้บัความนิยมต่อเนื่องไปในอนาคต 
โดยในปี 2566 เป็นตน้ไปจนสิน้สุดระยะเวลาประมาณการที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก าหนดใหป้ริมาณการขายสินคา้
เพิ่มขึน้ในอัตรารอ้ยละ 6.50 ต่อปี (ซึ่งเป็นอัตราการเติบโตที่ต  ่ากว่า HBT คาดการณไ์ว)้ โดยอา้งอิงอัตราการเติบโตจาก
ศูนย์วิจัยกสิกรที่ระบุว่าธุ รกิจที่ เ ก่ียวข้องกับ Health and Wellness ที่น าสมุนไพรไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตยา 
เครื่องส าอาง และอาหารเสรมิจะมีมลูค่า 166 พนัลา้นเหรียญสหรฐัในปี 2573 หรือคิดเป็นอตัราเติบโตเฉล่ีย 6.50 ต่อปี 

- ปรมิาณการขายสินคา้ผ่านช่องทางออนไลน ์ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระก าหนดใหป้รมิาณยอดขายครึง่ปีหลงั 2564  อา้งอิง
จากยอดขายที่ HBT ไดค้าดการณไ์ว ้โดยที่ปรกึษาทางการเงินอิสระไดส้อบทานสมติฐานดงักล่าวแลว้พบว่ามีความเป็นไป
ไดเ้นื่องจากปริมาณการขายสินคา้ต่างๆ ที่ HBT ไดค้าดการณไ์วใ้นครึ่งปีหลงัปี 2564 จะเทียบเคียงจากยอดขายครึ่งปีแรก
ปี 2564 เป็นหลกั ทัง้นี ้ในปี 2565 ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระไดก้ าหนดอตัราการเติบโตรอ้ยละ 10.00 ต่อปี โดยอา้งอิงจาก
อตัราการเติบโตที่คาดการณข์อง HBT เนื่องจากสินคา้ส่วนใหญ่ที่ HBT จ าหน่ายนัน้เป็นผลิตภณัฑส์มนุไพรไทยที่มีความ
เก่ียวของกับการแพร่ระบาดของ COVID-19 HBT จึงคาดการณว์่ายอดขายสินคา้น่าจะยงัไดร้บัความนิยมต่อเนื่องไปใน
อนาคต 
โดยในปี 2566 เป็นตน้ไปจนสิน้สุดระยะเวลาประมาณการที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก าหนดใหป้ริมาณการขายสินคา้
เพิ่มขึน้ในอัตรารอ้ยละ 6.50 ต่อปี (ซึ่งเป็นอัตราการเติบโตที่ต  ่ากว่า HBT คาดการณไ์ว)้ โดยอา้งอิงอัตราการเติบโตจาก
ศูนย์วิจัยกสิกรที่ระบุว่าธุรกิจที่ เ ก่ียวข้องกับ Health and Wellness ที่น าสมุนไพรไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตยา 
เครื่องส าอาง และอาหารเสรมิจะมีมลูค่า 166 พนัลา้นเหรียญสหรฐัในปี 2573 หรือคิดเป็นอตัราเติบโตเฉล่ีย 6.50 ต่อปี 
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8.1.6.2.3. ตน้ทนุผลิตและจ าหน่ายสนิคา้ 

เนื่องจากการผลิตสินคา้ภายเครื่องหมายการคา้การบรูของ HBT นัน้เป็นลกัษณะการจา้งผลิต (OEM) ดงันัน้ HBT จึงมีตน้ทนุ
ขายสินคา้ค่อนขา้งคงที่หากปริมาณการขายไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนยัส าคญั โดยที่ปรกึษาทางการเงินอิสระก าหนดใหต้น้ทนุ
ขายเฉล่ียต่อชิน้ของสินคา้ต่างๆ ตลอดระยะเวลาประมาณการที่ผลิตภายใตเ้ครื่องหมายการคา้การบูรเป็นไปตามขอ้มูลในงวด  6 
เดือน ปี 2564 เนื่องจาก HBT เริ่มด าเนินการจ าหน่ายสินคา้ต่างๆ เต็มรูปแบบในปี 2564 ดงันัน้การอา้งอิงตน้ทุนในงวด 6 เดือน ปี 
2564 น่าจะสะทอ้นตน้ทนุการผลิต ณ ปัจจบุนัของ HBT ไดด้ีที่สดุ  

ส าหรบัตน้ทนุขายสินคา้อื่นๆ นอกเหนือจากเครื่องหมายการคา้การบรู ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระก าหนดใหเ้ป็นไปตามขอ้มลู
ในงวด 6 เดือน ปี 2564 และก าหนดใหค้งที่ตลอดระยะเวลาประมาณการ 

 
8.1.6.2.4. ค่าใชจ้่ายในการขาย 

ค่าใชจ้่ายในการบรหิารประกอบดว้ย  ค่าใชจ้่ายฝ่ายขาย ค่าการตลาด ค่าเดินทาง ค่าใชจ้า่ยเก่ียวกบัการขายอื่นๆ ค่าเช่าโกดงั
เก็บสินคา้ ค่าใชจ้่ายส่วนแบ่งรายไดจ้ากสินคา้ขายส่ง ค่าใชจ้่ายส่วนแบ่งก าไรสทุธิ ค่าใชส่้วนแบ่งก าไรใหก้บักรมการแพทยแ์ผนไทย
และแพทยท์างเลือก โดยมีรายละเอียดสมมติฐานดงัต่อไปนี ้

- ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก าหนดให้ค่าใชจ้่ายฝ่ายขาย ค่าการตลาด ค่าเดินทาง ค่าใชจ้่ายเก่ียวกับการขายอื่นๆ ตลอด
ระยะเวลาประมาณการเท่ากบัรอ้ยละ 6.70 ของรายไดจ้ากการขายสินคา้ โดยอา้งอิงจากสดัส่วนค่าใชจ้่ายต่อรายไดจ้รงิใน
งวด 6 เดือนปี 2564 

- ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก าหนดให ้ค่าใชจ้่ายส่วนแบ่งรายไดจ้ากสินคา้ขายส่งที่ตอ้งช าระใหก้ับ MMD เท่ากับรอ้ยละ 
5.00 ของรายไดจ้ากการขายส่ง โดยอา้งอิงจากขอ้ตกลงระหว่าง HBT และ MMD  

- ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระก าหนดให ้ค่าใชจ้่ายส่วนแบ่งก าไรสทุธิที่ตอ้งช าระใหก้ับ MMD เท่ากับรอ้ยละ 20.00 ของก าไร
สทุธิ โดยอา้งอิงจากขอ้ตกลงระหว่าง HBT และ MMD  

- ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระก าหนดใหค้่าเช่าโกดงัสินคา้ปรบัเพิ่มขึน้ทกุๆ 3 ปีตามการครบก าหนดอายสุญัญาในอตัรารอ้ยละ 
10.00 ต่อปีโดยอา้งอิงจากการคาดการณข์อง MMD 

 
8.1.6.2.5. ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 

ค่าใชจ้่ายในการบริหารประกอบดว้ย  ค่าใชจ้่ายพนักงาน ค่าบริการบริหารจัดการ และค่าใชจ้่ายอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการ
บรหิาร มีรายละเอียดสมมติฐานดงัต่อไปนี ้

ล้านบาท 2561A 2562A 2563A 2564F 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 2570F 
รายไดจ้ากการขาย  -     -     2.77   29.80   33.16   35.31   37.61   40.05   42.66   45.43  
อตัราการเติบโตต่อปี (รอ้ยละ) -     -     -    974.37   11.28   6.50   6.50   6.50   6.50   6.50  

ล้านบาท 2561A 2562A 2563A 2564F 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 2570F 
ตน้ทนุขายสินคา้  -     -     2.01   20.08   22.55   24.01   25.57   27.23   29.00   30.89  
สดัส่วนต่อรายไดจ้ากกการขาย (รอ้ยละ)  -     -     72.55   67.38   67.99   67.99   67.99   67.99   67.99   67.99  

ล้านบาท 2561A 2562A 2563A 2564F 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 2570F 
ค่าใชจ้่ายในการขาย  -     -     1.41   2.63   3.33   3.47   3.68   3.91   4.17   4.48  
สดัส่วนต่อรายไดจ้ากการขาย (รอ้ยละ)  -     -     50.92   8.82   10.04   9.83   9.79   9.75   9.78   9.86  
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- ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระก าหนดให้ค่าใชจ้่ายพนกังานและที่เก่ียวขอ้งกับพนกังาน ค่าบริการบริหารจดัการ ของปี 2564 
ปรบัเทียบค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จริงในครึ่งปีแรกของปี 2564 และก าหนดใหต้ัง้แต่ปี 2565 เป็นตน้ไปปรบัเพิ่มขึน้ในอตัรารอ้ย
ละ 5.00 ต่อปี โดยอา้งอิงจากขอ้มลูของ HBT 

- ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระก าหนดให ้ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ของปี 2564 ปรบัเทียบค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จรงิในครึง่ปีแรกของปี 2564 
และก าหนดใหต้ัง้แต่ปี 2565 เป็นตน้ไปปรบัเพิ่มขึน้ในอตัรารอ้ยละ 0.56 ต่อปี โดยอา้งอิงจากอตัราเงินเฟ้อพืน้ฐานเฉล่ีย 5 
ปียอ้นหลงั จากธนาคารแห่งประเทศไทย 

- ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระก าหนดใหค้่าเช่าส านกังานปรบัเพิ่มขึน้ทกุๆ 3 ปีตามการครบก าหนดอายุสญัญาในอตัรารอ้ยละ 
10.00 ต่อปีโดยอา้งอิงจากการคาดการณข์อง HBT 

 
8.1.6.2.6. ค่าใชจ้่ายในการลงทนุ (Capital Expenditure) 

ค่าใชจ้่ายเงินลงทุนประกอบดว้ยเงินลงทุนเครื่องตกแต่งส านักงาน  เครื่องมือและอุปกรณ ์โดยก าหนดให ้HBT มีงบลงทุน
ตลอดระยะเวลาประมาณการ ปีละ 100,000 บาทต่อปี โดยอา้งอิงจาก HBT  

  
8.1.6.2.7. ค่าเสือ่มราคาและตดัจ าหน่าย 

ค่าเส่ือมราคา ประกอบดว้ยค่าเส่ือมราคาจากทรพัยสิ์นเดิมและทรัพยสิ์นใหม่จากการลงทุนเพิ่มเติม ที่ปรกึษาทางการเงิน
อิสระก าหนดใหสิ้นทรพัยแ์ต่ละประเภทที่มีการคิดค่าเส่ือมในอตัราคงที่ตามวิธีเสน้ตรง โดยค่าเส่ือมราคาของแต่ละสินทรพัยจ์ะถูก
ค านวณแตกต่างกนัออกไปตามมาตรฐานบญัชี โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

 
สินทรัพย ์ ระยะเวลาคิดค่าเส่ือมราคา (ปี) 

เครื่องตกแต่ง และเครื่องใชส้  านกังาน 5 
เครื่องมือและอปุกรณ ์ 5 

 
8.1.6.2.8. ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล 

ก าหนดใหภ้าษีเงินไดน้ิติบคุคลเท่ารอ้ยละ 20.00 ของรายไดก้่อนภาษี  
 

8.1.6.2.9. อตัราส่วนอืน่ๆ ในงบดลุ 

เนื่องจาก HBT เริ่มจ าหน่ายสินคา้ภายใตเ้ครื่องหมายการคา้การบูรในปี 2564 ท าใหท้ี่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีขอ้มลู

ยอ้นหลงัไม่เพียงพอต่อการวิเคราะหอ์ตัราส่วนทางการเงินอื่นๆ เพื่อสามารถก าหนดสมมติฐานในอนาคตได ้ดงันัน้ ที่ปรกึษาทางการ

เงินอิสระจึงอา้งอิง ระยะเวลาเก็บหนีจ้ากลูกหนี ้การคา้จ านวน 0 – 60 วัน ขึน้อยู่กับประเภทลูกคา้ ระยะเวลาหมนุเวียนของสินคา้

คงเหลือ 15 – 45 ขึน้อยู่กบัประเภทสินคา้ และระยะเวลาช าระหนีก้ารคา้ เท่ากบั 30 วนั โดยอา้งอิงจากการคาดการณข์อง HBTจ า ก

สมมติฐานขา้งตน้ สามารถสรุปประมาณการทางการเงินของ HBT ปี 2564 – 2570 ไดด้งัต่อไปนี ้

ล้านบาท 2561A 2562A 2563A 2564F 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 2570F 
สินทรพัยร์วม  -     -     3.76   5.32   7.04   8.69   10.44   12.41   14.61   17.02  
หนีส้ินรวม  -     -     1.88   1.78   2.00   2.13   2.27   2.41   2.57   2.74  
ส่วนของผูถ้ือหุน้  -     -     1.88   3.54   5.04   6.57   8.17   9.99   12.04   14.28  
รายไดร้วม  -     -     2.77   29.80   33.16   35.31   37.61   40.05   42.66   45.43  
ตน้ทนุขาย  -     -     2.01   20.08   22.55   24.01   25.57   27.23   29.00   30.89  
ค่าใชจ้่ายในการขาย  -     -     1.41   2.63   3.33   3.47   3.68   3.91   4.17   4.48  
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หมายเหต:ุ 1/ ในปี 2564 ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระค านวณกระแสเงินสดอิสระของ HBT ในช่วงระหว่าง 1 ต.ค.  – 31 ธ.ค. 2564 เท่านัน้  

 
8.1.6.2.10. อตัราการขยายตวัของกระแสเงนิสดหลงัจากช่วงระยะเวลาประมาณการ (Terminal Value) 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก าหนดให้ในประมาณการทางการเงินไม่มีอัตราการขยายตัวของกระแสเงินสดหลังจากช่วง
ระยะเวลาประมาณโดยยึดหลกัความระมดัระวงั (Conservative basis)  

 
8.1.6.2.11. อตัราคดิลด (Discount Rate) 

อตัราส่วนลดที่ใชใ้นการค านวณมลูค่าปัจจุบนัสุทธิของกระแสเงินสด ไดม้าจากการค านวณตน้ทุนทางการเงินถัวเฉล่ียถ่วง
น า้หนัก (Weighted Average Cost of Capital: WACC) ตามโครงสรา้งทุนของ HBT ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดค้  านวณค่า 
WACC จากค่าเฉล่ียถ่วงน า้หนักของตน้ทุนของหนี ้(Kd) และตน้ทุนของทุน (Ke) ของ HBT โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก าหนด
สมมติฐานให ้HBT ไม่มีการเพิ่มทนุในระหว่างปีประมาณการ โดยรายละเอียดการประมาณการอตัราส่วนลด จะเป็นดงัต่อไปนี  ้
     WACC = Ke*E/(D+E)  +  Kd*(1-T)*D/(D+E) 
โดยที่ 

Ke  = ตน้ทนุของทนุ หรืออตัราผลตอบแทนที่ผูถื้อหุน้ตอ้งการ (Re) 
Kd   = ตน้ทนุของหนี ้หรืออตัราดอกเบีย้เงินกูข้องบรษิัท 
T  = อตัราภาษีเงินไดน้ิติบคุคล 
E  = ส่วนของผูถื้อหุน้รวม 
D  = หนีสิ้นท่ีมีดอกเบีย้ 

 
ตน้ทุนของทุน (Ke) หรืออตัราผลตอบแทนที่ผูถื้อหุน้ตอ้งการ (Re) ค านวณไดจ้าก Capital Asset Pricing Model (CAPM) 

ดงันี ้

 Ke (หรือ Re) =  Rf  + β  (Rm - Rf) 
โดยที่ 
Risk Free Rate (Rf) = อา้งอิงจากอัตราผลตอบแทนของพันธบตัรรฐับาลอายุ 15 ปี มีค่าเท่ากับรอ้ยละ 2.17 ต่อปี (ขอ้มูล ณ 

วนัที่ 10 กันยายน 2564 (เป็นหนึ่งวนัก่อนที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมตัิการเขา้ท ารายการ) จาก
สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย: ThaiBMA) ซึ่ง Risk Free Rate เป็นอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนใน
สินทรพัยท์ี่มีความเส่ียงต ่า ดงันัน้ หากใชอ้ตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรฐับาลระยะสัน้อาจไม่สามารถ
ใชแ้ทนความเส่ียงที่เหมาะสมไดไ้ดเ้นื่องจากระยะเวลาสัน้เกินไป ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระใช้
อัตราผลตอบแทนของพนัธบัตรรฐับาลอายุ 15 ปีเพื่อใหส้อดคลอ้งกับอตัราผลตอบแทนของตลาดที่ที่
ปรกึษาทางการเงินอิสระเลือกใช ้

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร  -     -     2.97   5.44   5.78   6.04   6.35   6.64   6.93   7.25  
ดอกเบีย้จ่าย  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ  -     -    (3.62)   1.65   1.51   1.52   1.61   1.82   2.04   2.25  
EBIT (1)    0.411/ 1.51 1.79 2.01 2.28 2.55 2.81 
ภาษี (2)    0.001/ 0.00 (0.27) (0.40) (0.46) (0.51) (0.56) 
ค่าเสื่อมราคา (3)    0.011/ 0.05 0.07 0.09 0.11 0.11 0.11 
รายจ่ายการลงทนุ (4)    (0.03)1/ (0.10) (0.10) (0.10) (0.10) (0.10) (0.10) 
เงินทนุหมนุเวียนเพิ่มขึน้ (ลดลง) (5)    (0.15)1/ (0.63) (0.17) (0.18) (0.19) (0.21) (0.22) 
Free Cash Flow to Firm= 1–(2)+(3)–(4)+(5)    0.241/ 0.83 1.32 1.41 1.63 1.85 2.04 
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Beta (β) = อา้งอิงจาก Beta เฉล่ียของ APCO DOD IP และ MORE เป็นกลุ่มบรษิัทท่ีด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่าย
ผลิตภณัฑบ์ ารุงสขุภาพ ผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร ในช่วงระยะเวลา 2 ปียอ้นหลงั จนถึงวนัที่ 10 กันยายน 
2564 ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าเป็นระยะเวลาที่ เหมาะสมและสามารถสะท้อนการ
เปล่ียนแปลงราคาและภาพรวมของมมุมองนกัลงทนุท่ีมีต่อบรษิัทฯ ณ สภาวะตลาดปัจจบุนัไดด้ีที่สดุ ซึ่ง
เท่ากับ 1.01 (ที่มา: Reuters) ทัง้นี ้เพื่อใหก้ารค านวณอตัราคิดลด (WACC) นัน้ ไดส้ะทอ้นความเส่ียง
และโครงสรา้งทางการเงินของ HBT ในแต่ละปีไดด้ีที่สดุ ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระจึงไดน้ า Beta จาก
บริษัทเปรียบดังกล่าวมาปรบัดว้ย DE Ratio ของ HBT ในแต่ละปี จึงท าใหต้ลอดระยะเวลาประมาณ
การ Levered Beta ของ HBT เท่ากบั 0.88  

Market Risk (Rm) = อัต ร าผลตอบแทนจากการลงทุน ในตลาดหลักท รัพย์ฯ  เ ฉ ล่ี ยย้อนหลั ง  15 ปี  ตั้ ง แต่ ปี   
2549 – กันยายน 2564 ซึ่งเท่ากับรอ้ยละ 11.89 ต่อปี ทั้งนี ้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า 
การใช้อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพยฯ์ เฉล่ียย้อนหลัง 15 ปี เป็นระยะเวลาที่
เหมาะสมซึ่งน่าจะสะทอ้นผลตอบแทนที่นกัลงทุนคาดหวงัไดด้ี และยงัคงสอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจ
ในปัจจบุนั 

Kd = ประมาณการอตัราดอกเบีย้เงินกูข้อง HBT ซึ่ง จากงบการเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 HBT ไม่มีเงิน
กูย้ืม 

D/E Ratio = ไม่สามารถหาได ้เพราะ HBT ไม่มีหนีสิ้นท่ีมีภาระดอกเบีย้  
T = อตัราภาษีเงินไดน้ิติบคุคล ซึ่งเท่ากบัรอ้ยละ 20.00 ของรายไดก้่อนภาษี 

 
จากขอ้มลูค านวณขา้งตน้ จะค านวณ   WACC ของ HBT ไดด้งันี ้

 2564F 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 2570F 

WACC (%) 10.76% 10.76% 10.76% 10.76% 10.76% 10.76% 10.76% 
  

  และสรุปกระแสเงินสดสทุธิของกิจการไดด้งันี ้
(ล้านบาท) 2564F 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 2570F 

กระแสเงินสดของ HBT  0.24 0.83 1.32 1.41 1.63 1.85 2.04 
มลูค่าปัจจบุนัของกระแสเงินสด  0.23 0.73 1.05 1.01 1.06 1.08 1.08 
กระแสเงินสดหลงัจากช่วงระยะเวลาประมาณการ 18.93 
มลูค่าปัจจบุนัของกระแสเงินสดหลงัจากช่วงระยะเวลาประมาณการ (PV of Terminal Value) 9.99 

 
             (หน่วย: ลา้นบาท) 

มลูค่าปัจจบุนัของกระแสเงินสดหลงัจากช่วงระยะเวลาประมาณการ (PV of Terminal Value) 9.99 
มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดรวม 16.23 
บวก: เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2564/ 0.21 
หกั: ภาระหนีส้ินที่มีดอกเบีย้งวดล่าสดุ ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2564/ 0.00 
มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด – สุทธิ  16.44 

 
นอกจากนี ้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดท้ าการวิเคราะหค์วามไว (Sensitivity Analysis) ของมูลค่าหุน้ โดยปรบัค่าของ

อัตราส่วนลด (Discount Rate) หรือ WACC จากเดิมเพิ่มขึน้และลดลงประมาณรอ้ยละ 0.50 ต่อปี โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
เห็นว่าค่าดงักล่าวมีความเหมาะสม เนื่องจากการด าเนินธุรกิจของกิจการในอดีตคอ่นขา้งคงที่มาโดยตลอด รวมทัง้มีอตัราจ่ายเงินปัน
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ผลที่คงที่ท  าใหท้ี่ปรกึษทางการเงินอิสระเห็นว่าความคาดหวงัของผูถื้อหุน้ท่ีปัจจบุนัถือหุน้ในกิจการไม่น่าจะมีการเปล่ียนแปลงอย่างมี
นยัส าคญั  

 
 อัตราส่วนลด (Discount Rate): WACC (ร้อยละต่อปี) 
 +0.50% 0% -0.50% 
มลูค่า HBT (ลา้นบาท) 15.63 16.44 17.33 
มูลค่า HBT ตามการถือหุน้ของ MMD ในสัดส่วน
รอ้ยละ 75 ของจ านวนหุน้ทัง้หมด 

11.72 12.33 13.00 

 

ผลจากการวิเคราะหค์วามไว โดยการเปล่ียนแปลงอตัราส่วนลด จะไดม้ลูค่าในส่วนธุรกิจของ HBT เท่ากับ 15.63 – 17.33 
ลา้นบาท หรือ มลูค่า HBT ตามการถือหุน้ของ MMD ในสดัส่วนรอ้ยละ 75 ของจ านวนหุน้ทัง้หมด เท่ากบั 11.72 – 13.00 ลา้นบาท 

 
8.1.6.3. สรุปการประเมินมูลค่า MMD และ HBT โดยวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow 

Approach) 
จากการท่ี MMD ไดม้ีการเขา้ลงทนุในบรษิัท เฮอเบิล เทคโนโลยี จ ากดั (HBT) ในสดัส่วนรอ้ยละ 75 ของทนุจดทะเบียนและ

ช าระแลว้ทัง้หมด เมื่อกรกฎาคม 2564 ซึ่งท าใหง้บการเงินที่ผ่านการสอบทานของ MMD สิน้สดุงวด ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2564 ซึ่ง
เป็นการเงินล่าสุดที่ประกาศสู่สาธารณะยังมิไดร้บัรูเ้งินลงทุนใน HBT บนงบการเงินของ MMD และ MORE ดังนั้น เพื่อใหก้ารหา
มลูค่าหุน้ของ MMD ครบถว้น ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระจึงไดจ้ดัท าประมาณการทางการเงินของ HBT เพิ่มเติมอีก 1 บรษิัท และรบัรู ้
มลูค่าของ HBT ตามสดัส่วนถือหุน้การถือหุน้ของ MMD  โดยมลูค่ารวมของ MMD และ HBT ตามการถือหุน้ของ MMD สามารสรุป
ไดด้งันี ้

 
 อัตราส่วนลด (Discount Rate): WACC (ร้อยละต่อปี) 
 +0.50% 0% -0.50% 
มลูค่าบริษัท MMD 403.31 427.69 454.63 
มูลค่า HBT ตามการถือหุน้ของ MMD ในสัดส่วน
รอ้ยละ 75 ของจ านวนหุน้ทัง้หมด 

11.72 12.33 13.00 

รวมมูลค่าของ HBT และ MMD  415.02 440.02 467.63 

 
ดงันัน้ จากการวิธีมลูค่าปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) ของ MMD จะไดม้ลูค่าบรษิัท

รวมเท่ากบั 415.02 – 467.63 ลา้นบาท  
วิธีมลูค่าปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) เป็นวิธีที่สะทอ้นถึงความสามารถในการท า

ก าไร และความสามารถในการสรา้งกระแสเงินสดของกิจการที่จะไดร้บัในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบนั MMD อยู่ระหว่าง
การเริ่มตน้ศกึษา วิจยัและพฒันาโครงการกญัชาและกญัชงเพื่อการพาณิชย ์ซึ่งคาดว่าจะสามารถรบัรูร้ายไดใ้นปี 2565 นอกจากนีว้ิธี
มลูค่าปัจจบุนักระแสเงินสดยงัเป็นวิธีเดียวที่ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระสามารถเพิ่มสมมติฐานเก่ียวกบัสถาณะการณปั์จจบุนัซึ่งอาจ
ส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อความสามารถในการท าก าไรของกิจการในอนาคตได ้ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมี
ความเห็นว่าวิธีประเมินมลูค่าดงักล่าวเหมาะสมส าหรบัการประเมินมลูค่าหุน้ของ MMD ในครัง้นี ้
 

8.1.7. สรุปความเหน็ของทีป่รึกษาทางการเงนิอิสระเกี่ยวกับมูลค่ายุติธรรมของ MMD 
ตารางสรุปเปรียบเทียบมลูค่าบรษิัทตามการประเมินมลูค่าหุน้ดว้ยวิธีต่างๆ กบัมลูค่าซือ้ขาย 

           (หน่วย: ล้านบาท) 
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วิธีการประเมินมูลค่าหุ้น มูลค่ายุติธรรม1/  มูลค่ายุติธรรม 
ทีร้่อยละ 99.99 

ราคาซือ้ขาย สูงกว่า (ต ่ากว่า) 
ราคาซือ้ขาย 

สูงกว่า (ต ่ากว่า) 
ราคาซือ้ขายร้อยละ 

1) วิธีมลูค่าหุน้ตามบญัชี 25.85 25.85 200.00 (174.15) (87.07) 
2) วิธีปรบัปรุงมลูค่าตามบญัชี 25.85 25.85 200.00 (174.15) (87.07) 
3) วิธีมลูค่าหุน้ตามราคาตลาด ไม่สามารถประเมินมลูค่าดว้ยวิธีนีไ้ด ้
4) วิธีอตัราส่วนราคาต่อมลูค่าตามบญัชี (P/BV Ratio) 62.26 – 88.58 62.26 – 88.58 200.00 (111.42) – (137.74) (55.71) – (68.87) 
5) วิธีอตัราส่วนราคาต่อก าไรต่อหุน้ (P/E) 1/ ไม่สามารถประเมินมลูค่าดว้ยวิธีนีไ้ด ้
6) วิธีมลูค่าปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสด1/ 2/ 3/ 415.02 – 467.63 415.02 – 467.63 200.00 215.02 – 267.63 107.51 – 133.81 

หมายเหต:ุ 1/ มลูค่ายตุิธรรมตามความเห็นที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ 
2/ เป็นมลูค่าหุน้ MMD ค านวณจาก WACC อยู่ระหว่าง 10.24% - 10.54% 
3/ เป็นมลูค่าหุน้ HBT ค านวณจาก WACC เท่ากบั 10.76% 

 
การประเมินราคาหุน้ในแต่ละวิธีมีขอ้ดีและขอ้ดอ้ยแตกต่างกัน ซึ่งสะทอ้นถึงความเหมาะสมของราคาหุ้นจากการประเมิน

ราคาหุน้ในแต่ละวิธีที่แตกต่างกนัไป ดงันี ้
 
1) วิธีมูลค่าหุ้นตามบัญชี (Book Value Approach): จะค านึงถึงฐานะการเงินขณะใดขณะหนึ่งและมูลค่าทรพัยสิ์น

ตามที่ไดบ้นัทึกบญัชีไวต้ามงบการเงิน ณ วนัที่ท  าการประเมินเพียงอย่างเดียวเท่านัน้ โดยมิไดค้  านึงถึงความสามารถ
ในการท าก าไร ผลการด าเนินงาน ศกัยภาพในการเติบโตของธุรกิจในอนาคต แนวโนม้อุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในปัจจบุนั MMD อยู่ระหว่างการเริ่มตน้ศกึษา วิจยัและพฒันาโครงการกญัชาและกญัชงเพื่อการพาณิชย ์ซึ่งคาดวา่
จะสามารถรับรูร้ายไดใ้นปี 2565 ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่าวิธีประเมินมูลค่าดังกล่าวไม่
เหมาะสมส าหรบัการประเมินมลูค่าหุน้ของ MMD ในครัง้นี ้

2) วิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach): สามารถสะทอ้นมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิไดด้ีกว่าการ
ประเมินมลูค่าหุน้ดว้ยวิธีมลูค่าตามบญัชี เนื่องจากเป็นการน ามลูค่าตามบญัชีตามที่ประเมินในขอ้  1 มาปรบัปรุงดว้ย
ราคาประเมินใหม่ของที่ดิน อาคาร ส่ิงปลกูสรา้ง เครื่องจกัรที่ใชใ้นการผลิต กู๊ดวิลล ์(Goodwill) สิทธิบตัร (Patent) เงิน
ปันผล มูลค่าตราสินคา้ (Brand Value) หรือ รายการทางบัญชีที่เกิดขึน้ภายหลังจากงวดงบการเงิน เป็นตน้ ซึ่งที่
ปรกึษาทางการเงินอิสระเห็นว่าการประเมินมลูค่าหุน้ดว้ยวิธีนีส้ามารถใชเ้ป็นราคาพืน้ฐานอา้งอิงในการก าหนดมลูค่า
ของบริษัทไดเ้ท่านั้น แต่มิไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงศักยภาพในการเติบโตของธุรกิจ แนวโนม้อุตสาหกรรมในอนาคต และ
มลูค่ายุติธรรมของสินทรพัย ์MMD โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบนั MMD อยู่ระหว่างการเริ่มตน้ศกึษา วิจยัและพฒันา
โครงการกัญชาและกัญชงเพื่อการพาณิชย์ ซึ่งคาดว่าจะสามารถรบัรูร้ายไดใ้นปี 2565  ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระจึงมีความเห็นว่าวิธีประเมินมลูค่าดงักล่าวไม่เหมาะสมส าหรบัการประเมินมลูค่าหุน้ของ MMD ในครัง้นี ้

3) วิธีมูลค่าหุ้นตามราคาตลาด (Market Price): ราคาตลาดเป็นกลไกที่ถูกก าหนดโดยอุปสงคแ์ละอุปทานของนัก
ลงทุนที่มีต่อหุน้ของบริษัท ซึ่งสามารถสะทอ้นถึงมูลค่าหุน้ในขณะนั้นๆ รวมทั้งสะทอ้นถึงปัจจัยพืน้ฐาน และความ
ตอ้งการของนกัลงทุนทั่วไปที่มีต่อศกัยภาพและการเติบโตของบริษัทในอนาคตไดด้ีพอสมควร ราคาตลาดของหุน้ใน
อดีตจึงสามารถใชเ้ป็นราคาอา้งอิงเพื่อสะทอ้นมลูค่าหรือราคาที่แทจ้รงิของหุน้ของบรษิัทได้ อย่างไรก็ดี ณ ปัจจบุนั หุน้
ของ MMD มิไดเ้ขา้จดทะเบียน และซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ดงันัน้ หุน้ของ MMD จึงไม่มีราคาซือ้ขาย ส่งผลใหท้ี่
ปรกึษาทางการเงินอิสระไม่สามารถประเมินมลูค่าหุน้ของ MMD โดยวิธีนีไ้ด ้

4) วิธีอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี (Price to Book Value Ratio Approach): จะค านึงถึงฐานะการเงินขณะใด
ขณะหนึ่งโดยเปรียบเทียบกับค่าเฉล่ียอัตราส่วนดังกล่าวของกลุ่มบริษัทที่ใช้อา้งอิง  ทั้งนี ้หากพิจารณาขอ้มูลทาง
การเงินและธุรกิจของ MMD เปรียบเทียบกบับริษัทท่ีน ามาเปรียบเทียบนัน้ (ซึ่งมิไดม้ีความชดัเจนในช่วงอดีตที่ผ่านมา 

144



ความเห็นของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ             บริษัท มอร ์รีเทิรน์ จ ากดั (มหาชน) 

บริษัท ดิสคฟัเวอร ์แมเนจเมน้ท ์จ ากดั  หนา้ 122/150 
 

และปัจจุบนั MMD อยู่ระหว่างการศึกษาธุรกิจกัญชงและกัญชาเชิงพาณิชยซ์ึ่งเป็นธุรกิจใหม่ของ MMD และคาดกว่า
จะเริ่มรบัรูร้ายไดใ้นปี 2565) จะพบว่ามีความแตกต่างทั้งในดา้นโครงสรา้งทางการเงิน ขนาดมูลค่าตามบัญชี และ
ขนาดสินทรพัย ์อย่างสิน้เชิง ท าใหก้ารน าบริษัทต่างๆ ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ มาเปรียบเทียบโดยวิธีอตัราส่วนราคาต่อ
มูลค่าตามบัญชีอาจจะท าใหมู้ลค่าหุน้ของ MMD นั้นคลาดเคล่ือนได ้อีกทั้ง การประเมินมูลค่าโดยวิธีดังกล่าวมิได้
สะทอ้นถึงผลการด าเนินงานของ MMD และศกัยภาพในการเติบโตของธุรกิจและแนวโนม้ในการเติบโตอุตสาหกรรม 
ในอนาคต  ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่าวิธีประเมินมูลค่าดังกล่าวไม่เหมาะสมส าหรับการ
ประเมินมลูค่าหุน้ของ MMD ในครัง้นี ้

5) วิธีอัตราส่วนราคาต่อก าไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio Approach): เป็นวิธีที่ค  านึงถึงความสามารถใน
การท าก าไรของกิจการโดยเปรียบเทียบกับค่าเฉล่ียของอัตราส่วนดังกล่าวของกลุ่มบริษัทที่ใชอ้า้งอิง ซึ่งถือเป็นวิธี
ประเมินมูลค่าหุน้ที่เป็นที่นิยมกันพอสมควร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการควบรวมกิจการทั้งนีก้ารประเมินมูลค่าของ
บริษัทโดยวิธีดังกล่าวมีสมมติฐานว่าบริษัทจะตอ้งมีศกัยภาพในการท าก าไรที่ใกลเ้คียงกับบริษัทอื่นๆ ในกลุ่ม ทั้งนี ้ 
จากงบการเงิน 4 ไตรมาสล่าสดุ สิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 ตามงบการเงินท่ีผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี
ของ MMD มีผลการด าเนินงานขาดทุนสุทธิ จึงส่งผลใหท้ี่ปรึกษาทางการเงินอิสระไม่สามารถประเมินมลูค่าหุน้ของ 
MMD โดยวิธีนีไ้ด ้

6) วิธีมูลค่าปัจจุบันกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach): เป็นวิธีที่สะทอ้นถึงความสามารถในการท า
ก าไร และความสามารถในการสรา้งกระแสเงินสดของกิจการท่ีจะไดร้บัในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจบุนั MMD 
อยู่ระหว่างการเริ่มตน้ศึกษา วิจัยและพัฒนาโครงการกัญชาและกัญชงเพื่อการพาณิชย์ ซึ่งคาดว่าจะสามารถรบัรู ้
รายไดใ้นปี 2565 นอกจากนีว้ิธีมลูค่าปัจจุบันกระแสเงินสดยงัเป็นวิธีเดียวที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระสามารถเพิ่ม
สมมติฐานเก่ียวกับสถาณะการณปั์จจุบันซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อความสามารถในการท าก าไรของ
กิจการในอนาคตได ้ดงันัน้ ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่าวิธีประเมินมลูค่าดงักล่าวเหมาะสมส าหรบัการ
ประเมินมลูค่าหุน้ของ MMD ในครัง้นี ้

 
โดยสรุปที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดเป็นวิธีที่มีความเหมาะสมที่สุดที่จะใช้

ประเมินมลูค่าของ MMD ในครัง้นี ้  
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ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าวิธีการประเมินมลูค่ายตุิธรรมที่เหมาะสมที่สดุในการประเมินมลูค่า MMD ในครัง้นี ้
คือ วิธีมลูค่าปัจจบุนักระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) ซึ่งเป็นวิธีสามารถสะทอ้นความสามารถในการท าก าไรและ
กระแสเงินสดในอนาคตได ้ซึ่งไดม้ลูค่าบรษิัทของ MMD อยู่ระหว่าง 415.02 – 467.63 ลา้นบาท 

 

สืบเนื่องจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของ COVID-19 ทัง้ในและต่างประเทศ ซึ่งองคก์ารอนามยัโลก (“WHO”) ไดป้ระกาศ
ใหก้ารระบาดของ COVID-19 เป็นการระบาดใหญ่และใหท้กุประเทศเพิ่มมาตรการป้องกนัและควบคมุการแพรร่ะบาดของโรคใหส้งูขึน้
โดยใชม้าตรการป้องกันและสกัดกัน้การน าเชือ้เขา้สู่พืน้ที่  และมาตรการการยบัยัง้การระบาดภายในพืน้ที่  (“Lock Down”) และกักกัน
โรค (“Quarantine”) ซึ่งหากสถานการณด์ังกล่าวส่งผลกระทบโดยตรงต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคตอย่างมีนัยส าคัญ ก็
อาจจะส่งผลต่อมลูค่าหุน้ของบรษิัทดว้ยเช่นกัน 

 

8.2. การประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์ีจ่ะได้มาจากการเข้าท ารายการที-่2 
จากการเขา้ท ารายการที่-2  MORE จะไดหุ้น้สามญัของ HEMP ในจ านวนไม่เกิน 1,655,262,500 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 

1.00 บาท ในราคาเสนอขาย 0.12083 บาทต่อหุน้ คิดเป็นมลูค่ารวมทัง้สิน้ 200,000,000 บาท เพื่อเป็นส่ิงตอบแทนจากการจ าหน่าย
เงินลงทุนใน MMD ใหแ้ก่ HEMP ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตอ้งพิจารณาความเหมาะสมของราคาหุน้ของ HEMP ซึ่งเป็น
สินทรพัยท์ี่ MORE จะไดม้าจากการเขา้ท ารายการ 

ทัง้นี ้การประเมินมลูค่ายตุิของ HEMP จะอา้งอิงจากขอ้มลู และสมมติฐานการด าเนินธุรกิจที่ไดร้บัจาก HEMP ซึ่งไดแ้ก่งบ
การเงินที่ผ่านการตรวจสอบแลว้ งบการเงินภายใน แผนธุรกิจ ขอ้มูลทางการตลาด ประมาณการและสมมติฐานทางการเงิน การ
สมัภาษณผ์ูบ้รหิารและเจา้หนา้ที่ที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงขอ้มลูที่ HEMP เปิดเผยแก่สาธารณะ 

อย่างไรก็ตาม ความเห็นของที่ปรกึษาทางการเงนิอิสระตัง้อยูบ่นสมมติฐานวา่ขอ้มลู และเอกสารส าคญัดงักล่าวเป็นขอ้มลูที่
สมบูรณ์ ครบถ้วน และถูกต้องรวมทั้งเป็นการพิจารณาจากสถานการณ์ และข้อมูลที่สามารถรับรูไ้ด้ในปัจจุบันซึ่งหากมีการ
เปล่ียนแปลงใดๆ อาจส่งผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อการด าเนินธุรกิจรวมถึงการตดัสินใจของผูถื้อหุน้ได้ 
 

โดยที่ปรกึษาทางการเงินอิสระไดพ้ิจารณาความเหมาะสมของมลูค่าหุน้ของ MMD ดว้ยวิธีการต่างๆ จ านวน 6 วิธี ไดแ้ก่ 
1. วิธีมลูค่าหุน้ตามบญัชี (Book Value Approach) 
2. วิธีมลูค่าตามบญัชีที่ปรบัปรุงแลว้ (Adjusted Book Value Approach) 
3. วิธีมลูค่าหุน้ตามราคาตลาด (Market Price Approach) 
4. วิธีอตัราส่วนราคาต่อมลูค่าตามบญัชี (Price to Book Value Ratio Approach: P/BV Ratio) 
5. วิธีอตัราส่วนราคาต่อก าไรต่อหุน้ (Price to Earnings Ratio Approach: P/E Ratio) 
6. วิธีรวมส่วนของกิจการ (Sum of the parts หรือ “SOTP”) 
 
หลงัจากที่ไดศ้กึษาขอ้มลูและเอกสารของ HEMP รวมทัง้ขอ้มลูอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งแลว้ ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระสามารถสรุป

ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของราคาหุน้ HEMP ไดด้งัต่อไปนี ้
 

8.2.1. วิธีมูลค่าหุ้นตามบัญชี (Book Value Approach) 
การประเมินมลูค่าหุน้โดยวิธีนีเ้ป็นการประเมินจากมูลค่าตามบัญชีของสินทรพัยส์ุทธิ  (สินทรพัยร์วมหักหนีสิ้นรวม) หรือ

เท่ากบัส่วนของผูถื้อหุน้ของ HEMP และน ามาหารดว้ยจ านวนหุน้ จะไดเ้ป็นมลูค่าหุน้ตามบญัชี โดยอา้งอิงขอ้มลูจากงบการเงินรวมที่
ผ่านการสอบทานของ HEMP สิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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ล าดับ รายละเอียด มูลค่า (ล้านบาท) 
1.  ทนุจดทะเบียนที่ช  าระแลว้  2,933.26  
2.  ส่วนเกิน (ส่วนต ่า) มลูค่าหุน้สามญั  (1,311.38) 
3.  ก าไร (ขาดทนุ) สะสม - ส ารองตามกฎหมาย  23.72  
4.  ก าไร (ขาดทนุ) สะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร   (1,492.50) 
5.  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของ HEMP (5) = (1)+(2)+(3)+(4)  153.11  
6.  จ านวนหุน้ที่ช  าระแลว้ทัง้หมดของบริษัท (หุน้)1/ 2,933,261,050 
7.  มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)  0.05  

หมายเหต:ุ 1/  มลูค่าหุน้ที่ตราไวเ้ท่ากบัหุน้ละ 1.00 บาทต่อหุน้  
 

การประเมินมลูค่า HEMP ดว้ยวิธีมลูค่าหุน้ตามบญัชีได ้(Book Value Approach) มลูค่าของ HEMP เท่ากับ 0.05 บาทต่อ
หุน้ หรือ คิดเป็นมลูค่าบริษัท 153.11 ลา้นบาท อย่างไรก็ดี การประเมินมลูค่าหุน้ดว้ยวิธีนีจ้ะค านึงถึงฐานะการเงินขณะใดขณะหน่ึง
และมูลค่าทรัพย์สินตามที่ได้บันทึกบัญชีไว้ตามงบการเงิน ณ วันที่ท  าการประเมินเพียงอย่างเดียวเท่านั้น โดยมิได้ค  านึงถึง
ความสามารถในการท าก าไร ผลการด าเนินงาน ศกัยภาพในการเติบโตของธุรกิจในอนาคต แนวโนม้อตุสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิง่ 
HEMP ที่ไดช้ะลอการลงทุนในธุรกิจขายสินคา้ Gadget และ ไดเ้ริ่มลงทุนใน SWA ซึ่งเป็นธุรกิจ Health and wellness และเพิ่งรบัรู ้
รายไดใ้นไตรมาส 2 ปี 2564  ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่าวิธีประเมินมลูค่าดงักล่าวไม่เหมาะสมส าหรบัการ
ประเมินมลูค่าหุน้ของ HEMP ในครัง้นี ้
 

8.2.2. วิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach) 
 การประเมินมลูค่าหุน้ดว้ยวิธีนีเ้ป็นการน าสินทรพัยร์วมของ HEMP หกัดว้ยหนีสิ้นทัง้หมด รวมทัง้ภาระผูกพนั และหนีสิ้นที่

อาจจะเกิดขึน้ในอนาคต (Commitments and Contingent Liabilities) ซึ่งปรากฏตามงบการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 และ
ปรบัปรุงดว้ยรายการต่างๆ ที่เกิดขึน้ภายหลงัจากวนัที่ปิดงบการเงิน หรือรายการที่มีผลกระทบท าใหม้ลูค่าตามบญัชีสะทอ้นมลูค่าที่
แทจ้ริงมากขึน้ เช่น ส่วนเพิ่มหรือส่วนลดจากการประเมินราคาสินทรพัยท์ี่ยงัไม่ไดบ้นัทึกในงบการเงิน รายการบวกกลบัหนีส้งสยัจะ
สูญหรือหนีสู้ญที่ไดร้บัช าระคืน มูลค่าใบอนุญาตประกอบธุรกิจ กู๊ดวิลล ์(Goodwill) สิทธิบัตร (Patent) มูลค่าตราสินคา้ (Brand 
Value) เงินปันผลจ่าย หรือรายการขาดทนุท่ีสามารถน ามาลดภาษีไดใ้นอนาคต (Losses Carried Forward) เป็นตน้ หลงัจากนัน้ จึง
น าผลลพัธท์ี่ค  านวณไดห้ารดว้ยจ านวนหุน้ท่ีช าระแลว้ทัง้หมดของ HEMP  

ทั้งนี ้ภายหลังวันที่  30 มิถุนายน 2564 บริษัทมิไดว้่าจ้างผู้ประเมินทรัพย์สินอิสระประเมินมูลค่าทรัพย์สินของกิจการ 
(เนื่องจาก HEMP ไม่มีการประเมินทรพัยสิ์นโดยผูป้ระเมินทรพัยสิ์นอิสระ) มิไดม้ีการจ่ายเงินปันผล หรือมิไดม้ีเหตุการณใ์ดที่เกิดขึน้
ภายหลงัจากวนัที่ 30 มิถุนายน 2564 ที่มีผลกระทบทางบญัชีอย่างมีนยัส าคญั นอกจากนีท้ี่ปรกึษาทางการเงินอิสระไดพ้ิจารณางบ
การเงินงวดดงักล่าวแลว้พบว่า หาก HEMP มีการว่าจา้งผูป้ระเมินทรพัยสิ์นอิสระเพื่อประเมินมลูค่าที่ดิน อาคาร และอปุกรณ ์ซึ่งเป็น
สินทรพัยถ์าวรของ HEMP รายการที่อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไดแ้ก่ ส่วนปรบัปรุงอาคาร และอุปกรณ ์สทุธิ มลูค่าตามบญัชีจ านวน 
41.82 ลา้นบาท และ สิทธิในการใชสิ้นทรพัยเ์ช่า-สทุธิ มลูค่าตามบญัชีจ านวน 89.78 ลา้นบาท อย่างไรก็ดี ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ
เห็นว่างบการเงินดงักล่าวไดม้ีการปรบัปรุงและสอบทานโดยผูส้อบบญัชีที่ไดร้บัอนุญาตจากส านกังาน ก.ล.ต. และสินทรพัยด์งักล่าว
ไดม้ีการตดัค่าเส่ือมตามมาตรฐานบัญชีแลว้ ดงันัน้ จากการประเมินราคาหุน้ดว้ยวิธีปรบัปรุงมลูค่าหุน้ตามบัญชี  (Adjusted Book 
Value Approach) จะมีมูลค่าเท่ากับวิธีมูลค่าตามบัญชี (Book Value Approach) ซึ่งจะไดมู้ลค่าบริษัท เท่ากับ 153.11 ลา้นบาท 
หรือ ราคาหุน้เท่ากบั 0.05 บาทต่อหุน้  

แมว้่าการประเมินมูลค่าหุน้โดยวิธีนีจ้ะสะทอ้นมูลค่าหุน้ตามบัญชีที่ถูกปรับปรุงรายการต่างๆ ที่ไม่ไดถู้กบันทึกไว้ในงบ
การเงินล่าสดุ ซึ่งที่ปรกึษาทางการเงินอิสระเห็นว่าการประเมินมลูค่าหุน้ดว้ยวิธีนีส้ามารถใชเ้ป็นราคาพืน้ฐานอา้งอิงในการก าหนด
มูลค่าของบริษัทไดเ้ท่านั้น แต่ไม่ไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงศักยภาพในการเติบโตของธุรกิจ แนวโนม้อุตสาหกรรมในอนาคต และมูลค่า
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ยุติธรรมของสินทรพัย ์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง HEMP ที่ไดช้ะลอการลงทุนในธุรกิจขายสินคา้ Gadget และ ไดเ้ริ่มลงทุนใน SWA ซึ่งเป็น
ธุรกิจ Health and wellness และเพิ่งรบัรูร้ายไดใ้นไตรมาส 2 ปี 2564  ดงันัน้ ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่าวิธีประเมิน
มลูค่าดงักล่าวไม่เหมาะสมส าหรบัการประเมินมลูค่าหุน้ของ HEMP ในครัง้นี ้

 
8.2.3. วิธีมูลค่าหุ้นตามราคาตลาด (Market Price Approach) 

การประเมินมลูค่าหุน้โดยวิธีนี ้ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระจะใช้ราคาตลาดถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนกั จากการซือ้ขายหลกัทรพัย์
ของ HEMP ในตลาดหลักทรัพยฯ์ ณ ช่วงเวลาต่างๆ ในอดีต โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดพ้ิจารณาราคาตลาดถัวเฉล่ียถ่วง
น า้หนกัของหุน้ของ HEMP (มลูค่าการซือ้ขายหุน้ของบริษัท/ปริมาณการซือ้ขายหุน้ของบริษัท) ยอ้นหลงัในช่วงเวลา 7 วนั 15 วนั 30 
วนั 60 วนั 90 วนั 120 วนั 180 วนั และ 360 วนั ทัง้นี ้ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าช่วงเวลาดงักล่าวสามารถสะทอ้นให้
เห็นแนวโนม้และการเคล่ือนไหวของมลูค่าหุน้ตามราคาตลาดไดอ้ย่างเหมาะสมและสอดคลอ้งกับความเป็นจริงในการด าเนินธุรกิจ
ของ HEMP ในการประเมินมลูค่าหุน้ โดยวิธีนีท้ี่ปรกึษาทางการเงินอิสระพิจารณาขอ้มลูถึงวนัท่ี 10 กนัยายน 2564  ซึ่งเป็นหนึ่งวนัท า
การก่อนคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติอนุมตัิใหเ้ขา้ท ารายการ  ดงันัน้ ราคาตลาดของหุน้สามญัของ HEMP จากการประเมินดว้ย
วิธีมลูค่าหุน้ตามราคาตลาดสามารถค านวณไดด้งันี:้ 

 
 

(หน่วย: บาทต่อหุ้น) 
ค่าเฉล่ียถ่วงน ้าหนักของ HEMP (Weighted Average) (วัน) 

7 15 30 60 90 120 180 360 
สงู  0.74   0.74   0.74   0.74   0.75   0.75   0.75   0.75  
ต ่า  0.67   0.63   0.59   0.53   0.46   0.37   0.10   0.05  

ค่าเฉล่ียถ่วงน ้าหนัก  0.71   0.69   0.68   0.65   0.64   0.62   0.54   0.49  

ที่มา:  www.setsmart.com 
หมายเหต:ุ ขอ้มลูถึง ณ วนัท่ี 10 กนัยายน 2564   
 

 
ราคาสงูสดุและต ่าสดุของหุน้ของ HEMP แต่ละไตรมาสในชว่ง 3 ปีที่ผ่านมา 

ปี ไตรมาส 
ช่วงราคาสูงสุดและต ่าสุด (บาทต่อหุ้น) 

ราคาสูงสุด ราคาต ่าสุด 

2561 

ม.ค. – มี.ค. 0.14 0.08 
เม.ย. – มิ.ย. 0.10 0.05 
ก.ค. – ก.ย. 0.08 0.04 
ต.ค. - ธ.ค. 0.05 0.03 

2562 

ม.ค. – มี.ค. 0.22 0.05 
เม.ย. – มิ.ย. 0.23 0.15 
ก.ค. – ก.ย. 0.17 0.10 
ต.ค. - ธ.ค. 0.14 0.09 

2563 

ม.ค. – มี.ค. 0.13 0.06 
เม.ย. – มิ.ย. 0.08 0.05 
ก.ค. – ก.ย. 0.13 0.05 
ต.ค. - ธ.ค. 0.16 0.06 

2564 
ม.ค. – มี.ค. 0.47 0.12 
เม.ย. – มิ.ย. 0.77 0.44 
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ปี ไตรมาส 
ช่วงราคาสูงสุดและต ่าสุด (บาทต่อหุ้น) 

ราคาสูงสุด ราคาต ่าสุด 
ก.ค. – 10 ก.ย. 0.77 0.71 

ที่มา:  www.setsmart.com 
 
การประเมินมลูค่าหุน้โดยวิธีมลูค่าหุน้ตามราคาตลาด จะไดม้ลูค่าของหุน้ของ HEMP อยู่ระหว่าง 0.49– 0.71 บาทต่อหุน้ 

หรือเท่ากบั  1,429.82 – 2,090.02 ลา้นบาท 
 

 
 
ราคาตลาดเป็นกลไกที่ถกูก าหนดโดยอุปสงคแ์ละอุปทานของนกัลงทุนที่มีต่อหุน้ของกิจการซึ่งสามารถสะทอ้นถึงมลูค่าหุน้

ในขณะนั้นๆ รวมทั้งสะทอ้นถึงปัจจัยพืน้ฐาน และความตอ้งการของนักลงทุนทั่วไปที่มีต่อศักยภาพและการเติบโตของกิจการใน
อนาคตไดด้ีพอสมควร ในบางกรณีราคาตลาดของหุ้นในอดีตจึงสามารถใชเ้ป็นราคาอา้งอิงและเป็นวิธีที่เหมาะสมเพื่อสะทอ้นมลูค่า
หรือราคาที่แทจ้รงิของกิจการได ้แต่อย่างไรก็ดี ในช่วงระยะเวลาตัง้แต่ปี 2564 เป็นตน้มา ราคาหุน้ของ HEMP ไดอ้ยู่เหนือระดบั 0.20 
บาท และมีราคาสงูสดุ ณ วนัท่ี 13 กนัยายน 2564 ที่ 0.82 บาท ซึ่งราคาซือ้ขายดงักล่าวอาจไม่สะทอ้นผลการด าเนินงานของ HEMP 
ที่ผลขาดทนุสทุธิมาตลอด ดงันัน้ ราคาหุน้ท่ีเพิ่มขึน้อาจเกิดจากการเก็งก าไรของนกัลงทนุบางกลุ่ม โดยมิไดพ้ิจารณาถึงมลูค่าพืน้ฐาน
ของ HEMP  ดงันัน้ ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่าวิธีประเมินมลูค่าดงักล่าวไม่เหมาะสมส าหรบัการประเมินมลูค่าหุน้
ของ HEMP ในครัง้นี ้
 

8.2.4. วิธีอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี (Price to Book Value Ratio Approach : P/BV Ratio) 
การประเมินราคาโดยวิธีนี ้เป็นการน ามลูค่าตามบญัชีของ HEMP ที่ถูกปรบัปรุงแลว้ในหวัขอ้ 8.2.2 วิธีปรบัปรุงมลูค่าตาม

บัญชี (Adjusted Book Value Approach) ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.05 บาทต่อหุ้น คูณกับมัธยฐานของอัตราส่วนราคาปิดต่อมูลค่าตาม
บญัชีเฉล่ีย (P/BV) 7 วนั 15 วนั 30 วนั 60 วนั 90 วนั 120 วนั 180 วนั และ 360 ของบรษิัทท่ีด าเนินธุรกิจใกลเ้คียงกนักบั HEMP ที่จด
ทะเบียนอยู่ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ จนถึงวนัที่ 10 กันยายน 2564 ซึ่งเป็นหนึ่งวนัท าการก่อนคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติอนุมตัิให้
เขา้ท ารายการ โดยวิธีการคดัเลือกบรษิัทท่ีน ามาเปรียบเทียบของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระนัน้จะคดัเลือกจากบรษิัทท่ีมีลกัษณะการ
ประกอบธุรกิจใกลเ้คียงกับ HEMP ซึ่งเป็นบรษิัทที่มีโครงการหรืออยู่ระหว่างการศกึษาโครงการ หรือ มีข่าวที่จะลงทุนในโครงการกญั
ชงและกญัชามาเปรียบเทียบ 
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ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระเลือกใชบ้รษิทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 14 บรษิัทท่ีเริ่มมีการด าเนินธุรกิจที่คลา้ยคลงึกนั
กับ MMD (ตามแผนธุรกิจของ HEMP ณ ปัจจุบัน คาดว่าภายหลังจากการเขา้ท ารายการที่-2 รายไดห้ลักของ HEMP จะมาจาก
ผลิตภัณฑ์กัญชา กัญชง เป็นหลัก ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงใช้บริษัทที่น ามาเปรียบเทียบเหมือนกับ MMD) ตาม
รายละเอียดที่แสดงไว้ในหัวข้อ  8.1.4 วิธีอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี (Price to Book Value Approach: P/BV ratio) ของ 
MMD  
 

โดยค่า P/BV ของบรษิัทจดทะเบียนท่ีน ามาเปรียบเทียบ เป็นขอ้มลูถึงวนัท่ี 10 กนัยายน 2564 สรุปไดด้งันี:้  

P/BV: (เท่า) 
ค่าเฉล่ีย (Average) (วัน) 

7 15 30 60 90 120 180 360 
 BRR   2.45   2.48   2.53   2.62   2.74   2.63   2.25   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 HEMP (บาทต่อหุ้น)  0.18   0.18   0.17   0.17   0.16   0.16   0.15   0.13  

ที่มา:  1/ www.setsmart.com 

 2/ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเลือกใช ้ค่ามธัยฐานในการค านวณ แทนที่ค่าเฉลี่ยเพื่อลดผลกระทบจากขอ้มูลที่มีผลการเบี่ยงเบนสงู 
(Outlier)   

 3/ วนัที่ใชค้ิดค่าเฉลี่ยอตัราส่วนราคาปิดต่อมลูค่าตามบญัชีเป็นการใชร้ะยะเวลานบัจนถึงวนัที่ 10 กนัยายน 2564 

 
การประเมินมลูค่าบรษิัทโดยวิธีนี ้จะไดม้ลูค่าของ HEMP อยู่ระหว่าง 0.13 – 0.18 บาทต่อหุน้ ดงันัน้มลูค่ารวม ของ HEMP 

จะอยู่ระหว่าง 368.69 – 524.54 ล้านบาท อย่างไรก็ดี การประเมินมูลค่าบริษัทโดยวิธีดังกล่าวมีสมมติฐานว่าบริษัทจะตอ้งมี
ศกัยภาพท่ีใกลเ้คียงกบับรษิัทอื่นๆ ที่น ามาเปรียบเทียบ ทัง้นี ้หากพิจารณาขอ้มลูทางการเงินและธุรกิจของ HEMP นัน้ พบว่า HEMP 
อยู่ระหว่างการเปล่ียนผ่านธุรกิจจากเดิมด าเนินธุรกิจจ าหน่ายสินคา้ Gadget เป็นบรษิัทท่ีลงทนุในธุรกิจ Health and Wellness และ
มีการปรบัโครงสรา้งทางการเงินที่ส  าคญัคือการเพิ่มทุนในปี 2564 จากเดิมมีทุนจดทะเบียน 977.75 ลา้นบาท เป็น 2,933.26 ลา้น 
ดงันัน้ อาจท าใหก้ารหามลูค่าหุน้โดยวิธีอตัราส่วนราคาต่อมลูค่าตามบญัชีอาจจะท าใหม้ลูค่าหุน้ของ HEMP นัน้มีคลาดเคล่ือนได้ 
นอกจากนี ้การประเมินมลูค่าโดยวิธีดงักล่าวมิไดส้ะทอ้นถึงผลการด าเนินงานและการเปล่ียนแปลงธุรกิจ และศกัยภาพในการเติบโต
ทางธุรกิจของ HEMP ในอนาคต ดงันัน้ ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่าวิธีประเมินมลูค่าดงักล่าวไม่เหมาะสมส าหรบัการ
ประเมินมลูค่าหุน้ของ HEMP ในครัง้นี ้
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8.2.5. วิธีอัตราส่วนราคาต่อก าไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio Approach: P/E Ratio) 
การประเมินโดยวิธีนีเ้ป็นการน าก าไรต่อหุน้ (Earnings per Share) 4 ไตรมาสล่าสดุ สิน้สดุของบริษัท คูณกับค่าเฉล่ียของ

อตัราส่วนราคาปิดต่อก าไรต่อหุน้ (P/E) 7 วนั 15 วนั 30 วนั 60 วนั 90 วนั 120 วนั 180 วนั และ 360 วนัของบริษัทที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรพัยท์ี่มีธุรกิจใกลเ้คียงกบั HEMP ตามรายละเอียดที่แสดงไวใ้นหวัขอ้ 8.2.4 วิธีอตัราส่วนราคาต่อมลูค่าตามบญัชี (Price 
to Book Value Approach: P/BV ratio) อย่างไรก็ดี จากงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี 4 ไตรมาสล่าสดุ สิน้สดุ ณ 
วนัที่ 30 มิถุนายน 2564 HEMP มีผลการด าเนินงานขาดทุนสทุธิ จึงส่งผลใหท้ี่ปรกึษาทางการเงินอิสระไม่สามารถประเมินมลูค่าหุน้
ของ HEMP โดยวิธีนีไ้ด ้
 

8.2.6. วิธีรวมส่วนของกิจการ (Sum of the parts หรือ “SOTP”) 
เนื่องจากปัจจบุนั HEMP เป็น Holding Company โดยมิไดม้ีธุรกิจหลกัหรือด าเนินธุรกิจใดๆ ดว้ยตวัเอง แต่ท าหนา้ที่ลงทุน

ในกิจการอื่นๆ ซึ่งในปัจจบุนั HEMP ไดล้งทนุในบรษิัทย่อยทางตรงทัง้หมดจ านวน 3 บรษิัท ซึ่งไดแ้ก่ 1)  บรษิัท โซลเมท อินเตอรเ์นชั่น
แนล จ ากัด (“SOUL”) 2) บริษัท เอ็มพีจี เอนเนอรย์ี่ จ ากัด (“MPGE”) และ 3 ) บริษัท สลิม เวลเนส เอเซีย จ ากัด (“SWA”) ดงันัน้ ใน
การหามลูค่ายตุิธรรม HEMP นัน้ ท่ีปรกึษาทางการเงินจะใช ้วิธีรวมส่วนของกิจการ (Sum of the parts หรือ “SOTP”) ซึ่งเป็นวิธีการ
ประเมินมลูค่าของกิจการจากผลรวมของมลูค่าที่เหมาะสมของแต่ละหน่วยธุรกิจหรือแต่ละบรษิัทท่ีถกูถือหุน้โดย Holding Company 
บวกดว้ยสินทรพัยส์ทุธิอื่นๆ ที่ไม่ไดถ้กูประเมินมลูค่า ทัง้นี ้จากการสมัภาษณผ์ูบ้ริหารของ HEMP และจากการพิจารณาขอ้มลูตามงบ
การเงินของ HEMP SOUL MPGE และ SWA นัน้พบว่า บริษัทที่จะมีผลกระทบต่อมลูค่ายตุิธรรมของ HEMP โดยวิธี SOTP นัน้ จะมี
เพียง 2 บริษัทเท่านั้น ซึ่งไดแ้ก่ HEMP และ SWA โดย SOUL และ MPGE มิไดม้ีรายไดห้ลักจากการประกอบธุรกิจ และมีผลการ
ด าเนินงานขาดทุน อีกทัง้ SOUL และ MPGE ส่วนของผูถื้อหุน้ (0.44) และ 0.04 ลา้นบาท ดงันัน้ ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระจะท า
การประเมินมลูค่ากิจการของ HEMP (ตามงบการเงินเฉพากิจการ) และ  SWA  เท่านัน้ดว้ยวิธีมลูค่าปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสด 
(Discounted Cash Flow – “DCF”) เพื่อน ามลูค่าที่ไดไ้ปปรบัปรุงเงินลงทนุของบรษิัทย่อย เพื่อใหไ้ดม้ลูค่ายตุิธรรมของ HEMP 

 
8.2.6.1.1. การประเมินมูลค่า HEMP (จากงบการเงินเฉพาะกิจการ) โดยวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted 

Cash Flow Approach) 
การประเมินมูลค่าหุน้ตามวิธีนีจ้ะพิจารณาถึงผลการด าเนินงานของกิจการในอนาคต โดยค านวณหามูลค่าปัจจุบันของ

ประมาณการกระแสเงินสดสทุธิ (Free Cash Flow: FCF) ดว้ยอตัราส่วนลด (Discount Rate) ที่เหมาะสม ซึ่งที่ปรกึษาทางการเงิน
อิสระไดค้  านวณหาอัตราตน้ทุนทางการเงินถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนัก (Weighted Average Cost of Capital: WACC) เพื่อใชเ้ป็นอัตรา
ส่วนลด และค านวณหากระแสเงินสดสทุธิในอนาคตจากประมาณการทางการเงินของ HEMP ในระยะเวลา 6 ปีขา้งหนา้ (ปี 2564 – 
2570) เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัระยะเวลาการประเมินมลูค่า MMD  โดยตัง้อยู่บนพืน้ฐานว่าธุรกิจของ HEMP จะยงัคงด าเนินต่อไปอย่าง
ต่อเนื่อง (Going Concern Basis) ไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนยัส าคญัเกิดขึน้ และเป็นไปภายใตภ้าวะเศรษฐกิจและสถานการณ์
ในปัจจบุนั  

ทัง้นี ้ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระไดจ้ดัท าประมาณการทางการเงินของกิจการ โดยอา้งอิงขอ้มลู และสมมติฐานที่ไดร้บัจาก 
HEMP และจากการสมัภาษณผ์ูบ้ริหารและเจา้หนา้ที่ที่เก่ียวขอ้ง ทัง้นี ้ หากสภาวะเศรษฐกิจ และปัจจยัภายนอกอื่นๆ ที่มีผลกระทบ
ต่อการด าเนินงานของ HEMP รวมทั้งสถานการณ์ภายในของ HEMP ณ ปัจจุบัน มีการเปล่ียนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญจาก
สมมติฐานที่ก าหนด มลูค่าหุน้ที่ประเมินไดต้ามวิธีนีจ้ะเปล่ียนแปลงไปดว้ยเช่นกัน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณก์ารแพร่ระบาด 
และผลกระทบอันเกิดจาก COVID-19 ซึ่งอาจส่งผลอย่างมีนัยส าคัญต่อผลการด าเนินงานของ HEMP สมมติฐานที่ส  าคัญของ
ประมาณการทางการเงินของ HEMP สรุปไดด้งันี:้ 
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8.2.6.1.2. รายได ้

1) รายไดจ้ากการขาย 
 รายไดจ้ากการขายในอดีตของ HEMP มาจากการขายสินคา้กลุ่มแก๊ตแจ็ค (Gadget) ตามสาขาต่างๆ ในหา้งสรรพสินคา้
ภายใตร้า้นคา้กิซแมน (GIZMAN) และ แมงป่อง (MANGPONG) อย่างไรก็ดี ในภาวะตลาดปัจจุบนัมีการแข่งขนัอย่างสูงส่งผลให้
กลุ่มธุรกิจดังกล่าวไม่สามารถสรา้งผลก าไรให้กับ HEMP ผนวกกับการแพร่ระบาดของ COVID – 19 ท าให้รา้นของคา้กิซแมน 
(GIZMAN) และ แมงป่อง (MANGPONG) ไม่สามารถเปิดท าการได ้ ท าให ้HEMP ตดัสินใจจึงชะลอการลงทนุในธุรกิจนี ้และมุ่งเนน้
ลงทุนในธุรกิจเก่ียวขอ้งกบั Health and Wellness แทน  ดงันัน้ ท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระ ก าหนดใหต้ัง้แต่ ไตรมาส 2 ปี 2564 เป็น
ตน้ไปจนสิน้สุดระยะเวลาประมาณการ HEMP ไม่มีรายไดจ้ากการขายสินคา้ต่างๆ ผ่านรา้น กิซแมน (GIZMAN) และ แมงป่อง 
(MANGPONG)  

 
2) รายไดจ้ากค่าเช่าและค่าบรกิาร 

 เนื่องจาก HEMP ไดท้ าสญัญาเช่าพืน้ที่ขายระยะยาวกับหา้งสรรพสินคา้ แต่ HEMP มิไดม้ีการใชพ้ืน้ที่เช่าดงักล่าวในการ
เปิดรา้นจ าหน่ายสินคา้ภายใตร้า้น (GIZMAN) และ แมงป่อง (MANGPONG) แลว้  HEMP จึงปล่อยเช่าพืน้ที่ขายดังกล่าวให้กับ
ผูป้ระกอบการรายอื่นไดเ้ช่าช่วงต่อทัง้หมด อย่างไรก็ดี ในอนาคต HEMP มีแผนท่ีจะทยอยใหผู้เ้ช่าพืน้ท่ีกบั HEMP จ่ายค่าเช่าตรงกบั
หา้งสรรพสินคา้ ยกเวน้ค่าเช่าบางพืน้ที่ที่ HEMP จะรบัรูร้ายไดจ้ากค่าเช่าตามส่วนแบ่งรายได ้(GP) เท่านัน้ (ค่าเช่ารายเดือนที่เป็น
อตัราคงที่ผูเ้ช่าไดช้ าระตรงกับผูใ้ห้เช่า) จึงท าให ้HEMP ไม่มีตน้ทุนค่าเช่าพืน้ที่ขายในตน้ทุนขาย ดงันัน้ ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ
ก าหนดให ้HEMP มีรายไดจ้ากค่าเช่าและค่าบรกิารตลอดระยะเวลาประมาณการเป็นไปตามที่ HEMP คาดการณไ์ว ้ 

 
8.2.6.1.3. ตน้ทนุขาย 

 ตน้ทุนขายในอดีตของ HEMP มาจากการขายสินคา้กลุ่มแก๊ตแจ็ค (Gadget) ตามสาขาต่างๆ ในหา้งสรรพสินคา้ภายใต้
รา้นคา้กิซแมน (GIZMAN) และ แมงป่อง (MANGPONG) อย่างไรก็ดี จากการประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจะไม่มี
รายไดจ้ากการขายในอนาคต ดงันัน้ ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระก าหนดใหต้ัง้แต่ ไตรมาส 2 ปี 2564 เป็นตน้ไปจนสิน้สดุระยะเวลา
ประมาณการ HEMP ไม่มีตน้ทนุขายสินคา้ต่างๆ เกิดขึน้  

 
8.2.6.1.4. ค่าใชจ้่ายในการขาย 

 ค่าใชจ้่ายในการขายในอดีตของ HEMP มาจากการขายสินคา้กลุ่มแก๊ตแจ็ค (Gadget) ตามสาขาต่างๆ ในหา้งสรรพสินคา้
ภายใตร้า้นคา้กิซแมน (GIZMAN) และ แมงป่อง (MANGPONG) อย่างไรก็ดี จากการประมาณการของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระจะ
ไม่มีรายไดจ้ากการขายในอนาคต ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก าหนดให้ตั้งแต่ ไตรมาส 2 ปี 2564 เป็นต้นไปจนสิน้สุด
ระยะเวลาประมาณการ HEMP ไม่มีค่าใชจ้่ายในการขายเกิดขึน้ 

ล้านบาท 2561A 2562A 2563A 2564F 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 2570F 
รายไดจ้ากการขาย  08.86  128.24   92.62   6.63   -     -     -     -     -     -    
อตัราการเติบโตต่อปี (รอ้ยละ) - (38.60)  (27.78)  (92.84)  (100.00)   -     -     -     -     -    
รายไดจ้ากค่าเช่าและค่าบริการ  6.27   13.13   12.28   15.13   8.98   3.81   2.43   2.55   2.64   2.64  
อตัราการเติบโตต่อปี (รอ้ยละ) - 109.51  (6.48)   23.20  (40.67)  (57.57)  (36.20)   4.94   3.53   -    
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8.2.6.1.5. ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 

ค่าใชจ้่ายในการบริหารประกอบดว้ย  ค่าใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้งกับพนกังาน ค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุงรกัษา ค่าที่ปรกึษา ค่าใชจ้่าย
ส านกังาน ค่าเช่าส านกังาน ค่าใชจ้่ายอื่นๆ โดยมีรายละเอียดสมมติฐานดงัต่อไปนี ้

- ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระก าหนดให้ค่าใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้งกับพนกังาน ค่าที่ปรกึษาและสอบบญัชี ของปี 2564 ปรบัเทียบ
ค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จรงิในครึง่ปีแรกของปี 2564 และก าหนดใหต้ัง้แต่ปี 2565 เป็นตน้ไปปรบัเพิ่มขึน้ในอตัรารอ้ยละ 5.00 ต่อ
ปี 

- ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระก าหนดให้ ค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุงรกัษา ค่าที่ปรกึษา ค่าใชจ้่ายส านกังาน ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ของปี 
2564 ปรบัเทียบค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จรงิในครึง่ปีแรกของปี 2564 และก าหนดใหต้ัง้แต่ปี 2565 เป็นตน้ไปปรบัเพิ่มขึน้ในอตัรา
รอ้ยละ 0.56 ต่อปี โดยอา้งอิงจากอตัราเงินเฟ้อพืน้ฐานเฉล่ีย 5 ปียอ้นหลงั จากธนาคารแห่งประเทศไทย 

- ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก าหนดให ้ค่าเช่าส านักงาน ของปี 2564 ปรบัเทียบค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จริงในครึ่งปีแรกของปี 
2564 และก าหนดใหต้ัง้แต่ปี 2565 อา้งอิงตามสญัญาเช่าที่ HEMP ไดท้ ากบัผูช้่าพืน้ท่ี 

- อย่างไรก็ดี ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมิไดพ้ิจารณาค่าใช้จ่ายที่คาดดว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายเพียงครั้งเดียว (One-time 
expense) ที่เกิดขึน้ในครึ่งปีแรกของปี 2564 มาพิจารณาในการประมาณการค่าใชจ้่ายในการบริหารตลอดระยะเวลา
ประมาณการทางการเงินเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของ HEMP ที่จะไม่มีรายไดจ้ากการด าเนินงานในอนาคต  

  

8.2.6.1.6. ค่าใชจ้่ายในการลงทนุ (Capital Expenditure) 
ค่าใชจ้่ายเงินลงทุนประกอบดว้ยเงินลงทุนเครื่องตกแต่งส านกังาน  เครื่องมือและอุปกรณ ์โดยก าหนดให ้HEMP มีงบลงทุน

ตลอดระยะเวลาประมาณการ ปีละ 300,000 บาทต่อปี โดยอา้งอิงจากการคาดการณข์อง HEMP 
 

8.2.6.1.7. ค่าเสือ่มราคาและตดัจ าหน่าย 

ค่าเส่ือมราคา ประกอบดว้ยค่าเส่ือมราคาจากทรพัยสิ์นเดิมและทรพัยสิ์นใหม่จากการลงทุนเพิ่มเติม ที่ปรกึษาทางการเงิน
อิสระก าหนดใหสิ้นทรพัยแ์ต่ละประเภทที่มีการคิดค่าเส่ือมในอตัราคงที่ตามวิธีเสน้ตรง โดยค่าเส่ือมราคาของแต่ละสินทรพัยจ์ะถูก
ค านวณแตกต่างกนัออกไปตามมาตรฐานบญัชี โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

 
สินทรัพย ์ ระยะเวลาคิดค่าเส่ือมราคา (ปี) 

ส่วนปรบัปรุงอาคาร 5 
เครื่องจกัรและอปุกรณ ์ 5 
เครื่องตกแต่งและเครื่องใชส้  านกังาน 5 
ยานพาหนะ 5 

 
8.2.6.1.8. ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล 

ก าหนดใหภ้าษีเงินไดน้ิติบคุคลเท่ารอ้ยละ 20.00 ของรายไดก้่อนภาษี  
 

ล้านบาท 2561A 2562A 2563A 2564F 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 2570F 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร  56.25   52.72   36.87   37.75   25.36   26.32   26.79   27.98   29.16   30.40  
สดัส่วนต่อรายได ้(รอ้ยละ)  25.24   34.33   34.00  143.34  278.85  682.01  1,087.87  1,082.73  1,090.11  1,136.58  
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8.2.6.1.9. เงนิกูย้ืมจากสถาบนัการเงนิ 

ตามงบการเงินสิน้สดุ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2564 HEMP มีเงินกูร้ะยะยาวจากสถาบนัการเงิน  6.29  ลา้นบาท โดยมีอตัรา
ดอกเบีย้ที่ระบไุวใ้นสญัญาที่รอ้ยละ 5.25 ต่อปี และก าหนดใหม้ีการช าระคืนเงินกูจ้นถึงปี 2569  

ทั้งนี ้การด าเนินธุรกิจของ HEMP ณ ปัจจุบันยงัไม่มีความแน่นอน หากพิจารณาจากงบก าไรขาดทุนในงบการเงินเฉพาะ
กิจการจะเห็นไดว้่า HEMP มีผลขาดทุนต่อเนื่อง และที่ปรกึษาทางการเงินอิสระคาดว่าถา้หาก HEMP มิไดม้ีรายไดเ้งินปันผลจาก
ธุรกิจที่ลงทนุ หรือ มิไดม้ีรายไดอ้ื่นๆ จากธุรกิจใหม่ จะท าใหใ้นปี 2570 HEMP อาจจะมีสภาวะขาดสภาพคล่องทางการเงิน ดงันัน้ 
เพื่อให้ HEMP สามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได ้ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงก าหนดให้ HEMP มีการกู้เงินระยะสั้นจากสถาบัน
การเงินเพื่อเสรมิสภาพคล่องจ านวน 15.00 ลา้นบาท ในอตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 5.32 ต่อปี โดยอา้งอิงอตัราดอกเบีย้เฉล่ียแบบ MLR 
จากธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ 3 แห่งในประเทศไทย   

 

8.2.6.1.10. อตัราส่วนอืน่ๆ ในงบดลุ 

เนื่องจากรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายตลอดระยะเวลาประมาณการทางการเงินของ HEMP ส่วนใหญ่เป็นรายไดจ้ากค่าเช่าและ
ค่าใชจ้่ายจากการบริหารซึ่งมีการก าหนดระยะเวลาช าระเงินดงันัน้ ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระจึงใช ้ระยะเวลาเก็บหนีจ้ากลูกหนี ้
การคา้เฉล่ียเท่ากับ 10 วนั และระยะเวลาช าระหนีก้ารคา้เฉล่ียเท่ากับ 30 วนั โดยอา้งอิงจากสญัญาเช่าพืน้ที่และการคาดการณ์
ของ HEMP 

 จากสมมติฐานขา้งตน้ สามารถสรุปประมาณการทางการเงินของ HEMP ปี 2564 – 2570 ไดด้งัต่อไปนี ้

หมายเหต:ุ 1/ ในปี 2564 ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระค านวณกระแสเงินสดอิสระของ HEMP ในช่วงระหว่าง 1 ต.ค.  – 31 ธ.ค. 2564 เท่านัน้  

 
8.2.6.1.11. อตัราการขยายตวัของกระแสเงนิสดหลงัจากช่วงระยะเวลาประมาณการ (Terminal Value) 

ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระก าหนดใหใ้นประมาณการทางการเงนิมีอตัราการขยายตวัของกระแสเงนิสดหลงัจากชว่งระยะเวลา
ประมาณการเท่ากับรอ้ยละ 0.56  โดยยึดหลักความระมัดระวงั (Conservative basis) อา้งอิงจากอัตราเงินเฟ้อพืน้ฐานเฉล่ีย 5 ปี
ยอ้นหลงัจากธนาคารแห่งประเทศไทย 

 

ล้านบาท 2561A 2562A 2563A 2564F 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 2570F 
สินทรพัยร์วม 150.52   96.09   82.10  168.96  143.63  119.48   92.71   65.35   36.10   23.07  
หนีส้ินรวม  98.24   92.39  103.63   20.75   12.00   10.58   8.36   6.57   3.87   18.98  
ส่วนของผูถ้ือหุน้  52.28   3.71  -21.53  148.21  131.63  108.90   84.35   58.78   32.22   4.10  
รายไดร้วม 222.84  153.55  108.43   26.34   9.09   3.86   2.46   2.58   2.67   2.67  
ตน้ทนุขาย 167.20  103.24   72.07   2.27   -     -     -     -     -     -    
ค่าใชจ้่ายในการขาย  69.84   45.54   27.32   11.80   -     -     -     -     -     -    
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร  56.25   52.72   36.87   37.75   25.36   26.32   26.79   27.98   29.16   30.40  
ดอกเบีย้จ่าย (0.44) (0.62) (1.43) (0.33) (0.31) (0.27) (0.23) (0.17) (0.07) (0.40) 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ (72.54) (48.57) (29.25) (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)     -     -     -     -     -     -     -    
ค่าเสื่อมราคา (3)    0.111/ 0.43 0.27 0.33 0.37 0.30 0.30 
รายจ่ายการลงทนุ (4)    (0.30)1/ (0.30) (0.30) (0.30) (0.30) (0.30) (0.30) 
เงินทนุหมนุเวียนเพิ่มขึน้ (ลดลง) (5)    (7.80)1/ (6.19) (0.17) (1.13) (0.78) 0.10 0.10 
Free Cash Flow to Firm= 1–(2)+(3)–(4)+(5)    (14.36)1/ (22.33) (22.66) (25.42) (26.10) (26.38) (27.63) 
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8.2.6.1.12. อตัราคดิลด (Discount Rate) 
อตัราส่วนลดที่ใชใ้นการค านวณมลูค่าปัจจุบนัสุทธิของกระแสเงินสด ไดม้าจากการค านวณตน้ทุนทางการเงินถัวเฉล่ียถ่วง

น า้หนกั (Weighted Average Cost of Capital: WACC) ตามโครงสรา้งทุนของ HEMP ซึ่งที่ปรกึษาทางการเงินอิสระไดค้  านวณค่า 
WACC จากค่าเฉล่ียถ่วงน า้หนกัของตน้ทุนของหนี ้(Kd) และตน้ทุนของทุน (Ke) ของ HEMP โดยที่ปรกึษาทางการเงินอิสระก าหนด
สมมติฐานให ้HEMP ไม่มีการเพิ่มทนุในระหว่างปีประมาณการ โดยรายละเอียดการประมาณการอตัราส่วนลด จะเป็นดงัต่อไปนี  ้
     WACC = Ke*E/(D+E)  +  Kd*(1-T)*D/(D+E) 
โดยที่ 

Ke  = ตน้ทนุของทนุ หรืออตัราผลตอบแทนที่ผูถื้อหุน้ตอ้งการ (Re) 
Kd   = ตน้ทนุของหนี ้หรืออตัราดอกเบีย้เงินกูข้องบรษิัท 
T  = อตัราภาษีเงินไดน้ิติบคุคล 
E  = ส่วนของผูถื้อหุน้รวม 
D  = หนีสิ้นท่ีมีดอกเบีย้ 

 
ตน้ทุนของทุน (Ke) หรืออตัราผลตอบแทนที่ผูถื้อหุน้ตอ้งการ (Re) ค านวณไดจ้าก Capital Asset Pricing Model (CAPM) 

ดงันี ้

 Ke (หรือ Re) =  Rf  + β  (Rm - Rf) 
โดยที่ 
Risk Free Rate (Rf) = อา้งอิงจากอัตราผลตอบแทนของพันธบตัรรฐับาลอายุ 15 ปี มีค่าเท่ากับรอ้ยละ 2.17 ต่อปี (ขอ้มูล ณ 

วนัที่ 10 กันยายน 2564 (เป็นหนึ่งวนัก่อนที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมตัิการเขา้ท ารายการ) จาก
สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย: ThaiBMA ซึ่ง Risk Free Rate เป็นอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนใน
สินทรพัยท์ี่มีความเส่ียงต ่า ดงันัน้ หากใชอ้ตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรฐับาลระยะสัน้อาจไม่สามารถ
ใชแ้ทนความเส่ียงที่เหมาะสมไดไ้ดเ้นื่องจากระยะเวลาสัน้เกินไป ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระใช้
อัตราผลตอบแทนของพนัธบัตรรฐับาลอายุ 15 ปีเพื่อใหส้อดคลอ้งกับอตัราผลตอบแทนของตลาดที่ที่
ปรกึษาทางการเงินอิสระเลือกใช ้

Beta (β) = อา้งอิงจาก Beta เฉล่ียของ HEMP ในช่วงระยะเวลา 2 ปียอ้นหลงั จนถึงวนัที่ 10 กันยายน 2564 ซึ่งที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมและสามารถสะทอ้นการเปล่ียนแปลงราคา
และภาพรวมของมุมมองนักลงทุนที่มีต่อบริษัทฯ ณ สภาวะตลาดปัจจุบันไดด้ีที่สุด ซึ่งเท่ากับ 1.95 
(ที่มา: Reuters) ทัง้นี ้เพื่อใหก้ารค านวณอตัราคิดลด (WACC) นัน้ ไดส้ะทอ้นความเส่ียงและโครงสรา้ง
ทางการเงินของ HEMP ในแต่ละปีไดด้ีที่สุด ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไดน้ า Beta ของ HEMP มา
ปรบัดว้ย DE Ratio ของ HEMP ในแต่ละปี จึงท าใหต้ลอดระยะเวลาประมาณการ Levered Beta ของ 
HEMP อยู่ระหว่าง 1.28 – 5.03 

Market Risk (Rm) = อัต ร าผลตอบแทนจากการลงทุน ในตลาดหลักท รัพย์ฯ  เ ฉ ล่ี ยย้อนหลั ง  15 ปี  ตั้ ง แต่ ปี   
2549 – กันยายน 2564 ซึ่งเท่ากับรอ้ยละ 11.89 ต่อปี ทั้งนี ้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า 
การใช้อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพยฯ์ เฉล่ียย้อนหลัง 15 ปี เป็นระยะเวลาที่
เหมาะสมซึ่งน่าจะสะทอ้นผลตอบแทนที่นกัลงทุนคาดหวงัไดด้ี และยงัคงสอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจ
ในปัจจบุนั 

Kd = ประมาณการอตัราดอกเบีย้เงินกูข้อง HEMP 
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D/E Ratio = ประมาณการอัตราส่วนหนี ้สินที่มีดอกเบี ้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในแต่ละปีซึ่งเท่ากับ 0.00 – 3.66 
เนื่องจากหนีสิ้นและส่วนของผูถื้อหุน้มีการเปล่ียนแปลงทุกปี ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระจึงใชป้ระมาณ
การอตัราส่วนหนีสิ้นที่มีดอกเบีย้ต่อส่วนของผูถื้อหุน้ในแต่ละปีตามประมาณการทางการเงินที่ไดจ้ดัท า
ไว ้เพื่อใหส้ามารถสะทอ้นโครงสรา้งเงินทนุของ HEMP ในแต่ละปีไดด้ีที่สดุ  

T = อตัราภาษีเงินไดน้ิติบคุคล ซึ่งเท่ากบัรอ้ยละ 20.00 ของรายไดก้่อนภาษี 
 
จากขอ้มลูค านวณขา้งตน้ จะค านวณ   WACC ของ HEMP ไดด้งันี ้

 
 2564F 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 2570F 

WACC (%) 14.50% 14.58% 14.58% 14.58% 14.58% 14.60% 14.29% 
  

  และสรุปกระแสเงินสดสทุธิของกิจการไดด้งันี ้
 

(ล้านบาท) 2564F 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 2570F 
กระแสเงินสดของ HEMP  (14.36) (22.33) (22.66) (25.42) (26.10) (26.38) (27.63) 
มลูค่าปัจจบุนัของกระแสเงินสด  (13.89) (18.84) (16.69) (16.34) (14.64) (12.91) (11.83) 
กระแสเงินสดหลงัจากช่วงระยะเวลาประมาณการ (202.39) 
มลูค่าปัจจบุนัของกระแสเงินสดหลงัจากช่วงระยะเวลาประมาณการ (PV of Terminal Value) (86.67) 

 
             (หน่วย: ลา้นบาท) 

มลูค่าปัจจบุนัของกระแสเงินสดหลงัจากช่วงระยะเวลาประมาณการ (PV of Terminal Value) (86.67) 
มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดรวม (191.80) 
บวก: เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2564/ 153.30 
หกั: ภาระหนีส้ินที่มีดอกเบีย้งวดล่าสดุ ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2564/ (20.30) 
มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด – สุทธิ  (58.80) 

 
นอกจากนี ้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดท้ าการวิเคราะหค์วามไว (Sensitivity Analysis) ของมูลค่าหุน้ โดยปรบัค่าของ

อตัราส่วนลด (Discount Rate) หรือ WACC จากเดิมเพิ่มขึน้และลดลงประมาณรอ้ยละ 0.50 ต่อปี โดยที่ปรกึษาทางการเงินอิสระเหน็
ว่าค่าดงักล่าวมีความเหมาะสม เนื่องจากการด าเนินธุรกิจของกิจการในอดีตค่อนขา้งคงที่มาโดยตลอด รวมทัง้มีอตัราจ่ายเงินปันผล
ที่คงที่ท  าใหท้ี่ปรกึษาทางการเงินอิสระเห็นว่าความคาดหวงัของผู้ถือหุน้ท่ีปัจจุบนัถือหุน้ในกิจการไม่น่าจะมีการเปล่ียนแปลงอย่างมี
นยัส าคญั  

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

 

ผลจากการวิเคราะหค์วามไว โดยการเปล่ียนแปลงอตัราส่วนลด จะได้มูลค่าในส่วนธุรกิจของ HEMP เท่ากับ (65.99) - 
(52.12) ล้านบาท  
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8.2.6.2. การประเมินมูลค่า SWA โดยวธิีมูลค่าปัจจุบนัสทุธิของกระแสเงนิสด (Discounted Cash Flow Approach) 
การประเมินมูลค่าหุน้ตามวิธีนีจ้ะพิจารณาถึงผลการด าเนินงานของกิจการในอนาคต โดยค านวณหามูลค่าปัจจุบันของ

ประมาณการกระแสเงินสดสทุธิ (Free Cash Flow: FCF) ดว้ยอตัราส่วนลด (Discount Rate) ที่เหมาะสม ซึ่งที่ปรกึษาทางการเงิน
อิสระไดค้  านวณหาอัตราตน้ทุนทางการเงินถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนัก (Weighted Average Cost of Capital: WACC) เพื่อใชเ้ป็นอัตรา
ส่วนลด และค านวณหากระแสเงินสดสทุธิในอนาคตจากประมาณการทางการเงินของ SWA ในระยะเวลา 6 ปีขา้งหนา้ (ปี 2564 – 
2570) เพื่อใหส้อดคลอ้งกับระยะเวลาการประเมินมลูค่า ของ HEMP โดยตัง้อยู่บนพืน้ฐานว่าธุรกิจของ SWA จะยงัคงด าเนินต่อไป
อย่างต่อเนื่อง (Going Concern Basis) ไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส าคัญเกิดขึน้ และเป็นไปภายใตภ้าวะเศรษฐกิจและ
สถานการณใ์นปัจจบุนั  

ทัง้นี ้ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระไดจ้ดัท าประมาณการทางการเงินของ SWA โดยอา้งอิงขอ้มลู และสมมติฐานที่ไดร้บัจาก 
SWA และจากการสมัภาษณผ์ูบ้ริหารและเจา้หนา้ที่ที่เก่ียวขอ้ง ทัง้นี ้HEMP เพิ่งจดัตัง้ SWA เป็นบริษัทย่อย พรอ้มรบัโอนทรพัยสิ์น
เขา้มา และ เริ่มด าเนินธุรกิจใหบ้ริการคลินิกเสริมความงาม ดูแลสุขภาพ และ ขายผลิตภัณฑเ์สริมความงาม ภายใตแ้บรนด ์Slim 
Concept เมื่อ ไตรมาส 2 ปี 2564 ดังนั้น ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไม่มีขอ้มลูรายได ้ตน้ทุน ค่าใชจ้่ายต่างๆ ยอ้นหลังยาวนาน
เพียงพอ เพื่อใชอ้า้งอิงในการจดัท าประมาณการทางการเงินได ้ดงันัน้ ท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระจึงจดัท าประมาณการทางการเงิน 
SWA บนข้อมูลงบการเงินภายในงวด 6 เดือน ปี 2564 และ ประมาณการทางการเงินที่จัดท าโดย SWA เป็นหลัก พรอ้มปรับลด
สมมติฐานทางการเงินบางรายการเช่น ปริมาณการขาย หรือ ราคาขาย เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลักความระมัดระวัง (Conservative 
Basis) เพื่อใหเ้ป็นประโยชนส์งูสดุแก่ผูถื้อหุน้ของ MORE  ทัง้นี ้หากสภาวะเศรษฐกิจ และปัจจยัภายนอกอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานของ SWA รวมทั้งสถานการณภ์ายในของ SWA ณ ปัจจุบัน มีการเปล่ียนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญจากสมมติฐานที่
ก าหนด มลูค่าหุน้ท่ีประเมินไดต้ามวิธีนีจ้ะเปล่ียนแปลงไปดว้ยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณก์ารแพรร่ะบาด และผลกระทบ
อันเกิดจาก COVID-19 ซึ่งอาจส่งผลอย่างมีนัยส าคัญต่อผลการด าเนินงานของ SWA สมมติฐานที่ส  าคัญของประมาณการทาง
การเงินของ SWA สรุปไดด้งันี:้ 

 
8.2.6.2.1. ลกัษณะการด าเนนิธุรกิจ 

SWA ด าเนินธุรกิจคลินิกเสริมความงาม ผิวพรรณ รูปร่าง แบบองคร์วม และจ าหน่ายผลิตภัณฑเ์สริมความงาม ภายใต้
เครื่องหมายการคา้ Slim Concept และ Mariza Clinic โดยปัจจุบนั มีใหบ้ริการทัง้หมด 7 สาขาไดแ้ก่ 1) สาขาเซ็นทรลัลาดพรา้ว 2) 
สาขาเซ็นทรลัพระราม 2 3) สาขาเซ็นทรลัป่ินเกลา้ 4) สาขาฟิวเจอรพ์ารค์ รงัสิต 5) สาขาเซ็นทรลัโคราช 6) สาขาแพชชั่น ระยอง และ 
7) สาขาเซ็นทรลัเวิลด์ 
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8.2.6.2.2. รายได ้

1) รายไดจ้ากการขาย 
 รายไดจ้ากการขายของ SWA  มาจากการขายผลิตภัณฑเ์สริมความงานประเภทต่างๆ โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
ก าหนดราคาขายสินคา้อา้งอิงจาก SWA เป็นหลกัซึ่งสินคา้ขายมีราคาไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่มเฉล่ียตัง้แต่ 1,168.22 – 21,028.04 บาท
ต่อชดุ  และที่ปรกึษาทางการเงินอิสระก าหนดใหร้าคาขายคงที่ตลอดระยะเวลาประมาณการ  
 ส าหรบัปริมาณการขายผลิตภัณฑปี์ 2564 ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระก าหนดใหป้รบัลดปริมาณการขายสินคา้ตามสาขา
ต่างๆ ลดลงจากที่ SWA คาดการณไ์วค้รึ่งหนึ่ง เนื่องจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไม่มีขอ้มลูในอดีตที่เทียบเคียงได ้อีกทั้ง SWA 
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ไดร้บัผลกระทบจากการการแพร่ระบาดของ COVID – 19 ท าให ้SWA ตอ้งปิดการใหบ้ริการตามมาตรการของภาครฐั อย่างไรก็ดี 
ตัง้แต่ปี 2565 – 2570 ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระก าหนดใหป้ริมาณการขายผลิตภณัฑเ์สริมความงานต่างๆ ปรบัเพิ่มขึน้ในอตัรารอ้ย
ละ 80.00 , 5.00 , 5.00 , 2.50 , 2.50 และ 2.50 ต่อปี  
 

2) รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการของ SWA  มาจากการใหบ้ริการดา้นความงามต่างๆ เช่นแกปั้ญหาผิว ลดริว้รอย ดูแลรูปร่าง ลด

น า้หนกั  โดยที่ปรกึษาทางการเงินอิสระก าหนดราคาใหบ้รกิารต่อคอรส์โดยไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่มอา้งอิงจาก SWA เป็นหลกัซึ่งมีราคา
เฉล่ีย 18,691.59 – 42,056.07 บาทต่อคอรส์ โดยแต่ละคอรส์สามารถใชง้านไดห้ลายครัง้ และที่ปรกึษาทางการเงินอิสระก าหนดให้
ราคาขายคงที่ตลอดระยะเวลาประมาณการ  
 ส าหรบัปริมาณคอรส์เสริมความงามที่ขายไดปี้ 2564 ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระก าหนดใหป้รบัลดปริมาณการขายสินคา้
ตามสาขาต่างๆ ลดลงจากที่ SWA คาดการณไ์วร้อ้ยละ 70 เนื่องจากที่ปรกึษาทางการเงินอิสระไม่มีขอ้มลูในอดีตที่เทียบเคียงได ้อีก
ทั้ง SWA ไดร้ับผลกระทบจากการการแพร่ระบาดของ COVID – 19 ท าให้ SWA ตอ้งปิดการใหบ้ริการตามมาตรการของภาครฐั 
อย่างไรก็ดี ตัง้แต่ปี 2565 – 2570 ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระก าหนดใหป้ริมาณการขายผลิตภณัฑเ์สริมความงานต่างๆ ปรบัเพิ่มขึน้
ในอตัรารอ้ยละ 200.00 , 5.00 , 5.00 , 2.50 , 2.50 และ 2.50 ต่อปี  

 
8.2.6.2.3. ตน้ทนุขาย 

ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระก าหนดใหต้น้ทนุขายและบริการ โดยไม่รวมค่าเส่ือมราคาของ SWA เท่ากบัรอ้ยละ 23 – 35 ของ
รายไดจ้ากการขายและการบรกิารขึน้อยู่กบัประเภทของสินคา้และการบรกิาร โดยอา้งอิงจากขอ้มลูของ SWA  

 

 
8.2.6.2.4. ค่าใชจ้่ายในการขาย 

ค่าใชจ้่ายในการขายของ SWA ประกอบดว้ย ค่าธรรมเนียมบตัรเครดิต ค่าใชจ้่ายในการจดังานอีเวน้ท ์ค่าใชจ้่ายเก่ียวกบั
การตลาด ค่าโฆษณาประชาสมัพนัธ ์ค่าคอมมิชชั่น ค่าใชจ้่ายในการขายอื่น 

ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระก าหนดใหค้่าใชจ้่ายในการขายของ SWA ภายใตแ้บรนด ์Slim Concept เท่ากับรอ้ยละ 25.52 
ของรายไดก้ารบริการ และค่าใชจ้่ายในการขายภายใตแ้บรนด ์Mariza เท่ากับรอ้ยละ 15 ของรายไดจ้ากการขาย โดยอา้งอิงจาก
การคาดการณข์อง SWA 

ล้านบาท 2561A 2562A 2563A 2564F 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 2570F 
รายไดจ้ากการขาย  -     -     -     27.45   49.41   53.47   57.90   61.23   64.79   68.60  
อตัราการเติบโตต่อปี (รอ้ยละ) -     -     -     -     80.00   8.22   8.28   5.76   5.82   5.87  
รายไดจ้ากการบริการ -     -     -     69.19  207.57  217.95  228.85  234.57  240.43  246.44  
อตัราการเติบโตต่อปี (รอ้ยละ) -     -     -     -    200.00   5.00   5.00   2.50   2.50   2.50  

ล้านบาท 2561A 2562A 2563A 2564F 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 2570F 
ตน้ทนุขายและบริการ  -     -     -     33.23   74.92   81.81   88.95   94.57   91.32   93.97  
ค่าเสื่อมราคาตน้ทนุขาย  -     -     -     8.98   12.18   15.38   18.58   21.78   16.00   16.00  
สดัส่วนต่อรายไดจ้ากการขายและการบริการ (รอ้ยละ)  -     -     -     34.38   29.15   30.14   31.02   31.97   29.92   29.83  

ล้านบาท 2561A 2562A 2563A 2564F 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 2570F 
ค่าใชจ้่ายในการขาย  -     -     -     22.90   62.41   65.77   69.32   71.33   73.42   75.58  
สดัส่วนต่อรายไดจ้ากการขายและการบริการ (รอ้ยละ)  -     -     -     23.69   24.28   24.23   24.17   24.12   24.05   23.99  
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8.2.6.2.5. ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 
ค่าใชจ้่ายในการบริหารประกอบดว้ย ค่าใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้งกับพนกังาน ค่าบริหารการจัดการ ค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุงรกัษา 

ค่าที่ปรกึษาและสอบบญัชี ค่าใชจ้่ายส านกังาน ค่าเช่าส านกังาน ค่าใชจ้่ายอื่นๆ โดยมีรายละเอียดสมมติฐานดงัต่อไปนี ้
- ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระก าหนดใหค้่าใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้งกบัพนกังาน ค่าบรหิารการจดัการ ค่าที่ปรกึษาและสอบบญัชี ของ

ปี 2564 ปรบัเทียบค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จริงในครึ่งปีแรกของปี 2564 และก าหนดใหต้ัง้แต่ปี 2565 เป็นตน้ไปปรบัเพิ่มขึน้ใน
อตัรารอ้ยละ 5.00 ต่อปี 

- ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระก าหนดให ้พนกังาน ค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุงรกัษา ค่าที่ปรกึษา ค่าใชจ้่ายส านกังาน ค่าใชจ้่าย
อื่นๆ ของปี 2564 ปรบัเทียบค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จริงในครึ่งปีแรกของปี 2564 และก าหนดใหต้ัง้แต่ปี 2565 เป็นตน้ไปปรบั
เพิ่มขึน้ในอตัรารอ้ยละ 0.56 ต่อปี โดยอา้งอิงจากอตัราเงินเฟ้อพืน้ฐานเฉล่ีย 5 ปียอ้นหลงั จากธนาคารแห่งประเทศไทย 

- ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก าหนดให ้ค่าเช่าส านักงาน ของปี 2564 ปรบัเทียบค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จริงในครึ่งปีแรกของปี 
2564 และก าหนดใหต้ัง้แต่ปี 2565 อา้งอิงตามสญัญาเช่าที่ SWA ไดท้ ากบัผูช้่าพืน้ท่ี 

  

8.2.6.2.6. ค่าใชจ้่ายในการลงทนุ (Capital Expenditure)  
ค่าใชจ้่ายเงินลงทุนประกอบดว้ยเงินลงทุนในเครื่องมือ เครื่องใช ้อุปกรณใ์นคลินิกเสริมความงาม เครื่องตกแต่ง และการ

ลงทุนในสิทธิการใชท้รพัยสิ์น (ROU) ซึ่งไดแ้ก่สญัญาเช่าพืน้ที่ในหา้งสรรพสินคา้ระยะยาวภายหลงัจากหมดสญัญา  โดยที่ปรกึษา
ทางการเงินอิสระก าหนดใหง้บลงทนุ อา้งอิงจาก SWA โดยมีรายละเอียดของเงินลงทนุตลอดระยะเวลาประมาณการดงันี ้

 
 
 
 

8.2.6.2.7. ค่าเสือ่มราคาและตดัจ าหน่าย 

ค่าเส่ือมราคา ประกอบดว้ยค่าเส่ือมราคาจากทรพัยสิ์นเดิมและทรพัยสิ์นใหม่จากการลงทุนเพิ่มเติม ที่ปรกึษาทางการเงิน
อิสระก าหนดใหสิ้นทรพัยแ์ต่ละประเภทที่มีการคิดค่าเส่ือมในอตัราคงที่ตามวิธีเสน้ตรง โดยค่าเส่ือมราคาของแต่ละสินทรพัยจ์ะถูก
ค านวณแตกต่างกนัออกไปตามมาตรฐานบญัชี โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

 
สินทรัพย ์ ระยะเวลาคิดค่าเส่ือมราคา (ปี) 

ส่วนปรบัปรุงอาคาร 5 
เครื่องจกัรและอปุกรณ ์ 5 
เครื่องตกแต่งและเครื่องใชส้  านกังาน 5 
ยานพาหนะ 5 
สิทธิการใชท้รพัยส์ิน 3 

 
8.2.6.2.8. ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล 

ก าหนดใหภ้าษีเงินไดน้ิติบคุคลเท่ารอ้ยละ 20.00 ของรายไดก้่อนภาษี  
 

ล้านบาท 2561A 2562A 2563A 2564F 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 2570F 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร  -     -     -     20.45   35.25   45.02   38.32   39.29   40.57   42.09  
สดัส่วนต่อรายได ้(รอ้ยละ)  -     -     -     21.15   13.71   16.58   13.36   13.28   13.29   13.36  

ล้านบาท 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 2570F 
เงินลงทนุในเครื่องมือ เครื่องใช ้อปุกรณใ์นคลินิกเสริมความงาม  15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00  
เงินลงทนุในสิทธิการใชท้รพัยส์ิน  19.88   28.46   35.63   21.87   31.30   39.19  
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8.2.6.2.9. เงนิกูย้ืมจากสถาบนัการเงนิ 

ตามงบการเงินสิน้สดุ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2564 SWA  มีเงินกูร้ะยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 20.00 ลา้นบาท โดยมีอตัรา
ดอกเบีย้ที่ระบไุวใ้นสญัญาเท่ากบั 1.15 ต่อปี (เป็นอตัราดอกเบีย้ที่ใชเ้งินสดเป็นสินทรพัยค์  า้ประกนั) 

 

8.2.6.2.10. อตัราส่วนอืน่ๆ ในงบดลุ 

เนื่องจากการด าเนินงานของ Slim Concept ภายใต ้SWA เพิ่งเริ่มตน้ในไตรมาส 2 ปี 2564 ท าใหท้ี่ปรกึษาทางการเงินอิสระมี
ขอ้มลูยอ้นหลงัไม่เพียงพอต่อการวิเคราะหอ์ตัราส่วนทางการเงินอื่นๆ เพื่อก าหนดสมมติฐานในอนาคตได ้ดงันัน้ ที่ปรกึษาทางการ
เงินอิสระจึงใช ้ระยะเวลาเก็บหนีจ้ากลกูหนีก้ารคา้ ระยะเวลาหมนุเวียนของสินคา้คงเหลือ ระยะเวลาช าระหนีก้ารคา้ และระยะเวลา
รบัรูร้ายไดร้บัล่วงหนา้ 60 วนั 10 วนั 30 วนั และ 120 วนั ตามล าดบั โดยอา้งอิงจากการคาดการณข์อง SWA 

 จากสมมติฐานขา้งตน้ สามารถสรุปประมาณการทางการเงินของ SWA ปี 2564 – 2570 ไดด้งัต่อไปนี ้
 

หมายเหต:ุ 1/ ในปี 2564 ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระค านวณกระแสเงินสดอิสระของ SWA ในช่วงระหว่าง 1 ต.ค.  – 31 ธ.ค. 2564 เท่านัน้  

 
8.2.6.2.11. อตัราการขยายตวัของกระแสเงนิสดหลงัจากช่วงระยะเวลาประมาณการ (Terminal Value) 

ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระก าหนดใหใ้นประมาณการทางการเงนิมีอตัราการขยายตวัของกระแสเงนิสดหลงัจากชว่งระยะเวลา
ประมาณการเท่ากับรอ้ยละ 0.56  โดยยึดหลักความระมัดระวงั (Conservative basis) อา้งอิงจากอัตราเงินเฟ้อพืน้ฐานเฉล่ีย 5 ปี
ยอ้นหลงัจากธนาคารแห่งประเทศไทย 

 
8.2.6.2.12. อตัราคดิลด (Discount Rate) 

อตัราส่วนลดที่ใชใ้นการค านวณมลูค่าปัจจุบนัสุทธิของกระแสเงินสด ไดม้าจากการค านวณตน้ทุนทางการเงินถัวเฉล่ียถ่วง
น า้หนัก (Weighted Average Cost of Capital: WACC) ตามโครงสรา้งทุนของ SWA ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดค้  านวณค่า 
WACC จากค่าเฉล่ียถ่วงน า้หนกัของตน้ทุนของหนี ้(Kd) และตน้ทุนของทุน (Ke) ของ SWA โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก าหนด
สมมติฐานให ้SWA ไม่มีการเพิ่มทนุในระหว่างปีประมาณการ โดยรายละเอียดการประมาณการอตัราส่วนลด จะเป็นดงัต่อไปนี  ้

ล้านบาท 2561A 2562A 2563A 2564F 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 2570F 
สินทรพัยร์วม  -     -     -     52.13  139.49  202.86  269.15  340.18  416.67  501.73  
หนีส้ินรวม  -     -     -    102.08  152.71  151.49  155.27  144.40  145.69  159.82  
ส่วนของผูถ้ือหุน้  -     -     -     51.76  117.37  178.77  249.28  320.35  399.06  480.28  
รายไดร้วม  -     -     -     96.67  257.06  271.50  286.83  295.88  305.31  315.13  
ตน้ทนุขาย  -     -     -     33.23   74.92   81.81   88.95   94.57   91.32   93.97  
ค่าใชจ้่ายในการขาย  -     -     -     22.90   62.41   65.77   69.32   71.33   73.42   75.58  
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร  -     -     -     20.45   35.25   45.02   38.32   39.29   40.57   42.09  
ดอกเบีย้จ่าย  -     -     -    (1.35) (2.47) (2.15) (2.10) (1.85) (1.62) (1.96) 
ก าไร (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 
รายจ่ายการลงทนุ (4)    0.001/ (35.88) (44.46) (51.63) (37.87) (47.30) (55.19) 
เงินทนุหมนุเวียนเพิ่มขึน้ (ลดลง) (5)    (0.36)1/ 4.63 (0.10) (0.15) (0.25) (0.79) (0.52) 
Free Cash Flow to Firm= 1–(2)+(3)–(4)+(5)    8.341/ 74.55 69.40 67.40 85.24 77.84 74.26 
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     WACC = Ke*E/(D+E)  +  Kd*(1-T)*D/(D+E) 
โดยที่ 

Ke  = ตน้ทนุของทนุ หรืออตัราผลตอบแทนที่ผูถื้อหุน้ตอ้งการ (Re) 
Kd   = ตน้ทนุของหนี ้หรืออตัราดอกเบีย้เงินกูข้องบรษิัท 
T  = อตัราภาษีเงินไดน้ิติบคุคล 
E  = ส่วนของผูถื้อหุน้รวม 
D  = หนีสิ้นท่ีมีดอกเบีย้ 

 
ตน้ทุนของทุน (Ke) หรืออตัราผลตอบแทนที่ผูถื้อหุน้ตอ้งการ (Re) ค านวณไดจ้าก Capital Asset Pricing Model (CAPM) 

ดงันี ้

 Ke (หรือ Re) =  Rf  + β  (Rm - Rf) 
โดยที่ 
Risk Free Rate (Rf) = อา้งอิงจากอัตราผลตอบแทนของพันธบตัรรฐับาลอายุ 15 ปี มีค่าเท่ากับรอ้ยละ 2.17 ต่อปี (ขอ้มูล ณ 

วนัที่ 10 กันยายน 2564 (เป็นหนึ่งวนัก่อนที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมตัิการเขา้ท ารายการ) จาก
สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย: ThaiBMA ซึ่ง Risk Free Rate เป็นอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนใน
สินทรพัยท์ี่มีความเส่ียงต ่า ดงันัน้ หากใชอ้ตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรฐับาลระยะสัน้อาจไม่สามารถ
ใชแ้ทนความเส่ียงที่เหมาะสมไดไ้ดเ้นื่องจากระยะเวลาสัน้เกินไป ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระใช้
อัตราผลตอบแทนของพนัธบัตรรฐับาลอายุ 15 ปีเพื่อใหส้อดคลอ้งกับอตัราผลตอบแทนของตลาดที่ที่
ปรกึษาทางการเงินอิสระเลือกใช ้

Beta (β) = อา้งอิงจาก Beta เฉล่ียของ HEMP และ SPA ในช่วงระยะเวลา 2 ปียอ้นหลัง จนถึงวันที่ 10 กันยายน 
2564 ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าเป็นระยะเวลาที่ เหมาะสมและสามารถสะท้อนการ
เปล่ียนแปลงราคาและภาพรวมของมมุมองนกัลงทนุท่ีมีต่อบรษิัทฯ ณ สภาวะตลาดปัจจบุนัไดด้ีที่สดุ ซึ่ง
เท่ากับ 1.81 (ที่มา: Reuters) ทัง้นี ้เพื่อใหก้ารค านวณอตัราคิดลด (WACC) นัน้ ไดส้ะทอ้นความเส่ียง
และโครงสรา้งทางการเงินของ SWA ในแต่ละปีไดด้ีที่สดุ ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระจึงไดน้ า Beta จาก
บริษัทเปรียบดงักล่าวมาปรบัดว้ย DE Ratio ของ SWA ในแต่ละปี จึงท าใหต้ลอดระยะเวลาประมาณ
การ Levered Beta ของ SWA อยู่ระหว่าง 1.01 – 1.95   

Market Risk (Rm) = อัต ร าผลตอบแทนจากการลงทุน ในตลาดหลักท รัพย์ฯ  เ ฉ ล่ี ยย้อนหลั ง  15 ปี  ตั้ ง แต่ ปี   
2549 – กันยายน 2564 ซึ่งเท่ากับรอ้ยละ 11.89 ต่อปี ทั้งนี ้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า 
การใช้อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพยฯ์ เฉล่ียย้อนหลัง 15 ปี เป็นระยะเวลาที่
เหมาะสมซึ่งน่าจะสะทอ้นผลตอบแทนที่นกัลงทุนคาดหวงัไดด้ี และยงัคงสอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจ
ในปัจจบุนั 

Kd = ประมาณการอตัราดอกเบีย้เงินกูข้อง SWA 
D/E Ratio = ประมาณการอัตราส่วนหนี ้สินที่มีดอกเบี ้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในแต่ละปีซึ่งเท่ากับ 0.09 – 1.32 

เนื่องจากหนีสิ้นและส่วนของผูถื้อหุน้มีการเปล่ียนแปลงทุกปี ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระจึงใชป้ระมาณ
การอตัราส่วนหนีสิ้นที่มีดอกเบีย้ต่อส่วนของผูถื้อหุน้ในแต่ละปีตามประมาณการทางการเงินที่ไดจ้ดัท า
ไว ้เพื่อใหส้ามารถสะทอ้นโครงสรา้งเงินทนุของ SWA ในแต่ละปีไดด้ีที่สดุ  

T = อตัราภาษีเงินไดน้ิติบคุคล ซึ่งเท่ากบัรอ้ยละ 20.00 ของรายไดก้่อนภาษี 
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จากขอ้มลูค านวณขา้งตน้ จะค านวณ   WACC ของ SWA ไดด้งันี ้

 2564F 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 2570F 

WACC (%) 10.90% 11.11% 11.21% 11.29% 11.34% 11.37% 11.38% 
  
 

  และสรุปกระแสเงินสดสทุธิของกิจการไดด้งันี ้
 

(ล้านบาท) 2564F 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 2570F 
กระแสเงินสดของ SWA  8.34 74.55 69.40 67.40 85.24 77.84 74.26 
มลูค่าปัจจบุนัของกระแสเงินสด  8.12 65.38 54.73 47.76 54.25 44.48 38.10 
กระแสเงินสดหลงัจากช่วงระยะเวลาประมาณการ 690.16 
มลูค่าปัจจบุนัของกระแสเงินสดหลงัจากช่วงระยะเวลาประมาณการ (PV of Terminal Value) 354.11 

 
             (หน่วย: ลา้นบาท) 

มลูค่าปัจจบุนัของกระแสเงินสดหลงัจากช่วงระยะเวลาประมาณการ (PV of Terminal Value) 354.11 
มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดรวม 666.95 
บวก: เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2564/ 9.34 
หกั: ภาระหนีส้ินที่มีดอกเบีย้งวดล่าสดุ ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2564/ (80.45) 
มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด – สุทธิ  595.83 

 
นอกจากนี ้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดท้ าการวิเคราะหค์วามไว (Sensitivity Analysis) ของมูลค่าหุน้ โดยปรบัค่าของ

อัตราส่วนลด (Discount Rate) หรือ WACC จากเดิมเพิ่มขึน้และลดลงประมาณรอ้ยละ 0.50 ต่อปี โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
เห็นว่าค่าดงักล่าวมีความเหมาะสม เนื่องจากการด าเนินธุรกิจของกิจการในอดีตคอ่นขา้งคงที่มาโดยตลอด รวมทัง้มีอตัราจ่ายเงินปัน
ผลที่คงที่ท  าใหท้ี่ปรกึษทางการเงินอิสระเห็นว่าความคาดหวงัของผูถื้อหุน้ท่ีปัจจบุนัถือหุน้ในกิจการไม่น่าจะมีการเปล่ียนแปลงอย่างมี
นยัส าคญั  

 
 อัตราส่วนลด (Discount Rate): WACC (ร้อยละต่อปี) 
 +0.50% 0% -0.50% 
มลูค่าบริษัท (ลา้นบาท) 566.11 595.83 628.43 

 

ผลจากการวิเคราะหค์วามไว โดยการเปล่ียนแปลงอัตราส่วนลด จะไดมู้ลค่าในส่วนธุรกิจของ SWA เท่ากับ 566.11 – 
628.43 ลา้นบาท 

 
8.2.6.3. สรุปการประเมินมูลค่า HEMP โดยวธิี SOTP 

จากสมมติฐานขา้งตน้สามารถค านวณมลูค่าบรษิัทของ HEMP โดยวิธีรวมส่วนของกิจการไดด้งันี ้: 
 

ล าดับ รายการ 
(ล้านบาท) 

ต ่าสุด ค่ากลาง สูงสุด 
1 มลูค่าตามบญัชขีอง SOUL (0.44) (0.44) (0.44) 
2 มลูค่าตามบญัชขีอง MPGE 0.04 0.04 0.04 

163



ความเห็นของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ             บริษัท มอร ์รีเทิรน์ จ ากดั (มหาชน) 

บริษัท ดิสคฟัเวอร ์แมเนจเมน้ท ์จ ากดั  หนา้ 141/150 
 

ล าดับ รายการ 
(ล้านบาท) 

ต ่าสุด ค่ากลาง สูงสุด 
3 มลูค่า SWA โดยวิธี DCF ตามการถือหุน้ของ HEMP ในสดัส่วน

รอ้ยละ 51.00 ของจ านวนหุน้ทัง้หมด 
288.71 303.87 320.50 

4 มลูค่า HEMP โดยวิธี DCF ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (65.99) (58.80) (52.12) 
5 มูลค่า HEMP (5) = (1) + (2) + (3) + (4) 222.32 244.67 267.97 
6 จ านวนหุน้ HEMP (ลา้นหุน้)  2,933.26 2,933.26 2,933.26 
7 ราคาหุ้น HEMP (บาทต่อหุ้น) (7) = (5) / (6) 0.0758 0.0834 0.0914 

 

การประเมินมลูค่าหุน้โดยวิธีรวมส่วนของกิจการ จะไดม้ลูค่าของหุน้ของ  HEMP อยู่ระหว่าง 0.0758 – 0.0914 บาทต่อหุน้ 
หรือเท่ากบั 222.32 – 267.97 ลา้นบาท 

วิธีรวมส่วนของกิจการ (SOTP) เป็นวิธีการประเมินมูลค่าของกิจการโดยการหาผลรวมของมูลค่าที่เหมาะสมของแต่ละ
หน่วยธุรกิจหรือแต่ละบรษิัท บวกดว้ยสินทรพัยส์ทุธิอื่นๆ ที่ไม่ไดถ้กูประเมินมลูค่า ตามทฤษฎีการประเมินมลูค่าบรษิัทโดยวิธีรวมส่วน
ของกิจการนัน้ นิยมใชป้ระเมินมลูค่าบริษัทลงทุนในกิจการอื่นๆ (Holding Company) เนื่องจากไดส้ะทอ้นมลูค่าที่แทจ้ริงของในแต่
ละธุรกิจที่ถกูลงทนุโดย Holding Company  แลว้ ซึ่งที่ปรกึษาทางการเงินอิสระเห็นว่าวิธี SOTP น่าจะเหมาะสมที่สดุในการประเมิน
มูลค่าของ Holding Company ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่าวิ ธีประเมินมูลค่าหุน้โดยวิธีรวมส่วนของกิจการ 
(SOTP) เหมาะสมส าหรบัการประเมินหุน้ของ HEMP ในครัง้นี ้
 

8.2.7. สรุปความเหน็ของทีป่รึกษาทางการเงนิอิสระเกี่ยวกับมูลค่ายุติธรรมของ HEMP 
 

ตารางสรุปเปรียบเทียบมลูค่าบรษิัทตามการประเมินมลูค่าหุน้ดว้ยวิธีต่างๆ  
วิธีการประเมินมูลค่าหุ้น มูลค่าหุ้น (บาท/หุ้น)  มูลค่าบริษัทฯ (ล้านบาท) 

1) วิธีมลูค่าหุน้ตามบญัชี 0.05 153.11 
2) วิธีปรบัปรุงมลูค่าตามบญัชี 0.05 153.11 
3) วิธีมลูค่าหุน้ตามราคาตลาด 0.49 – 0.71 1,429.82 – 2,090.02 
4) วิธีอตัราส่วนราคาต่อมลูค่าตามบญัชี (P/BV Ratio) 0.13 – 0.18 368.69 – 524.54 
5) วิธีอตัราส่วนราคาต่อก าไรต่อหุน้ (P/E) ไม่สามารถประเมินมลูค่าดว้ยวิธีนีไ้ด ้
6) วิธีรวมส่วนของกิจการ (Sum of the parts หรือ “SOTP”)1/2/3/ 0.0758 – 0.0914 222.32 – 267.97 

หมายเหต:ุ  
1/ มลูค่ายตุิธรรมตามความเห็นที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ 
2/ เป็นมลูค่าหุน้ HEMP ค านวณจาก WACC อยู่ระหว่าง 14.29% - 14.60% 
3/ เป็นมลูค่าหุน้ SWA ค านวณจาก WACC อยู่ระหว่าง 10.90 % - 11.38% 
 

การประเมินราคาหุน้ในแต่ละวิธีมีขอ้ดีและขอ้ดอ้ยแตกต่างกัน ซึ่งสะทอ้นถึงความเหมาะสมของราคาหุน้จากการประเมิน
ราคาหุน้ในแต่ละวิธีที่แตกต่างกนัไป ดงันี ้

 
1) วิธีมูลค่าหุ้นตามบัญชี (Book Value Approach): จะค านึงถึงฐานะการเงินขณะใดขณะหนึ่งและมูลค่าทรพัยสิ์น

ตามที่ไดบ้นัทึกบญัชีไวต้ามงบการเงิน ณ วนัที่ท  าการประเมินเพียงอย่างเดียวเท่านัน้ โดยมิไดค้  านึงถึงความสามารถ
ในการท าก าไร ผลการด าเนินงาน ศกัยภาพในการเติบโตของธุรกิจในอนาคต แนวโนม้อุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง HEMP ที่ได้ชะลอการลงทุนในธุรกิจขายสินค้า Gadget และ ได้เริ่มลงทุนใน SWA ซึ่งเป็นธุรกิจ Health and 
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wellness และเพิ่งรบัรูร้ายไดใ้นไตรมาส 2 ปี 2564  ดงันัน้ ที่ปรกึษาทางการเงนิอิสระจึงมีความเห็นวา่วธีิประเมนิมลูคา่
ดงักล่าวไม่เหมาะสมส าหรบัการประเมินมลูค่าหุน้ของ HEMP ในครัง้นี ้

2) วิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach): สามารถสะทอ้นมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิไดด้ีกว่าการ
ประเมินมลูค่าหุน้ดว้ยวิธีมลูค่าตามบญัชี เนื่องจากเป็นการน ามลูค่าตามบญัชีตามที่ประเมินในขอ้  1 มาปรบัปรุงดว้ย
ราคาประเมินใหม่ของที่ดิน อาคาร ส่ิงปลกูสรา้ง เครื่องจกัรที่ใชใ้นการผลิต กู๊ดวิลล ์(Goodwill) สิทธิบตัร (Patent) เงิน
ปันผล และมลูค่าตราสินคา้ (Brand Value) เป็นตน้ เพื่อใหเ้ป็นราคาตลาดหรือราคายตุิธรรมจากนัน้จึงน ามาหารดว้ย
จ านวนหุน้ แมว้่าการประเมินมลูค่าหุน้โดยวิธีนีจ้ะสะทอ้นมูลค่าหุน้ตามบัญชีที่ถูกปรบัปรุงรายการต่างๆ  ที่ไม่ไดถู้ก
บนัทึกไวใ้นงบการเงินล่าสดุ แต่ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระเห็นว่าการประเมินมลูค่าหุน้ดว้ยวิธีนีส้ามารถใชเ้ป็นราคา
พืน้ฐานอ้างอิงในการก าหนดมูลค่าของบริษัทไดเ้ท่านั้น  แต่ไม่ไดแ้สดงให้เห็นถึงศักยภาพในการเติบโตของธุรกิจ 
แนวโนม้อุตสาหกรรมในอนาคต และมลูค่ายุติธรรมของสินทรพัย ์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง HEMP ที่ไดช้ะลอการลงทุนใน
ธุรกิจขายสินคา้ Gadget และ ไดเ้ริ่มลงทนุใน SWA ซึ่งเป็นธุรกิจ Health and wellness และเพิ่งรบัรูร้ายไดใ้นไตรมาส 
2 ปี 2564  ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่าวิธีประเมินมูลค่าดังกล่าวไม่เหมาะสมส าหรับการ
ประเมินมลูค่าหุน้ของ HEMP ในครัง้นี ้

3) วิธีมูลค่าหุ้นตามราคาตลาด (Market Price): ราคาตลาดเป็นกลไกที่ถูกก าหนดโดยอุปสงคแ์ละอุปทานของนัก
ลงทุนที่มีต่อหุน้ของกิจการซึ่งสามารถสะทอ้นถึงมูลค่าหุน้ในขณะนั้นๆ รวมทั้งสะทอ้นถึงปัจจัยพืน้ฐาน และความ
ตอ้งการของนกัลงทนุทั่วไปท่ีมีต่อศกัยภาพและการเติบโตของกิจการในอนาคตไดด้ีพอสมควร ในบางกรณีราคาตลาด
ของหุน้ในอดีตจึงสามารถใชเ้ป็นราคาอา้งอิงและเป็นวิธีที่เหมาะสมเพื่อสะทอ้นมลูค่าหรือราคาที่แทจ้ริงของกิจการได ้
แต่อย่างไรก็ดี ในช่วงระยะเวลาตัง้แต่ปี 2564 เป็นตน้มา ราคาหุน้ของ HEMP ไดอ้ยู่เหนือระดบั 0.20 บาท และมีราคา
สงูสดุ ณ วนัท่ี 13 กนัยายน 2564 ที่ 0.82 บาท ซึ่งราคาซือ้ขายดงักล่าวมิไดส้ะทอ้นผลการด าเนินงานของ HEMP ที่ผล
ขาดทุนสุทธิมาตลอด ดังนั้นราคาหุน้ที่เพิ่มขึน้อาจเกิดจากการเก็งก าไรของนักลงทุนบางกลุ่ม  โดยมิไดพ้ิจารณาถึง
มลูค่าพืน้ฐานของ HEMP  ดงันัน้ ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่าวิธีประเมินมูลค่าดังกล่าวไม่เหมาะสม
ส าหรบัการประเมินมลูค่าหุน้ของ HEMP ในครัง้นี ้

4) วิธีอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี (Price to Book Value Ratio Approach): การประเมินมลูค่าบริษัทโดยวิธี
ดังกล่าวมีสมมติฐานว่าบริษัทจะตอ้งมีศกัยภาพที่ใกลเ้คียงกับบริษัทอื่นๆ ที่น ามาเปรียบเทียบ ทั้งนี ้หากพิจารณา
ข้อมูลทางการเงินและธุรกิจของ HEMP นั้น พบว่า HEMP อยู่ระหว่างการเปล่ียนผ่านธุรกิจจากเดิมด าเนินธุรกิจ
จ าหน่ายสินคา้ Gadget เป็นบริษัทที่ลงทุนในธุรกิจ Health and Wellness และมีการปรับโครงสรา้งทางการเงินที่
ส  าคญัคือการเพิ่มทุนในปี 2564 จากเดิมมีทนุจดทะเบียน 977.75 ลา้นบาท เป็น 2,933.26 ลา้น ดงันัน้ อาจท าใหก้าร
หามูลค่าหุ้นโดยวิธีอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชีอาจจะท าให้มูลค่าหุ้นของ  HEMP นั้นมีคลาดเคล่ือนได้ 
นอกจากนี ้ การประเมินมูลค่าโดยวิธีดังกล่าวมิไดส้ะท้อนถึงผลการด าเนินงานและการเปล่ียนแปลงธุรกิจ และ
ศกัยภาพในการเติบโตทางธุรกิจของ HEMP ในอนาคต ดงันัน้ ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่าวิธีประเมิน
มลูค่าดงักล่าวไม่เหมาะสมส าหรบัการประเมินมลูค่าหุน้ของ HEMP ในครัง้นี ้

5) วิธีอัตราส่วนราคาต่อก าไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio Approach): เป็นวิธีที่ค  านึงถึงความสามารถใน
การท าก าไรของกิจการโดยเปรียบเทียบกับค่าเฉล่ียของอัตราส่วนดังกล่าวของกลุ่มบริษัทที่ใชอ้า้งอิง ซึ่งถือเป็นวิธี
ประเมินมูลค่าหุน้ที่เป็นที่นิยมกันพอสมควร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการควบรวมกิจการทั้งนีก้ารประเมินมูลค่าของ
บริษัทโดยวิธีดังกล่าวมีสมมติฐานว่าบริษัทจะตอ้งมีศกัยภาพในการท าก าไรที่ใกลเ้คียงกับบริษัทอื่นๆ ในกลุ่ม ทั้งนี ้  
จากงบการเงิน 4 ไตรมาสล่าสดุ สิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 HEMP มีผลการด าเนินงานขาดทนุสทุธิจึงส่งผลให้
ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระไม่สามารถประเมินมลูค่าหุน้ของ HEMP โดยวิธีนีไ้ด ้
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6) วิธีรวมส่วนของกิจการ (Sum of the parts หรือ “SOTP”): เป็นวิธีการประเมินมลูค่าของกิจการโดยการหาผลรวม
ของมลูค่าที่เหมาะสมของแต่ละหน่วยธุรกิจหรือแต่ละบรษิัท บวกดว้ยสินทรพัยส์ทุธิอื่นๆ ที่ไม่ไดถ้กูประเมินมลูค่า ตาม
ทฤษฎีการประเมินมูลค่าบริษัทโดยวิธีรวมส่วนของกิจการนั้น  นิยมใช้ประเมินมูลค่าบริษัทลงทุนในกิจการอื่นๆ 
(Holding Company) เนื่องจากไดส้ะทอ้นมลูค่าที่แทจ้ริงของในแต่ละธุรกิจที่ถูกลงทุนโดย Holding Company  แลว้ 
ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าวิธี  SOTP น่าจะเหมาะสมที่สุดในการประเมินมูลค่าของ Holding Company 
ดงันัน้ ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่าวิธีประเมินมลูค่าหุน้โดยวิธีรวมส่วนของกิจการ  (SOTP) เหมาะสม
ส าหรบัการประเมินหุน้ของ HEMP ในครัง้นี ้

 
โดยสรุปที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดเป็นวิธีที่มีความเหมาะสมที่สุดที่จะใช้

ประเมินมลูค่าของ HEMP ในครัง้นี ้  

 
 

ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าวิธีการประเมินมลูค่ายตุิธรรมที่เหมาะสมที่สดุในการประเมินมลูค่า HEMP ในครัง้
นีค้ือวิธีรวมส่วนของกิจการ (Sum of the parts หรือ “SOTP”) ซึ่งเป็นวิธีสามารถสะทอ้นความสามารถในการท าก าไรและกระแสเงิน
สดในอนาคตได ้ซึ่งไดม้ลูค่าของ HEMP อยู่ระหว่าง 0.0758 – 0.0914 บาทต่อหุน้ หรือคิดเป็นมลูค่าบริษัทเท่ากบั 222.32 – 267.97 
ลา้นบาท  
 

สืบเนื่องจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของ COVID-19 ทัง้ในและต่างประเทศ ซึ่งองคก์ารอนามยัโลก (“WHO”) ไดป้ระกาศ
ใหก้ารระบาดของ COVID-19 เป็นการระบาดใหญ่และใหท้กุประเทศเพิ่มมาตรการป้องกนัและควบคมุการแพรร่ะบาดของโรคใหส้งูขึน้
โดยใชม้าตรการป้องกันและสกัดกัน้การน าเชือ้เขา้สู่พืน้ที่ และมาตรการการยบัยัง้การระบาดภายในพืน้ที่ (“Lock Down”) และกักกัน
โรค (“Quarantine”) ซึ่งหากสถานการณด์ังกล่าวส่งผลกระทบโดยตรงต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคตอย่างมีนัยส าคัญ ก็
อาจจะส่งผลต่อมลูค่าหุน้ของบรษิัทดว้ยเช่นกนั 

 

8.3. สรุปความเหมาะสมของมูลค่าในการเข้าท ารายการที-่2 
จากการประเมินมลูค่ายุติธรรมของ MMD ในหวัขอ้ 8.1 การประเมินมลูค่ายุติธรรมของสินทรพัยท์ี่จะจ าหน่ายไปจากการ

เขา้ท ารายการ ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าวิธีการประเมินมลูค่ายตุิธรรมที่เหมาะสมที่สดุในการประเมินมลูค่า MMD ใน
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ครัง้นีค้ือวิธีมลูค่าปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสด โดยที่ปรกึษาทางการเงินอิสระประเมินมลูค่ายตุิธรรมของ MMD ไดร้ะหว่าง 415.02 
– 467.63 ลา้นบาท ซึ่งเมื่อเทียบกบัมลูค่าส่ิงตอบที่ MORE จะไดร้บัจาก HEMP คิดเป็นมลูค่ารวมทัง้สิน้ 200.00 ลา้นบาท  นัน้แสดง
ใหเ้ห็นว่าราคายตุิธรรมที่ประเมินโดยที่ปรกึษาทางการเงินอิสระสงูกว่ากว่ามลูค่าส่ิงตอบแทนที่ MORE จะไดร้บัอยู่ 215.02 – 267.63 
ลา้นบาท หรือ คิดเป็นสงูกว่ารอ้ยละ 107.51 – 133.81 
 

ตารางสรุปเปรียบเทียบมลูค่าบรษิัทตามการประเมินมลูค่าหุน้ของ MMD ดว้ยวิธีต่างๆ กบัมลูค่าซือ้ขาย 
           (หน่วย: ล้านบาท) 

วิธีการประเมินมูลค่าหุ้น มูลค่ายุติธรรม1/  มูลค่ายุติธรรม 
ทีร้่อยละ 99.99 

ราคาซือ้ขาย สูงกว่า (ต ่ากว่า) 
ราคาซือ้ขาย 

สูงกว่า (ต ่ากว่า) 
ราคาซือ้ขายร้อยละ 

1) วิธีมลูค่าหุน้ตามบญัชี 25.85 25.85 200.00 (174.15) (87.07) 
2) วิธีปรบัปรุงมลูค่าตามบญัชี 25.85 25.85 200.00 (174.15) (87.07) 
3) วิธีมลูค่าหุน้ตามราคาตลาด ไม่สามารถประเมินมลูค่าดว้ยวิธีนีไ้ด ้
4) วิธีอตัราส่วนราคาต่อมลูค่าตามบญัชี (P/BV Ratio) 62.26 – 88.58 62.26 – 88.58 200.00 (111.42) – (137.74) (55.71) – (68.87) 
5) วิธีอตัราส่วนราคาต่อก าไรต่อหุน้ (P/E) 1/ ไม่สามารถประเมินมลูค่าดว้ยวิธีนีไ้ด ้
6) วิธีมลูค่าปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสด1/ 2/ 3/ 415.02 – 467.63 415.02 – 467.63 200.00 215.02 – 267.63 107.51 – 133.81 

หมายเหต:ุ 1/ มลูค่ายตุิธรรมตามความเห็นที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ 
2/ เป็นมลูค่าหุน้ MMD ค านวณจาก WACC อยู่ระหว่าง 10.24% - 10.54% 
3/ เป็นมลูค่าหุน้ HBT ค านวณจาก WACC เท่ากบั 10.76% 

 
นอกจากนี ้ท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระ ไดเ้ทียบมลูค่ายุติธรรมระหว่าง MMD และ HEMP ในหวัขอ้ 8.1 การประเมินมลูค่า

ยตุิธรรมของสินทรพัยท์ี่จะจ าหน่ายไปจากการเขา้ท ารายการ และ  8.2 การประเมินมลูค่ายตุิธรรมของสินทรพัยท์ี่จะไดม้าจากการเขา้
ท ารายการ  ตามสัดส่วนการถือหุน้ของ MORE ที่รอ้ยละ 36.07 จะไดมู้ลค่ายุติธรรมของ HEMP ภายหลังจากการไดม้าซึ่งหุน้ของ 
MMD จะไดเ้ท่ากับ 229.91 – 265.36 ลา้นบาท ซึ่งเมื่อเทียบกับมลูค่ายุติธรรมของ MMD ที่ 415.02 – 467.63 ลา้นบาท นัน้ต ่ากว่า
มูลค่ายุติธรรมของ HEMP ภายหลังจากการไดม้าซึ่ง MMD อยู่ 185.11 – 202.27 ลา้นบาท หรือ คิดเป็นต ่ากว่ารอ้ยละ  43.25 – 
44.60 (ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณามูลค่ายุติธรรมของ HEMP จากวิธี SOTP เป็นหลักโดยมิไดน้ ามูลค่าหุน้ของ HEMP ที่
ค  านวณไดต้ามวิธีมลูค่าหุน้ตามราคาตลาดมาพิจารณา แมว้่าวิ ธีดงักล่าวจะสะทอ้นอุปสงคแ์ละอุปทานของนกัลงทุนได ้เนื่องจาก
ตัง้แต่ปีวนัท่ี 1 มกราคม 2564 เป็นตน้มา ราคาหุน้ของ HEMP ไดม้ีการปรบัตวัเพิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคญั จากประมาณ 0.20 บาท/หุน้ 
เป็นราคา 0.82 บาทต่อหุน้ ณ วนัที่ 13 กันยายน 2564 (ปรบัขึน้รอ้ยละ 310) ซึ่งที่ปรกึษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าโครงสรา้ง
พืน้ฐานดา้นรายได ้และความสามารถในการก าไรของ HEMP ยงัมีไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนยัส าคญั ส่งผลใหท้ี่ปรกึษาทางการ
เงินอิสระเห็นว่าราคาตลาดที่เพิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคญัดงักล่าวอาจเกิดจากการเก็งก าไรของนกัลงทุน ซึ่งอาจไม่ สอดคลอ้งกับมลูค่า
พืน้ฐานของ HEMP  ดังนั้น ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่าวิธีประเมินมลูค่าดงักล่าวไม่เหมาะสมส าหรบัการประเมิน
มลูค่าหุน้ของ HEMP ในครัง้นี ้) โดยมีรายละเอียดตามการค านวณตามตารางดา้นล่าง 
 

ล าดับ (ล้านบาท) 
อัตราส่วนลด (Discount Rate): WACC  
0.50% 0.00% -0.50% 

1 มลูค่ายตุิธรรมของ HEMP ที่ประเมินโดย IFA (1) 222.32 244.67 267.97 
2 มลูค่ายตุิธรรมของ MMD  ที่ประเมินโดย IFA (2) 415.02 440.02 467.63 
3 รวมมูลค่ายุติธรรมของ HEMP และ MMD ภายหลังจากการเข้าท ารายการที-่2 (3) = (1)+(2) 637.34 684.69 735.60 
4 สดัสว่นการถือหุน้ของ MORE ใน HEMP ภายหลงัจากการเขา้ท ารายการที่-2 (4) 36.07% 36.07% 36.07% 
5 มูลค่ายุติธรรมของ HEMP ตามสัดส่วนการถือหุ้นของ MORE (5) = (3) x (4) 229.91 247.00 265.36 
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ล าดับ (ล้านบาท) 
อัตราส่วนลด (Discount Rate): WACC  
0.50% 0.00% -0.50% 

6 ส่วนต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมระหว่าง MMD และ HEMP (6) = (5) - (2) (185.11) (193.03) (202.27) 
7 ส่วนต่างร้อยละ (7) = (6) / (2) -44.60% -43.87% -43.25% 
  

 จากการประเมินมูลค่ายุติธรรมโดย IFA ของ MMD เทียบกับมูลค่าส่ิงตอบแทนที่ MORE จะไดร้ับ และเทียบกับมูลค่า 
HEMP ตามสดัส่วนการถือหุน้ของ MORE นัน้  ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่ามลูค่ารวมในการเขา้ท ารายการนีท้ี่ MORE 
จะไดร้บัมีมลูค่าที่ไม่เหมาะสม 
 

8.4. การประเมินความเหมาะสมของเงือ่นไขของการเข้าท ารายการที-่2 
จากสญัญาซือ้ขายหุน้ระหว่าง MORE และ HEMP ในการจ าหน่ายหุน้ MMD ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระมีความเห็นเงื่อนไข

ในการเขา้ท ารายการท่ีไม่เหมาะสมและไม่เป็นประโยชน ์ต่อ MORE  
 
ล าดับ เง่ือนไขทีส่ าคัญ ความสมเหตุสมผล 

1.  HEMP มีความประสงคท์ี่จะซือ้หุน้ MMD จาก MORE ในราคารวม
ทั้งสิน้ไม่เกิน 200,000,000 บาท (สองรอ้ยล้านบาท) (“ราคาซือ้
ขาย”) โดยคู่สัญญาตกลงใหผู้ซ้ือ้ช าระราคาซือ้ขายดังกล่าวโดย
วิ ธีการออกหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ HEMP จ านวนทั้งสิ ้น 
1,655,262,500 หุน้ (หนึ่งพนัหกรอ้ยหา้สิบหา้ลา้นสองแสนหกหมื่น
สองพันห้ารอ้ยหุ้น) โดยมีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่ง
บาท) 

ราคาซือ้ขายไม่เหมาะสม เนื่องจากราคาขายต ่ากว่ามูลค่ายฺติ
ธรรมที่ประเมินโดยที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ 
 
ทั้งนี ้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมิได้น ามูลค่าหุน้ของ HEMP ที่
ค  านวณไดต้ามวิธีมูลค่าหุน้ตามราคาตลาดมาพิจารณา แม้ว่าวิธี
ดงักล่าวจะสะทอ้นอุปสงคแ์ละอุปทานของนักลงทุนได ้เนื่องจาก
ตัง้แต่ปีวนัที่ 1 มกราคม 2564 เป็นตน้มา ราคาหุน้ของ HEMP ได้
มีการปรบัตัวเพิ่มขึน้อย่างมีนัยส าคญั จากประมาณ 0.20 บาท/
หุน้ เป็นราคา 0.82 บาทต่อหุน้ ณ วนัที่ 13 กันยายน 2564 (ปรบั
ขึน้ร ้อยละ 310) ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า
โครงสรา้งพืน้ฐานดา้นรายได ้และความสามารถในการก าไรของ 
HEMP ยังมีไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญ ส่งผลให้ที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าราคาตลาดที่เพิ่มขึ ้นอย่างมี
นัยส าคญัดงักล่าวอาจเกิดจากการเก็งก าไรของนักลงทุน ซึ่งอาจ
ไม่สอดคล้องกับมูลค่าพื ้นฐานของ HEMP  ดังนั้น ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่าวิธีประเมินมูลค่าดังกล่าวไม่
เหมาะสมส าหรบัการประเมินมลูค่าหุน้ของ HEMP ในครัง้นี ้

2.  HEMP และ MORE ตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท และ
ผูถ้ือหุน้ของบริษัท 

เป็นไปตามประกาศและข้อก าหนดของคณะกรรมการตลาด
หลกัทรพัยฯ์ และส านกังาน ก.ล.ต 

3.  HEMP ต้องได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผูข้าย
ตามสญัญาฉบบันีจ้ากส านักงานก.ล.ต. ตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนด
ไวภ้ายใตป้ระกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 
เรื่อง การอนุญาตใหบ้ริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุน้ที่ออกใหม่ต่อ
บคุคลในวงจ ากดั 

เป็นไปตามประกาศและข้อก าหนดของคณะกรรมการตลาด
หลกัทรพัยฯ์และส านกังาน ก.ล.ต 

4.  HEMP ตอ้งไดร้บัอนุมัติการผ่อนผันการท าค าเสนอซือ้หลักทรพัย์
ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) 
จากที่ประชุมผูถ้ือหุน้ของบริษัทฯ และส านักงาน ก.ล.ต. ตามนัย
ของประกาศส านักงาน ก.ล.ต. ที่ สก. 29/2561 เรื่องหลกัเกณฑใ์น
การขอผ่อนผนัการท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของกิจการ 

เป็นไปตามประกาศและข้อก าหนดของคณะกรรมการตลาด
หลกัทรพัยฯ์ และส านกังาน ก.ล.ต 
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ล าดับ เง่ือนไขทีส่ าคัญ ความสมเหตุสมผล 
5.  MORE รบัทราบและตกลงว่า ในกรณีที่ราคาเสนอขายหุน้สามญั

เพ่ิมทนุของ HEMP ที่ออกใหแ้ก่ผูข้ายเพ่ือช าระเป็นค่าตอบแทนการ
ซือ้หุน้ที่ซือ้ขายจากผูข้ายนัน้ ต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาดของ
หุ้นของ HEMP ก่อนวันแรกที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
ผู้ขายจะไม่สามารถขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวภายใน
ระยะเวลา 1 ปีนับแต่วนัที่หุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัทผูซ้ือ้เริ่มท า
การซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ (Silent Period)  

เป็นไปตามประกาศและข้อก าหนดของคณะกรรมการตลาด
หลกัทรพัยฯ์ และส านกังาน ก.ล.ต แต่บริษัทฯ จะมีความเสี่ยงจาก
ราคาที่ผนัผวนของ HEMP 

6.  MORE ตกลงและรับรองว่าจะไม่แต่งตั้งตัวแทนของ  MORE เข้า
เป็นกรรมการใน HEMP 

เป็นเงื่อนไขที่ไม่เหมาะสม และไม่เป็นเงื่อนไขทางการคา้ทั่วไป 
เนื่องจากบริษัทฯ จะไม่มีส่วนรว่มในการบริหาร และรกัษาผลประ
ประโยชน์ของตนเองใน HEMP ทั้งที่มีสัดส่วนการถือหุน้รอ้ยละ 
36.07 ของทนุที่ออกและช าระแลว้ของ HEMP   

7.  ผูข้ายตกลงที่จะไม่ท าธุรกิจแข่งขนักบัผูซ้ือ้ เป็นเงื่อนไขที่ไม่เหมาะสมเนื่องจากไม่มีระยะเวลา และสัดส่วน
การถือหุน้ใน HEMP และไม่เป็นเง่ือนไขทางการคา้ทั่วไป 

 ที่มา: รา่งสญัญาซือ้ขายหุน้ระหว่าง MORE และ ผูซ้ือ้ MMD 

 

8.5. สรุปความเหมาะสมของเงือ่นไขของการเข้าท ารายการที-่2 
เมื่อพิจารณาจากเงื่อนไขการท ารายการ ขอ้ดี ขอ้เสีย ผลกระทบ และความเส่ียงที่จะเกิดขึน้จากการเขา้ท ารายการที่-2 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเส่ียงทางดา้น การเงิน และผลก าไรจากการประกอบการในอนาคตขอ HEMP ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระมี
ความเห็นว่า ประโยชน์ที่จะเกิดขึน้ในอนาคต และเงื่อนไขในการเข้าท ารายการจ าหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดใน MMD ในครัง้นีไ้ม่
เหมาะสมตามเงื่อนไขทางการคา้ทั่วไป   โดยเฉพาะอย่างยิ่งเงื่อนไขที่เก่ียวขอ้งกบัการคา้แข่งที่ไม่มีก าหนดระยะเวลา และสดัส่วนการ
ถือหุ้นของบริษัทฯ ใน HEMP และเงื่อนไขที่บริษัทฯ จะไม่สามารถแต่งตั้งกรรมการเพื่อเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารหรือดูแล
ผลประโยชนข์องตนเองใน HEMP ถึงแมว้่าจะถือหุน้สดัส่วนรอ้ยละ 36.07 ภายหลงัจากการเขา้ท ารายการที่-2  ซึ่งถือเป็นเงื่อนไขที่
ไม่ใช่ปกติธุรกิจเช่นเดียวกบัการท ารายการทั่วไป โดยเงื่อนไขดงักล่าวอาจท าใหบ้รษิัทฯ และผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ เสียประโยชน ์ 
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9. สรุปความเหน็ของทีป่รึกษาทางการเงนิอิสระในการเข้าท ารายการที-่2 
Discover ในฐานะที่ปรกึษาทางการเงินอิสระของผูถื้อหุน้ที่ไดร้บัการแต่งตัง้จากบริษัทฯ  ไดพ้ิจารณาขอ้มลูและเอกสารที่

เก่ียวข้องกับการท าธุรกรรมการจ าหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดของ MMD (รายการที่-2) รวมถึงการสัมภาษณ์ผู้บริหารของบริษัทฯ 
ตลอดจนวิธีการก าหนดราคา และเงื่อนไขในการเข้าท ารายการ รวมทั้งพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลของการเข้าท ารายการ 
ประกอบกับพิจารณาถึงประโยชน ์ผลกระทบ ปัจจยัเส่ียง ขอ้ดี และขอ้ดอ้ยของการเขา้ท ารายการ โดยสรุปความเห็นของที่ปรกึษา
ทางการเงินอิสระมีดงันี:้ 
 
(2) การจ าหน่ายไปซึ่งเงนิลงทนุทัง้หมดใน MMD (การเข้าท ารายการที-่2)  

ข้อดี 
1. เป็นการลงทนุตามวตัถปุระสงคแ์ละแผนกลยทุธเ์พื่อการเติบโตในระยะยาวของกลุ่มบรษิัทฯ 
2. บรษิัทฯ สามารถรบัรูผ้ลก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทนุใน MMD ไดท้นัที  
ข้อด้อย 
1. บรษิัทฯ จะเสียโอกาสในการลงทนุในผลิตภณัฑส์มนุไพร การแพทยแ์ผนไทย เวชภณัฑ ์เวชส าอาง ผลิตภณัฑเ์สรมิความ

งาม ผลิตภณัฑเ์สรมิอาหาร 
2. บรษิัทฯ ไม่มีอ  านาจควบคมุการบรหิารใน HEMP 
3. หากบรษิัทฯ ตอ้งการขายหุน้ของ HEMP ในอนาคต อาจส่งผลกระทบต่อราคา 
4. บรษิัทฯ ไม่สามารถขายหุน้ HEMP ในราคาที่ตอ้งการไดภ้ายในระยะเวลา 1 ปี หากราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุของ 

HEMP มีราคาต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาดก่อนวนัแรกที่มกีารเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุ 
ความเสี่ยง 
1. ความเส่ียงจากการท่ีผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ ไม่อนมุตัิการเขา้ท ารายการจ าหน่ายไปซึง่เงินลงทนุทัง้หมดใน MMD (รายการท่ี-2) 
2. ความเส่ียงจากการท่ีผูถื้อหุน้ของ HEMP ไม่อนมุตัิการเขา้ท ารายการไดม้าซึ่งสินทรพัย ์
3. ความเส่ียงจากการท่ี ส านกังาน ก.ล.ต ไม่อนมุตัิให ้HEMP ออกหุน้เพิ่มทนุ Private Placement  
4. ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคา HEMP   

 
ความเหมาะสมของราคาในการเข้าท าจ าหน่ายเงนิลงทุนทัง้หมดใน MMD (รายการที-่2) 

จากการประเมินมลูค่ายุติธรรมของ MMD ในหวัขอ้ 8.1 การประเมินมลูค่ายุติธรรมของสินทรพัยท์ี่จะจ าหน่ายไปจากการ
เขา้ท ารายการ ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าวิธีการประเมินมลูค่ายตุิธรรมที่เหมาะสมที่สดุในการประเมินมลูค่า MMD ใน
ครัง้นีค้ือวิธีมลูค่าปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสด โดยที่ปรกึษาทางการเงินอิสระประเมินมลูค่ายตุิธรรมของ MMD ไดร้ะหว่าง 415.02 
– 467.63 ลา้นบาท ซึ่งเมื่อเทียบกบัมลูค่าส่ิงตอบที่ MORE จะไดร้บัจาก HEMP คิดเป็นมลูค่ารวมทัง้สิน้ 200.00 ลา้นบาท  นัน้แสดง
ใหเ้ห็นว่าราคายตุิธรรมที่ประเมินโดยที่ปรกึษาทางการเงินอิสระสงูกว่ากว่ามลูค่าส่ิงตอบแทนที่ MORE จะไดร้บัอยู่ 215.02 – 267.63 
ลา้นบาท หรือ คิดเป็นสงูกว่ารอ้ยละ 107.51 – 133.81 

ตารางสรุปเปรียบเทียบมลูค่าบรษิัทตามการประเมินมลูค่าหุน้ของ MMD ดว้ยวิธีต่างๆ กบัมลูค่าซือ้ขาย 
           (หน่วย: ล้านบาท) 

วิธีการประเมินมูลค่าหุ้น มูลค่ายุติธรรม1/  มูลค่ายุติธรรม 
ทีร้่อยละ 99.99 

ราคาซือ้ขาย สูงกว่า (ต ่ากว่า) 
ราคาซือ้ขาย 

สูงกว่า (ต ่ากว่า) 
ราคาซือ้ขายร้อยละ 

1) วิธีมลูค่าหุน้ตามบญัชี 25.85 25.85 200.00 (174.15) (87.07) 
2) วิธีปรบัปรุงมลูค่าตามบญัชี 25.85 25.85 200.00 (174.15) (87.07) 
3) วิธีมลูค่าหุน้ตามราคาตลาด ไม่สามารถประเมินมลูค่าดว้ยวิธีนีไ้ด ้
4) วิธีอตัราส่วนราคาต่อมลูค่าตามบญัชี (P/BV Ratio) 62.26 – 88.58 62.26 – 88.58 200.00 (111.42) – (137.74) (55.71) – (68.87) 
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วิธีการประเมินมูลค่าหุ้น มูลค่ายุติธรรม1/  มูลค่ายุติธรรม 
ทีร้่อยละ 99.99 

ราคาซือ้ขาย สูงกว่า (ต ่ากว่า) 
ราคาซือ้ขาย 

สูงกว่า (ต ่ากว่า) 
ราคาซือ้ขายร้อยละ 

5) วิธีอตัราส่วนราคาต่อก าไรต่อหุน้ (P/E) 1/ ไม่สามารถประเมินมลูค่าดว้ยวิธีนีไ้ด ้
6) วิธีมลูค่าปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสด1/ 2/ 3/ 415.02 – 467.63 415.02 – 467.63 200.00 215.02 – 267.63 107.51 – 133.81 

หมายเหต:ุ 1/ มลูค่ายตุิธรรมตามความเห็นที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ 
2/ เป็นมลูค่าหุน้ MMD ค านวณจาก WACC อยู่ระหว่าง 10.24% - 10.54% 
3/ เป็นมลูค่าหุน้ HBT ค านวณจาก WACC เท่ากบั 10.76% 

 
นอกจากนี ้ท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระ ไดเ้ทียบมลูค่ายุติธรรมระหว่าง MMD และ HEMP ในหวัขอ้ 8.1 การประเมินมลูค่า

ยตุิธรรมของสินทรพัยท์ี่จะจ าหน่ายไปจากการเขา้ท ารายการ และ  8.2 การประเมินมลูค่ายตุิธรรมของสินทรพัยท์ี่จะไดม้าจากการเขา้
ท ารายการ  ตามสัดส่วนการถือหุน้ของ MORE ที่รอ้ยละ 36.07 จะไดมู้ลค่ายุติธรรมของ HEMP ภายหลังจากการไดม้าซึ่งหุน้ของ 
MMD จะไดเ้ท่ากับ 229.91 – 265.36 ลา้นบาท ซึ่งเมื่อเทียบกับมลูค่ายุติธรรมของ MMD ที่ 415.02 – 467.63 ลา้นบาท นัน้ต ่ากว่า
มูลค่ายุติธรรมของ HEMP ภายหลังจากการไดม้าซึ่ง MMD อยู่ 185.11 – 202.27 ลา้นบาท หรือ คิดเป็นต ่ากว่ารอ้ยละ  43.25 – 
44.60  โดยมีรายละเอียดตามการค านวณตามตารางดา้นล่าง 

 

ล าดับ (ล้านบาท) 
อัตราส่วนลด (Discount Rate): WACC  
0.50% 0.00% -0.50% 

1 มลูค่ายตุิธรรมของ HEMP ที่ประเมินโดย IFA (1) 222.32 244.67 267.97 
2 มลูค่ายตุิธรรมของ MMD  ที่ประเมินโดย IFA (2) 415.02 440.02 467.63 
3 รวมมูลค่ายุติธรรมของ HEMP และ MMD ภายหลังจากการเข้าท ารายการที-่2 (3) = (1)+(2) 637.34 684.69 735.60 
4 สดัสว่นการถือหุน้ของ MORE ใน HEMP ภายหลงัจากการเขา้ท ารายการที่-2 (4) 36.07% 36.07% 36.07% 
5 มูลค่ายุติธรรมของ HEMP ตามสัดส่วนการถือหุ้นของ MORE (5) = (3) x (4) 229.91 247.00 265.36 
6 ส่วนต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมระหว่าง MMD และ HEMP (6) = (5) - (2) (185.11) (193.03) (202.27) 
7 ส่วนต่างร้อยละ (7) = (6) / (2) -44.60% -43.87% -43.25% 
  

 จากการประเมินมูลค่ายุติธรรมโดย IFA ของ MMD เทียบกับมูลค่าส่ิงตอบแทนที่ MORE จะไดร้ับ และเทียบกับมูลค่า 
HEMP ตามสดัส่วนการถือหุน้ของ MORE นัน้  ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่ามลูค่ารวมในการเขา้ท ารายการนีท้ี่ MORE 
จะไดร้บัมีมลูค่าที่ไม่เหมาะสม  
 

ความเหมาะสมของเงือ่นไขในการเข้าท ารายการจ าหน่ายเงนิลงทุนใน MMD (รายการที-่2) 
จากเงื่อนไขการท ารายการ ขอ้ดี ขอ้เสีย ผลกระทบ และความเส่ียงที่จะเกิดขึน้จากการเขา้ท ารายการที่-2 โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งความเส่ียงทางดา้น การเงิน และผลก าไรจากการประกอบการในอนาคตของ HEMP ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า 
ประโยชน์ที่จะเกิดขึน้ในอนาคต และเงื่อนไขในการเข้าท ารายการจ าหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดใน MMD ในครั้งนี ้ไม่เหมาะสม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเงื่อนไขที่เก่ียวขอ้งกับการคา้แข่งที่ไม่มีก าหนดระยะเวลา และสัดส่วนการถือหุน้ของบริษัทฯ ใน HEMP และ
เงื่อนไขที่บริษัทฯ จะไม่สามารถแต่งตั้งกรรมการเพื่อเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารหรือดูแลผลประโยชน์ของตนเองใน HEMP 
ถึงแมว้่าจะถือหุน้สดัส่วนรอ้ยละ 36.07 ภายหลงัจากการเขา้ท ารายการที่-2  ซึ่งถือเป็นเงื่อนไขที่ไม่ใช่ปกติธุรกิจเช่นเดียวกบัการท า
รายการทั่วไป โดยเงื่อนไขดงักล่าวอาจท าใหบ้รษิัทฯ และผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ เสียประโยชน ์

โดยสรุปที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า การที่บริษัทฯ เข้าท ารายการจ าหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนทัง้หมด
ของ MMD โดย HEMP จะออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ HEMP จ านวนไม่เกิน 1,655,262,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขาย 0.12083 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมทัง้สิน้ 200,000,000 บาท ให้แก่ บริษัทฯ เพื่อ
ช าระเป็นค่าตอบแทนส าหรับการซื้อหุ้นสามัญของ MMD แทนการช าระด้วยเงินสด (รายการที่-2) มีความไม่เหมาะสม
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ด้านราคาเน่ืองจากราคาต ่ากว่าราคาทีป่ระเมินได้โดยทีป่รึกษาทางการเงนิอิสระ และมีเงือ่นไขในการเข้าท ารายการน้อย
กว่าเงื่อนไขทีเ่หมาะสมตามเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป  ท าให้จากราคา เงื่อนไข และความเหมาะสมในการเข้าท ารายการ
โดยพิจารณาจากข้อดี และข้อด้อยทีไ่ด้กล่าวมาแล้วข้างต้น ทีป่รึกษาทางการเงนิอิสระมีความเหน็ว่าผู้ถือหุ้นควรลงมติไม่
อนุมัติการเข้าท ารายการที-่2 ในคร้ังนี ้  

 
การเข้าท ารายการในคร้ังนียั้งมีความเสี่ยงทีผู้่ถือหุ้นควรต้องพิจารณาอย่างละเอียดเน่ืองจากความเสี่ยงดังกล่าว

อาจส่งผลถึงผลประกอบการในอนาคตของบริษัทฯ ทั้งนี้ การตัดสินใจลงคะแนนเสียงอนุมัติในการเข้าท ารายการขึน้อยู่
ในดุลพินิจของผู้ถือหุน้ของบริษทัฯ โดยผู้ถือหุ้นควรศึกษาข้อมูลในเอกสารต่างๆ ทีแ่นบมากับหนังสือเชิญประชุมวิสามญั
ผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2564 ในคร้ังนีด้้วยเพื่อใช้ในการประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงมติได้อย่างเหมาะสม 
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 ขอแสดงความนบัถือ 
 บรษิัท ดิสคฟัเวอร ์แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
    (นายวฒุิชยั ธรรมสาโรช)  
     ผูค้วบคมุการปฏิบตัิงาน 
 
 
ติดต่อ: บรษิัท ดิสคฟัเวอร ์แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 
 
02-651-4447 
info@discoverym.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(นายวฒุชิยั ธรรมสาโรช) 
กรรมการ 

 รองกรรมการผูจ้ดัการ 
 

(นางสาวกนกพร พงศเ์จตนพ์งศ)์ 
กรรมการ 

 รองกรรมการผูจ้ดัการ 
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เอกสารแนบ 1 
สรุปข้อมูลของผู้ซือ้ PROP 

นายศิวพร ตั้งจติติพร  
 
1. ข้อมูลเบือ้งต้น 
ชื่อ-นำมสกลุ  : นำยศวิพร ตัง้จิตติพร 

Mr. Siwaporn Tangjittiporn 
วนั เดือน ปีเกดิ  : 24 กมุภำพนัธ ์2509 
ที่อยู่ปัจจบุนั  : 135/16 ถ. วฒุำกำศ แขวงบำงออ้ เขตจอมทอง กรุงเทพมหำนคร 
หมำยเลขบตัรประชำชน : 3102101614905 
ประวตัิกำรศกึษำ  : สถำบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลำ้บำงมด 
ธุรกิจปัจจบุนั  : เป็นนกัธุรกิจดำ้นอสงัหำรมิทรพัย ์และเป็นนกัลงทนุในตลำดทนุ   
ประวตัิกำรถือหุน้  :  เคยเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ในบรษิัท ไซเบอรแ์พลนเน็ต อินเตอรแ์อคทีฟ จ ำกดั (มหำชน)  

(“CYBER”) ซึง่ปัจจบุนัได ้เปล่ียนชื่อเป็น บรษิัท ยไูนเตด็ เพำเวอร ์ออฟ เอเชีย จ ำกดั 
(มหำชน) (“UPA”) 

 
2. ลักษณะความสัมพันธ ์

นำยศิวพร ตัง้จิตตพร ไม่มีควำมสมัพนัธเ์ก่ียวขอ้งที่เขำ้ข่ำยเป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนัตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบั
หลักทรพัยแ์ละตลำดทุนที่  ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑใ์นกำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกันและประกำศคณะกรรมกำรตลำด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง กำรเปิดเผยขอ้มลูและกำรปฏิบตัิของบริษัทจดทะเบียนในรำยกำรที่เก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 
รวมถึงประกำศอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัผูข้ำย บรษิัท มอร ์รีเทิรน์ จ ำกดั (มหำชน) (“MORE”) 
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เอกสารแนบ 2 
สรุปข้อมูลของผู้ซือ้ MMD 

บริษัท เฮลท ์เอ็มไพร ์คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) (“HEMP”)  
(เดิมชื่อ “บริษัท เอ็มพีจี คอรป์อเรชั่นจ ากดั (มหาชน)” ชื่อย่อ MPG) 

 
1. ข้อมูลเบือ้งต้น  
1.1. ข้อมูลทั่วไปของบริษัท 
ชื่อบรษิัท : บรษิัท เฮลท ์เอ็มไพร ์คอรป์อเรชั่น จ ำกดั (มหำชน) (“HEMP”) (เดมิชื่อ “บรษิัท เอม็พีจี คอร ์

ปอเรชั่นจ ำกดั (มหำชน)” ชื่อย่อ MPG) 
ประเภทธุรกิจ : ด ำเนินธุรกิจคำ้ปลีก 
สถำนท่ีตัง้ : 19 ซอยรำมค ำแหง 22 (จิตตรำนเุครำะห)์ ถนนรำมค ำแหง แขวงหวัหมำก เขตบำงกะปิ กทม. 
เลขทะเบียนบรษิัท : 0107546000440 
ทนุจดทะเบียน : 2,933,261,052 บำท (หุน้สำมญั 2,933,261,052 หุน้) มลูคำ่หุน้ละ 1.00 บำท (ณ 28 ก.พ. 64) 
ทนุช ำระแลว้ : 2,933,261,050 บำท (หุน้สำมญั 2,933,261,050 หุน้) มลูคำ่หุน้ละ 1.00 บำท (ณ 28 ก.พ. 64) 
โทรศพัท ์  : 0-2514-5000  
Website  : www.hempcorp.co.th 
 
1.2. ข้อมูลบริษทัย่อย 
ชื่อบรษิัท  : บรษิัท โซลเมท อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกดั 
ประเภทธุรกิจ : ผูผ้ลิตและจดัจ ำหน่ำยเครื่องส ำอำงและเวชส ำอำง 
สถำนท่ีตัง้ : 19 ซอยรำมค ำแหง 22 (จิตตรำนเุครำะห)์ ถนนรำมค ำแหง แขวงหวัหมำก เขตบำงกะปิ กทม. 
เลขทะเบียนบรษิัท : 0105558000171 
ทนุจดทะเบียน : 5,000,000 บำท (หุน้สำมญั 500,000 หุน้) มลูค่ำหุน้ละ 10 บำท 
ทนุช ำระแลว้ : 5,000,000 บำท (หุน้สำมญั 500,000 หุน้) มลูค่ำหุน้ละ 10 บำท 
สดัส่วนเงินลงทนุ : รอ้ยละ 99.99 
โทรศพัท ์  : 0-2514-5999 
 
 
ชื่อบรษิัท  : บรษิัท เอ็มพีจเีอนเนอรย์ ีจ ำกดั  
ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจพลงังำน และเก่ียวเนื่องกบัพลงังำน  
สถำนท่ีตัง้ : 19 ซอยรำมค ำแหง 22 (จิตตรำนเุครำะห)์ ถนนรำมค ำแหง แขวงหวัหมำก เขตบำงกะปิ กทม. 
เลขทะเบียนบรษิัท : 0105558071892  
ทนุจดทะเบียน : 5,000,000 บำท (หุน้สำมญั 500,000 หุน้) มลูค่ำหุน้ละ 10 บำท  
ทนุช ำระแลว้ : 2,000,000 บำท (หุน้สำมญั 200,000 หุน้) มลูค่ำหุน้ละ 10 บำท  
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สดัส่วนเงินลงทนุ  : รอ้ยละ 99.99  
โทรศพัท ์  : 0-2514-4444 
 
 
ชื่อบรษิัท  : บรษิัท สลิม เวลเนส เอเซีย จ ำกดั 
ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจใหบ้รกิำรดำ้นควำมงำมและจ ำหน่ำยผลิตภณัฑเ์สรมิควำมงำม 
สถำนท่ีตัง้ : 19 ซอยรำมค ำแหง 22 (จิตตรำนเุครำะห)์ ถนนรำมค ำแหง แขวงหวัหมำก เขตบำงกะปิ กทม. 
ทนุจดทะเบียน : 40,000,000 บำท (หุน้สำมญั 400,000 หุน้) มลูคำ่หุน้ละ 100 บำท  
สดัส่วนเงินลงทนุ  : รอ้ยละ 51.00 
 
 
ชื่อบรษิัท  : บรษิัท เอเซยี มิรำเคิล เทรดดิง้ คอรป์อเรชั่น จ ำกดั 
ประเภทธุรกิจ : ผูจ้  ำหน่ำยผลิตภณัฑเ์สรมิควำมงำม เครื่องส ำอำงรวมถงึอำหำรเสรมิ อำหำรและเครื่องดืม่เพื่อ 

สขุภำพและควบคมุน ำ้หนกั 
สถำนท่ีตัง้ : 19 ซอยรำมค ำแหง 22 (จิตตรำนเุครำะห)์ ถนนรำมค ำแหง แขวงหวัหมำก เขตบำงกะปิ กทม. 
ทนุจดทะเบียน : 1,000,000 บำท (หุน้สำมญั 10,000 หุน้) มลูค่ำหุน้ละ 100 บำท  
สดัส่วนเงินลงทนุ  : บรษิัท สลิม เวลเนส เอเซีย จ ำกดั (บรษิัทย่อย) ถือหุน้รอ้ยละ 99.99 
 
2. ข้อมูลการประกอบธุรกิจ 
2.1. ประวัติความเป็นมา  

ส ำหรับกำรเปล่ียนแปลงและพัฒนำกำรที่ส  ำคัญของบริษัท ในช่วง 3 ปี ที่ ผ่ำนมำ ตั้งแต่ปี 2561 – ปี 2563 มี
รำยละเอียดพอสงัเขปดงันี ้

ปี 2563 

• เดือนมกรำคม-มีนำคม 2563 บริษัท จับมือร่วมกับ Online Marketplace ภำยใต้แบรนด์ GIZMAN เพื่อสรำ้ง
ช่องทำงขำยออนไลนม์ำกขึน้ จึงท ำใหส้รำ้งยอดขำยทำงออนไลนใ์หก้บับรษิัทไดม้ำกขึน้ 

• เดือนมิถนุำยน 2563 เปิดตวั Website ส ำหรบัท ำเป็นหนำ้รำ้นใหม่ของบรษิัท 

• เดือนกรกฎำคม 2563 บริษัท ไดปิ้ดรำ้น STARDURT สำขำเซ็นทรลัพระรำม 3 และ รำ้น GIZMAN สำขำฟิวเจอร์
พำรค์รงัสิต 

• เดือนสิงหำคม 2563 บรษิัท ไดปิ้ดรำ้น STARDURT สำขำเซ็นทรลัพระรำม 2 และเซ็นทรลัป่ินเกลำ้ 

• เดือนตลุำคม 2563 บรษิัท ไดเ้ปิดโชวรู์ม NEW รำ้น GIZMAN สำขำเดอะเซอรเ์คิลรำชพฤกษ์ 
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ปี 2562 

• เดือนกุมภำพนัธ ์2562 บริษัท ไดม้ีกำรโครงสรำ้งกำรบริหำร โดยไดม้ีกำรเปล่ียนแปลงในกลุ่มผูถื้อหุน้รำยใหญ่และ
กำรเปิดโอกำสใหน้กัลงทนุเขำ้มำน ำเสนอธุรกิจใหม่มำกขึน้ นอกจำกนีบ้รษิัท ไดปิ้ดรำ้น STARDURT สำขำฟิ วเจอร์
ปำรค์ รงัสิต โดยกำรปล่อยเป็นพืน้ท่ีเช่ำช่วง เนื่องจำกเมื่อเปรียบเทียบรำยไดจ้ำกกำรขำยกบักำรปล่อยพืน้ท่ีเช่ำช่วง
แลว้ กำรปล่อยพืน้ท่ีเช่ำจะไดก้ ำไรมำกกว่ำ 

• เดือนเมษำยน 2562 บรษิัท ไดม้ีกำรโครงสรำ้งกำรบรหิำร และแต่งตัง้ Co-CEO นอกจำกนีบ้รษิัท ไดปิ้ดรำ้น 
STARDURT สำขำมำบญุครอง โดยพิจำรณำจำกยอดขำยที่ลดลงอย่ำงต่อเนื่อง จำกสภำวะปัญหำเศรษฐกิจ 
โดยรวมที่ส่งผลใหศ้นูยก์ำรคำ้มำบญุครองมีลกูคำ้มำใชบ้รกิำรลดลง 

• เดือนพฤษภำคม 2562 บรษิัท ไดปิ้ดรำ้น STARDURT สำขำเดอะมอลล ์บำงกะปิ โดยกำรปล่อยเป็นพืน้ท่ีเช่ำ 
ช่วง เนื่องจำกเมื่อเปรียบเทียบรำยไดจ้ำกกำรขำยกบักำรปล่อยพืน้ท่ีเช่ำช่วงแลว้ กำรปล่อยพืน้ท่ีเช่ำจะไดก้ ำไร 
มำกกว่ำ 

• เดือนมิถนุำยน 2562 บรษิัท ไดปิ้ดรำ้น STARDURT สำขำบลพูอรต์ หวัหิน โดยกำรปล่อยเป็นพืน้ท่ีเช่ำช่วงเนื่องจำก
เมื่อเปรียบเทียบรำยไดจ้ำกกำรขำยกบักำรปล่อยพืน้ท่ีเช่ำช่วงแลว้ กำรปล่อยพืน้ท่ีเช่ำจะไดก้ ำไรมำกกว่ำ 

• เดือนตุลำคม 2562 บริษัท ไดข้ำยคืนสิทธิกำรเช่ำพืน้ที่เพื่อประกอบรำ้นคำ้ปลีก ของอำคำรศูนยก์ำรคำ้เมเจอร์
สขุมุวิท โดยกำรขำยคืนสิทธิกำรเช่ำดงักล่ำว กบั ศนูยก์ำรคำ้เมเจอรส์ขุมุวิท 

• เดือนพฤศจิกำยน 2562 บริษัท ไดจ้ดัประชุมวิสำมญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2562 โดยมีมติส ำคญั เรื่อง กำรเพิ่มทุนและ
กำรจัดสรรหุน้สำมัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัท ต ำมสัดส่วนกำรถือหุน้ (Right Offering) 
เพื่อน ำมำใชเ้ป็นเงินทุนหมนุเวียนในกำรด ำเนินงำน และน ำไปใชใ้นกำรรองรบักำรขยำยธุรกิจต่อไป แต่เนื่องจำก
วำระที่ 2 เรื่อง ขอใหพ้ิจำรณำอนุมตัิลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิของบรษิัท 
ข้อ 4. เพื่อให้สอดคลอ้งกับกำรลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ไม่ไดร้ับกำรอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยกำร
พิจำรณำอนมุตัิในเรื่องต่ำงๆ จึงไม่ไดร้บักำรน ำเสนอใหพ้ิจำรณำอนมุตัิจำกที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

• เดือนธันวำคม 2562 บริษัทไดข้ำยคืนสิทธิกำรเช่ำพืน้ที่เพื่อประกอบรำ้นคำ้ปลีก ของอำคำรศนูยก์ำรคำ้สย ำมพำรำ
กอน และรำยงำนรำยกำรกำรจ ำหน่ำยไปซึ่งสิทธิกำรเช่ำดงักล่ำว กบั บรษิัท สย ำมพำรำกอน ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั 
 
ปี 2561 

• เดือนกุมภำพันธ์ 2561 บริษัท ได้เพิ่มช่องทำงกำรขำยออนไลน์ส ำหรับสินค้ำ GIZMAN ใน Market Place ที่ 
LAZADA 11 Street Shopee และJD.com ซึ่งเป็นเว็บไซตส่ื์อกลำงกำรติดต่อซือ้-ขำยของสินคำ้ทั่วไป 

• เดือนมีนำคม 2561 บรษิัท ไดเ้ริ่มเปิดตลำดในกลุ่มประเทศ CLMV คือ ประเทศกมัพชู ำ ลำว พม่ำ และเวียดนำม 

• เดือนมิถุนำยน 2561 กำรใชสิ้ทธิ MPG-W1 ครัง้สุดท้ำย และในเดือนเดียวกัน สินคำ้ของบริษัท ภำยใตแ้บรนด ์

CLOUDA ได้รับกำรกำรันตีด้วยควำมส ำเร็จตลอดปี 2017 ในงำนประกำศรำงวัลสุดยอด 30 ธุรกิจแห่งปี“
Thailand 30 Premier Biz Awards 2018” รำงวลัไทยมำตรฐำนสำกลท่ีพรอ้มเสรมิสรำ้งกำรพฒันำธุรกิจไทย 
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• เดือนสิงหำคม 2561 สินคำ้ของบรษิัท ภำยใตแ้บรนด ์CLOUDA ไดร้บัรำงวลัสดุสปัดำห ์Best OF Summer Beauty 
Hot-List 2018 BEST HYDRATING SUNSCREEN Clouda Daily Sunscreen Total Protect SPF 50PA+++ 
ส ำหรบัผลิตภณัฑก์นัแดด จำกนิตยสำรสดุสปัดำห ์Beauty Awards 2018 

• เดือนพฤศจิกำยน 2561 สินค้ำของบริษัท ภำยใต้แบรนด์ CLOUDA ได้รับกำรกำรันตีคุณภำพด้วยรำงวัล
ระดับประเทศ 2 ปีซ้อน ด้วยรำงวัล OK BEAUTY CHOICE 2017-2018 ส ำหรับผลิตภัณฑ์แป้ง  PRESSED 
POWDER SPF 20 กันแดด คุมมัน บำงเบำ ผสมมุกให้ผิวกระจ่ำงใส และ รำงวัล OK BEAUTY CHOICE 2018 
ส ำหรบัผลิตภณัฑค์ลีนซิ่ง วอเตอร ์ผสำนพลงัไมเซล่ำ และน ำ้แร่ธรรมช ำติ สะอำด อ่อนโยน พรอ้ม บ ำรุงในขัน้ตอน
เดียว 
 

2.2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
กำรประกอบธุรกิจในอดีตของ HEMP มำจำกกำรขำยสินค้ำกลุ่มแก๊ตแจ็ค  (Gadget) ตำมสำขำต่ำงๆ ใน

ห้ำงสรรพสินคำ้ภำยใตร้ำ้นคำ้กิซแมน (GIZMAN) และ แมงป่อง (MANGPONG) อย่ำงไรก็ดี ในภำวะตลำดปัจจุบันมีกำร
แข่งขนัอย่ำงสงูส่งผลใหก้ลุ่มธุรกิจดงักล่ำวไม่สำมำรถสรำ้งผลก ำไรใหก้ับ HEMP ผนวกกับกำรแพร่ระบำดของ COVID – 19 
ท ำใหร้ำ้นของคำ้กิซแมน (GIZMAN) และ แมงป่อง (MANGPONG) ไม่สำมำรถเปิดท ำกำรได ้ ท ำให ้HEMP ตดัสินใจจึงชะลอ
กำรลงทนุในธุรกิจนี ้และมุ่งเนน้ลงทนุในธุรกิจเก่ียวขอ้งกบั Health and Wellness แทน  ท ำใหใ้นปัจจบุนั HEMP เป็น Holding 
Company โดยมิไดม้ีธุรกิจหลักหรือด ำเนินธุรกิจใดๆ ดว้ยตัวเอง แต่ท ำหนำ้ที่ลงทุนในกิจกำรอื่นๆ ซึ่งในปัจจุบัน HEMP ได้
ลงทนุในบรษิัทย่อยทำงตรงทัง้หมดจ ำนวน 3 บรษิัท ซึ่งไดแ้ก่ 1)  บรษิัท โซลเมท อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกดั (“SOUL”) ผูผ้ลิตและ
จัดจ ำหน่ำยเครื่องส ำอำงและเวชส ำอำง 2) บริษัท เอ็มพีจี เอนเนอรย์ี่  จ ำกัด (“MPGE”) ธุรกิจพลังงำน และเก่ียวเนื่องกับ
พลงังำน และ 3 ) บริษัท สลิม เวลเนส เอเซีย จ ำกัด (“SWA”) ธุรกิจใหบ้ริกำรดำ้นควำมงำมและจ ำหน่ำยผลิตภณัเ์สริมควำม
งำม  
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บรษิัทถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 99.99 
มีทนุจดทะเบียนช ำระแลว้จ ำนวน 5 ลำ้นบำท 

โดยบรษิัทดงักล่ำวด ำเนินธุรกจิเก่ียวกบักำรผลิตและจดั
จ ำหน่ำยเครื่องส ำอำงและเวชส ำอำง 

บรษิัทถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 99.99 
มีทนุจดทะเบียนจ ำนวน 5 ลำ้นบำท  

ทนุจดทะเบียนช ำระแลว้จ ำนวน 2 ลำ้นบำท  
คิดเป็นรอ้ยละ 40 โดยบรษิัทดงักล่ำวด ำเนินธุรกจิเก่ียวกบัพลงังำนและ

เก่ียวเนื่องกบัพลงังำน 

 

 
บรษิัทถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 51.00 

มีทนุจดทะเบียนช ำระแลว้จ ำนวน 40 ลำ้นบำท 
โดยบรษิัทดงักล่ำวด ำเนินธุรกจิเก่ียวกบักำรใหบ้รกิำรดำ้น

ควำมงำมและจ ำหน่ำยผลิตภณัเ์สรมิควำมงำม 

2.3. โครงสร้างบริษัท 
โครงสรำ้งกำรถือหุน้ของกลุ่มบรษิัท ณ วนัท่ี 26 กมุภำพนัธ ์2564 มีรำยละเอียดดงันี ้

 
ที่มำ : บริษัท เฮลท ์เอ็มไพร ์คอรป์อเรชั่น จ ำกดั (มหำชน) 

โครงสรำ้งกำรถือหุน้ของกลุ่มบรษิัท 
ปัจจบุนั บรษิัท เฮลท ์เอ็มไพร ์คอรป์อเรชั่น จ ำกดั (มหำชน) ไดถื้อหุน้ในบรษิัทต่ำงๆ รวม 3 บรษิัท ดงันี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

บริษัท โซลเมท อนิเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั บริษัท เอ็มพีจี เอน็เนอรย่ี์ จ ากัด 

บริษัท สลิม เวลเนส เอเชีย จ ากัด 
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บรษิัท โซลเมท อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกดั 

 

บริษัท เฮลท ์เอ็มไพร ์คอรป์อเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) ถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 99.9996% ของทุนจดทะเบียน 5,000,000 
บำท แบ่งออกเป็น 500,000 หุน้ มลูค่ำหุน้ละ 10.00 บำท ณ วนัท่ี 29 มิถนุำยน 2564 

  รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น  ร้อยละ  
1 นำยสำมำรถ ฉั่วศิริพฒันำ 1 0.00 
2 นำยสิทธิชยั เกษรสมบตัิ 1 0.00 
3 บมจ.เฮลท ์เอ็มไพร ์คอรป์อเรชั่น 499,998 99.99 

  รวม 500,000 100.00 

ที่มำ: บริษัท เฮลท ์เอ็มไพร ์คอรป์อเรชั่น จ ำกดั (มหำชน) 

 
บรษิัท เอ็มพีจี เอนเนอรย์ี่ จ ำกดั 

 

บรษิัท เฮลท ์เอ็มไพร ์คอรป์อเรชั่น จ ำกดั (มหำชน) ถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 99.9996%  ของทนุจดทะเบียน 5,000,000 
บำท แบ่งออกเป็น 500,000 หุน้ มลูค่ำหุน้ละ 10.00 บำท ณ วนัท่ี 29 มิถนุำยน 2564 

  รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น  ร้อยละ  
1 นำยสำมำรถ ฉั่วศิริพฒันำ 1 0.00 
2 นำยสิทธิชยั เกษรสมบตัิ 1 0.00 
3 บมจ.เฮลท ์เอ็มไพร ์คอรป์อเรชั่น 499,998 99.99 

  รวม 500,000 100.00 

ที่มำ: บริษัท เฮลท ์เอ็มไพร ์คอรป์อเรชั่น จ ำกดั (มหำชน) 

 
บรษิัท สลิม เวลเนส เอเชีย จ ำกดั 
 
บรษิัท เอ็มพีจี เอนเนอรย์ี่ จ ำกดั ถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 50.9998%  ของทนุจดทะเบียน 40,000,000 บำท แบ่งออกเป็น 

400,000 หุน้ มลูค่ำหุน้ละ 100.00 บำท ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 

  รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น  ร้อยละ  
1 บริษัท เอ็มพีจี คอรป์อเรชั่น จ ำกดั (มหำชน)  203,999  51.00  
2 นำยสำมำรถ ฉั่วศิริพฒันำ  1  0.00  
3 นำงสำวปวนั ปรำชญเ์มธีกลุ  160,000  40.00  
4 นำงสำวทชัชกร แสนเวียน  36,000  9.00  

  รวม  400,000  100.00  
ที่มำ: บริษัท เฮลท ์เอ็มไพร ์คอรป์อเรชั่น จ ำกดั (มหำชน) 
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บรษิัท เอเชีย มิราเคิล เทรดดิง้ คอรป์อเรชั่น 
 
บรษิัท สลิม เวลเนส เอเชีย จ ำกดั ถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 99.97%  ของทนุจดทะเบียน 1,000,000 บำท แบ่งออกเป็น 

10,000 หุน้ มลูค่ำหุน้ละ 100.00 บำท ณ วนัท่ี 5 เมษำยน 2564 
  รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น  ร้อยละ  
1 บริษัท สลิม เวลเนส เอเชีย จ ำกดั  9,997  99.97  
2 นำยสำมำรถ ฉั่วศิริพฒันำ  1  0.01  
3 นำยสิทธิชยั เกษรสมบตัิ  1  0.01  
4 นำงสำวปณุณภำ เตชะโรจนก์ลุ  1  0.01  

  รวม  10,000  100.00  
ที่มำ: บริษัท เฮลท ์เอ็มไพร ์คอรป์อเรชั่น จ ำกดั (มหำชน) 

 
2.4. โครงสร้างรายได ้
 โครงสรำ้งรำยไดข้องบรษิัท จ ำแนกไดด้งันี ้   

  2561 2562 2563 ไตรมาส 2 ปี 2564 
  จ านวน  สัดส่วน  จ านวน  สัดส่วน  จ านวน  สัดส่วน  จ านวน  สัดส่วน  
  (ล้านบาท)  (ร้อยละ)  (ล้านบาท)  (ร้อยละ)  (ล้านบาท)  (ร้อยละ)  (ล้านบาท)  (ร้อยละ)  

รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้  209.13  94.85  128.32  83.53  93.30  85.49  25.32  0.48  
  - กลุ่มแก็ดเจ็ท  90.74  41.15  81.53  53.07  76.13  69.76    
  - กล่มผุลติภณัฑ์ความงาม  103.22  46.81  44.97  29.27  16.67  15.28    
  - กลุ่มโฮมเอ็นเตอร์เทนเมนต ์ 14.99  6.80  0.95  0.62  -   -     
  - ประมาณการสทิธิสะสมคะแนน  0.18  0.08  0.87  0.57  0.50  0.46    
รำยไดค้่ำเช่ำและบตัรสมำชิก  6.30  2.86  13.13  8.55  12.28  11.25  8.99  0.17  
รำยไดอ่ื้นๆ  5.06  2.29  12.18  7.93  3.55  3.25  18.74  0.35  

รวม  220.49  100.00  153.63  100.00  109.13  100.00  53.05  100.00  
ที่มำ:  รำยประจ ำปี 2563 บริษัท เฮลท ์เอ็มไพร ์คอรป์อเรชั่น จ ำกดั (มหำชน) 

 
3. ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัท 
3.1. โครงสร้างผู้ถือหุ้น 

ผูถื้อหุน้ 10 ล ำดบัแรกของบรษิัท เฮลท ์เอ็มไพร ์คอรป์อเรชั่น จ ำกดั (มหำชน) ที่มีรำยชื่อปรำกฏตำมทะเบียนผูถื้อหุน้ 
ณ วนัท่ี 19 มีนำคม 2564 รำยชื่อมีดงันี ้   
ล าดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1 นำยธิบดี มงัคะลี1/ 638,233,520 21.76 
2 น.ส.อยัลดำ ชินวฒัน ์ 547,537,175 18.67 
3 นำยณฐัพล จฬุำงกรู 182,263,800 6.21 
4 นำยทวีฉตัร จฬุำงกรู  112,655,300 3.84 
5 นำยสเุมธ มโนสทุธิ  109,586,500 3.74 
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ล าดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จ านวนหุ้น ร้อยละ 
6 บริษัท เจเนอรลั เรคคอรด์ อินเตอรเ์นชั่นแนล อินดสัตรี จ ำกดั 66,600,000 2.27 
7 นำยฉตัรชยั วงศส์กลุชยั  59,041,800 2.01 
8 นำยณฏัฐวฒิุ ชีวมงคล  54,507,400 1.86 
9 นำยสมบตัิ พำนิชชีวะ  39,000,000 1.33 
10 นำยเกษมทตั ไพจิตรสมบตัิ  33,458,175 01.14 
  ร่วมการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น สูงสุด 10 รายแรก 1,842,883,670 62.83 
 ผู้ถือหุ้นรายย่อยอ่ืน  1,090,377,380 37.17 
 รวม 2,933,261,050 100.00 
ที่มำ: บริษัท เฮลท ์เอ็มไพร ์คอรป์อเรชั่น จ ำกดั (มหำชน) และ SET 
หมำยเหต:ุ 1/ เป็นกรรมกำรของบริษัท แต่งตัง้โดยมติที่ประชมุวิสำมญัผูถ้ือหุน้ ครัง้ที ่1/2564 เม่ือวนัที่ 10 กมุภำพนัธ ์2564 

 
3.2. คณะกรรมการบริษัท 

รำยชื่อคณะกรรมกำรบรษิัท ณ วนัท่ี 7 พฤษภำคม 2564 มีดงันี ้

 ชื่อ ต ำแหน่ง 
1 พลเอกสรุพนัธ ์พุ่มแกว้ ประธำนกรรมกำร / กรรมกำรอิสระ 
2 นำยสำมำรถ ฉั่วศิริพฒันำ ประธำนเจำ้หนำ้ทีบ่ริหำร / กรรมกำร 
3 นำยสิทธิชยั เกษรสมบตั ิ กรรมกำร 
4 นำยธิบดี มงัคะล ี กรรมกำร 
5 นำยก ำพล บรุิยเมธำกลุ กรรมกำร 
6 นำงศภุำกร ฉั่วศิริพฒันำ กรรมกำร 
7 พล.ต.ท. สฤษฎช์ยั เอนกเวียง กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
8 นำย เฉลิมพงษ์ มหำวำณิชยว์งศ ์ กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ 
9 นำย พนม รตันะรตั กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ 

ที่มำ:  SET 
 

4. สรุปรายการส าคัญในงบการเงิน 
4.1. งบแสดงฐานะการเงนิ 

  
2561 2562 2563 

ไตรมาส 2 ปี 
2564 

  ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
สินทรัพย ์         
สินทรัพยห์มุนเวียน         
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 4.75  22.95  1.39  10.50  
เงินลงทนุชั่วครำว 0.13  0.13  -   -   
ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีห้มนุเวียนอื่น 2.21  2.38  7.19  29.77  
สินคำ้คงเหลือ สทุธิ 60.15  28.38  18.90  3.84  
สินทรพัยท์ำงกำรเงินหมนุเวียนอื่น   -   -   -   112.35  
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2561 2562 2563 

ไตรมาส 2 ปี 
2564 

  ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น 1.87  0.26  0.18  0.21  
รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 69.12  54.11  27.66  156.67  
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน         
ส่วนปรบัปรุงอำคำร และ อปุกรณ ์สทุธิ 19.71  6.81  4.03  41.82  
สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน สทุธิ 0.01  0.01  0.44  1.69  
สินทรพัยส์ิทธิกำรใช ้ -   -   44.04  89.78  
สินทรพัยท์ำงกำรเงินไม่หมนุเวียนที่ไม่ใช่เงินสดที่เป็นหลกัประกนั -   -   2.00  40.00  
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น -   2.27  0.29  13.36  
สิทธิกำรเช่ำ สทุธิ 49.80  28.20  -   -   
เงินประกนัและมดัจ ำจำกกิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกนัและกิจกำรอ่ืน 3.58  -   -   -   
ภำษีเงินไดถ้กูหกั ณ ที่จ่ำย 1.07  1.49  1.89  2.14  
เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระผกูพนั 2.24  2.26  -   -   
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 76.41  41.03  52.69  188.79  
รวมสินทรัพย ์ 145.53  95.14  80.34  345.45  

          
หนีสิ้น         
หนีสิ้นหมุนเวียน         
เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร 1.95  -   -   20.00  
เจำ้หนำ้ที่กำรคำ้และเจำ้หนีอ่ื้น 74.05  68.03  58.59  48.43  
ส่วนของหนีส้ินระยะยำวที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 0.95  0.95  0.28  0.40  
ส่วนของหนีส้ินตำมสญัญำเช่ำที่ถึงก ำหนดช ำระในหนึ่งปี -   -   8.85  28.12  
ภำษีเงินไดค้ำ้งจ่ำย -   -   -   1.60  
หนีส้ินหมนุเวียนอื่น 2.01  0.72  0.36  2.71  
รวมหนี้สินหมุนเวียน 78.95  69.70  68.07  101.25  
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน         
เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน สทุธิ 6.60  5.66  6.09  5.89  
หนีส้ินตำมสญัญำเช่ำ -   -   13.03  46.34  
ภำระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังำน 5.95  6.91  4.41  3.38  
ประมำณกำรสิทธิสะสมคะแนน 2.41  1.48  0.95  0.99  
หนีส้ินไม่หมนุเวียนอื่น 4.32  8.87  9.63  16.46  
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 19.29  22.92  34.11  73.06  
รวมหนี้สิน 98.24  92.62  102.18  174.32  
          
ส่วนของผู้ถือหุ้น         
ทนุเรือนหุน้ - มลูค่ำหุน้ละ 1.00 บำท         

  ทนุจดทะเบียน         
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2561 2562 2563 

ไตรมาส 2 ปี 
2564 

  ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
      - หุน้สำมญั จ ำนวน 2,933,261,050 หุน้ 1,470.33  1,470.33  1,470.33  2,933.26  
  ทนุที่ออกและช ำระแลว้         
      - หุน้สำมญั จ ำนวน 2,933,261,050 หุน้ 977.75  977.75  977.75  2,933.26  

ส่วนเกินมลูคำ่หุน้สำมญั 448.58  448.58  448.58  (1,311.38) 
ก ำไร (ขำดทนุ) สะสม           
     จดัสรรแลว้ - ส ำรองตำมกฎหมำย 23.72  23.72  23.72  23.72  
     ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (ขำดทนุสะสม) (1,402.78) (1,447.55) (1,471.90) (1,492.50) 
          รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 47.28  2.50  (21.85) 153.11  
ส่วนไดเ้สยีที่ไม่มีอ ำนำจควบคมุ 0.01  0.01  0.01  18.03  
          รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 47.29  2.52  (21.83) 171.14  
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 145.53  95.14  80.34  345.45  

ที่มำ:  SET 
 
4.2. งบก าไรขาดทนุ 

 
2561 2562 2563 

ไตรมาส 2 ปี 
2564 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
ก าไรหรือขาดทุน:          
รายได้          
    รำยไดจ้ำกกำรขำย สทุธิ  209.13  128.32  93.30  25.32  
    รำยไดจ้ำกกำรบริกำร สทุธิ  -   -   -   15.08  
     รำยไดอ่ื้น  11.36  25.31  15.83  12.64  
            รวมรายได้  220.49  153.63  109.13  53.05  
ค่าใช้จ่าย  -   -   -   -   
     ตน้ทนุขำย  157.73  103.36  71.13  21.67  
     ตน้ทนุในกำรจดัจ ำหน่ำย  70.70   45.72  27.32  20.00  
     ค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร  55.28  48.70  37.62  30.73  
     ตน้ทนุทำงกำรเงิน  0.44  0.62  1.43  2.05  
            รวมค่าใช้จ่าย  284.16  198.40  137.50  74.46  
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  (63.67) (44.78) (28.37) (21.41) 
ค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินได ้ 1.64  -   -   1.60  
ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปี  (65.31) (44.78) (28.37) (23.01) 

ที่มำ:  SET 
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4.3. งบกระแสเงนิสด 

 

2561 2562 2563 
ไตรมาส 2 ปี 

2564 
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

เงินสดสทุธิไดม้ำ (ใชไ้ป) จำกกิจกรรมด ำเนินงำน  (23.65) (5.40) (8.68) (72.33) 
เงินสดสทุธิไดม้ำ(ใชไ้ป)จำกกิจกรรมลงทนุ 12.19  27.09  (1.04) (146.53) 
เงินสดสทุธิไดม้ำ(ใชไ้ป) จำกกิจกรรมจดัหำเงิน 1.00  (3.49) (11.83) 227.97  
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด เพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ (10.46) 18.20  (21.56) 9.11  
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดตน้ปี 15.21  4.75  22.95  1.39  
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดปลายปี 4.75  22.95  1.39  10.50  

ที่มำ:  SET 
 

4.4. อัตราส่วนทางการเงนิทีส่ าคัญ 

รายการ 2561 2562 2563 
ไตรมาส 2 
ปี 2564 

อตัรำส่วนสภำพคล่อง  
อตัรำส่วนสภำพคล่อง (เท่ำ) 0.88 0.78 0.41  1.55  
อตัรำส่วนสภำพคล่องหมนุเวียนเรว็ (เท่ำ) 0.09 0.37 0.13 1.51 
อตัรำส่วนสภำพคล่องกระแสเงินสด (เท่ำ) (0.27) (0.06) (0.11) N/A 
อตัรำส่วนหมนุเวียนลกูหนีก้ำรคำ้ (เท่ำ) 324.52 199.32 104.01 N/A 
ระยะเวลำเก็บหนีเ้ฉลี่ย (วนั) 1.11 1.81 3.46 N/A 
อตัรำส่วนหมนุเวียนสนิคำ้คงเหลือ (เท่ำ) 2.12 2.33 3.01 N/A 
ระยะเวลำขำยสินคำ้เฉลี่ย (วนั) 169.59 154.19 119.65 N/A 
อตัรำส่วนหมนุเวียนเจำ้หนี ้(เท่ำ) 2.17 1.64 1.27 N/A 
ระยะเวลำช ำระหนี ้(วนั) 165.89 220.11 283.05 N/A 
Cash Cycle (วนั) 4.80 (64.11) (159.93) N/A 

อตัรำส่วนแสดงควำมสำมำรถในกำรหำก ำไร   
อตัรำก ำไรขัน้ตน้ (%) 24.58 19.45 23.76 74.00 
อตัรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน (%) (30.59) (42.79) (29.07) N/A 
อตัรำก ำไรอ่ืน (%) 0.34 7.00 0.17 N/A 
อตัรำเงินสดต่อกำรท ำก ำไร (%) 35.40 8.57 28.87 N/A 
อตัรำก ำไรสทุธิ (%) (29.62) (29.15) (25.99) (43.37) 
อตัรำตอบแทนผูถ้ือหุน้ (%) (81.69) (179.78) 293.72 (30.82) 

อตัรำส่วนแสดงประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน  
อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรพัย ์(%) 35.64 37.21 32.33 (10.81) 
อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรพัยถ์ำวร (%) (65.60) (58.76) (59.71) N/A 
อตัรำกำรหมนุสินทรพัย ์(เท่ำ) 1.20 1.28 1.24 0.25 

อตัรำส่วนวิเครำะหน์โยบำยทำงกำรเงิน  
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รายการ 2561 2562 2563 
ไตรมาส 2 
ปี 2564 

อตัรำส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผูถ้ือหุน้ (เท่ำ) 2.08 36.99 (4.68) 1.02 
อตัรำส่วนควำมสำมำรถช ำระดอกเบีย้ (เท่ำ) (58.33) (10.13) (11.19) N/A 
อตัรำส่วนควำมสำมำรถช ำระภำระผกูพนั (เท่ำ) (9.36) (0.51) (0.57) N/A 

ที่มำ:  รำยงำนประจ ำปี 2563 บริษัท เฮลท ์เอ็มไพร ์คอรป์อเรชั่น จ ำกดั (มหำชน) 
 
5. ค าอธิบายและการวิเคราะหฐ์านะการเงนิและผลการด าเนินงาน   
5.1. ภาพรวมผลการด าเนินงาน 

ปี 2561 
ณ สิน้ปี 2561 บรษิัทมีสำขำและจดุจ ำหน่ำยจ ำนวน 17 สำขำทั่วประเทศลดลงจำกปี 2560 ซึ่งมีสำขำและจดุจ ำหนำ่ย

รวม 1 สำขำโดยในระหว่ำงปีมีกำรเปิดสำขำใหม่ 1 สำขำคือ STARDUST สำขำเซ็นทรลัพระรำม 3 และปิดสำขำที่ไม่ท ำก ำไรซึง่
สินสดุสญัญำรวม 5 สำขำแบ่งเป็นสำขำ GIZMAN 3 สำขำและสำขำ STARDUST 2 สำขำบริษัทมีนโยบำยในกำรขยำยสำขำ
ใหม่ๆ ดว้ยควำมระมดัระวงและจะเนน้ไปทำงเปิด KIOSKส ำหรบั House Brand เป็นหลกั 

ตลอดปี 2561 บริษัท ได้มุ่งเน้นกำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำรร้ำนสำขำที่ เหลืออยู่ทั้งในส่วนของร้ำน 
“STARDUST” ที่จ ำหน่ำยสินคำ้กลุ่มเครื่องส ำอำงโดยพยำยำมคดัสรรสินคำ้ที่เหมำะสมกบักลุ่มลกูคำ้เป้ำหมำยของรำ้นใหม้ำก
ที่สดุซึ่งช่วยใหบ้ริษัทสำมำรถบริหำรสินคำ้คงคลงัของบริษัทใหอ้ยู่ในระดบัท่ีสอดคลอ้งกับระดบัยอดขำยไดม้ำกขึน้ในส่วนของ
รำ้น “GIZMAN” ก็มุ่งมนัท่ีจะสรรหำสินคำ้ใหม่ ๆ เขำ้มำอย่ำงต่อเนื่องรวมถึงกำรออกโปรโมชั่นที่เรำ้ใจเพื่อกระตุน้กำรตดัสินใจ
ของลกูคำ้ใหท้ ำไดส้ะดวกและรวดเรว็ขึน้ขณะเดี๋ยวกันบรษิัทไดด้  ำเนินควบคมุค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบริหำรใหล้ดลงต่อเนื่อง
ทัง้นีบ้ริษัทมุ่งเนน้ที่จะรกัษำจุดแข็ง (Strength) ของบริษัท ในกำรด ำเนินธุรกิจบริหำรรำ้นคำ้ปลีกมำตัง้แต่เริ่มตน้ธุรกิจซึ่งก็คือ
กำรบริหำรยอดขำยต่อพนทีและต่อหวัพนกังำนและที่ส  ำคญัในปีนี ้ บริษัทไดพ้ฒันำสินคำ้ใหม่ เพื่อเพิ่มควำมหลำกหลำยของ
ผลิตภณัฑใ์หม้ำกขึน้รวมถึงบริหำรแบรนด์ CLOUDA ซึ่งเป็นสินคำ้ House Brand ของบริษัทใหเ้ป็นที่รูจ้กัมำกยิงขึน้โดยเนน้
จ ำหน่ำยสินคำ้ที่อยู่ในควำมตอ้งกำรของตลำดเป็นหลกั 
 

ปี 2562 
ณ สิน้ปี 2562 บรษิัท มีสำขำจ ำนวน 8 สำขำ ไม่รวมช่องทำงจดัจ ำหน่ำยทำงออนไลนล์ดลง  9 สำขำ จำก สิน้ปี 2561 

ซึ่งมีจ ำนวน 17 สำขำ โดยในระหว่ำงปีมีกำรปิด  GIZMAN&MANGPONG รวม 5 สำขำ และ STARDUST รวม 4 สำขำ  โดยมี
เหตผุลในกำรปิดสำขำดงันี ้

1) ส่ ง มอบคื นพื ้นที่ สิ ท ธิ ก ำ ร เ ช่ ำ ที่ ยั ง ไม่ ค รบก ำ หนดสัญญำคื น ให้กั บศู นย์ก ำ รค้ำ  2 สำขำ  ได้แ ก่  
GIZMAN&MANGPONG สำขำเมเจอรส์ขุมุวิท และสำขำสยำมพำรำกอน โดยไดร้บัผลตอบแทนสงูกว่ำรำคำตำมบญัชี 

2) ผลประกอบกำรไม่เป็นไปตำมที่คำดกำรณ ์รวม 2 สำขำ ไดแ้ก่ GIZMAN&MANGPONG สำขำเดอะไนน ์เซ็นเตอร ์
พระรำม 9 และ STARDUST สำขำมำบญุครอง เซ็นเตอร ์  
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3) กำรปล่อยเช่ำช่วงพืน้ที่สัญญำเช่ำระยะยำว รวม 5 สำขำ ไดแ้ก่ GIZMAN&MANGPONG สำขำเดอะมอลลบ์ำง
กะปิ และสำขำบลพูอรต์ หวัหิน และ  STARDUST สำขำฟิวเจอรพ์ำรค์รงัสิต สำขำเดอะมอลลบ์ำงกะปิ และสำขำบลพูอรต์ หวั
หิน ทัง้นี ้ 

ตลอดปี 2562 บริษัท ได้มุ่งเน้นกำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำรร้ำนสำขำที่ เหลืออยู่  ทั้งในส่วนของร้ำน  
“GIZMAN&MANGPONG” ร้ำน “STARDUST”  โดยสรรหำสินค้ำ ใหม่ๆ ที่อยู่ในกระแสควำมนิยม  เหมำะสมกับ  ควำม
ตอ้งกำรของกลุ่มลูกคำ้  ออกโปรโมชั่นที่เรำ้ใจเพื่อกระตุน้กำรตัดสินใจซือ้ของลูกคำ้   และเจรจำเงื่อนไขทำงกำรคำ้ใหเ้กิด
ประโยชนส์งูสดุ ทัง้อตัรำก ำไรขัน้ตน้และเงื่อนไขกำรช ำระเงินรวมถึงกำร บรหิำรสินคำ้คงคลงัใหอ้ยู่ในระดบัที่สอดคลอ้งกบักำร
ขำย ขณะเดียวกนั บริษัท ไดด้  ำเนินกำรควบคมุค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบริหำรใหล้ดลงอย่ำงต่อเนื่อง ทัง้นี ้     บริษัท มุ่งเนน้ท่ี
จะรกัษำจดุแข็ง (Strength) ของบรษิัทในกำรด ำเนินธุรกิจบริหำรรำ้นคำ้ปลีกมำตัง้แต่เริ่มตน้ธุรกิจ ซึ่งก็ คือกำรบริหำรยอดขำย
และเป้ำยอดขำยในแต่ละพืน้ท่ี  ซึ่งรวมไปถึงพนกังำนขำยในแต่ละสำขำดว้ย 

 
ปี 2563 
ณ ปี 2563 บรษิัท มีผลขำดทนุสทุธิในงบกำรเงนิรวม 28.37 ลำ้นบำท เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2562 บรษิัท มีผลขำดทนุ

สุทธิในงบกำรเงินรวม 44.78 ลำ้นบำท อันเป็นผลมำจำกกำรที่บริษัท ไดมุ้่งเน้นกำรเติบโตของธุรกิจสินคำ้กลุ่มไลฟ์สไตล์
เทคโนโลยี และสรำ้งยอดขำยผ่ำนช่องทำงออนไลนใ์หเ้ติบโต โดยบรษิัท สำมำรถสรำ้งยอดขำยผ่ำนช่องทำงออนไลนไ์ดถ้ึงรอ้ย
ละ 29 ของยอดขำยรวม เติบโตจำกปี 2562 ถึงรอ้ยละ 121 อีกทัง้ไดร้บักำรสนบัสนนุกำรส่งเสรมิกำรขำยจำกคู่คำ้  

ถึงแมว้่ำในระหว่ำงปี 2563 ไดม้ีวิกฤตกำรณก์ำรแพรร่ะบำดของเชือ้ไวรสัโควิด -19 ซึ่งบรษิัท ตอ้งปิดสำขำลงชั่วครำว
ตำมค ำสั่งของภำครฐั บริษัท จึงไดเ้พิ่มช่องทำงกำรขำยผ่ำนระบบเทเลโฟน รวมถึงบรหิำรจดักำรค่ำใชจ้่ำยต่ำง ๆ  ใหเ้หมำะสม
กับสถำนกำรณด์ังกล่ำว แมว้่ำภำยหลงันัน้บริษัท ไดก้ลับมำเปิดด ำเนินกิจกำรรำนคำ้ภำยในศูนยก์ำรคำ้ตำมปกติก็ตำม แต่
ผูบ้ริโภคมีควำมระมัดระวังในกำรใชจ้่ำย อันเป็นผลกระทบมำจำกวิกฤตกำรณก์ำรแพร่ระบำดของเชือ้ไวรสัโควิด -19 และ
สภำวะเศรษฐกิจที่ถดถอยลง อีกทัง้ ในไตรมำสสำม ของปี 2563 บริษัท ไดย้กเลิกกำรจ ำหน่ำยสินคำ้กลุ่มผูลิ้ตภณัฑค์วำมงำม 
โดยไดท้ยอยปิดสำขำ ภำยใตแ้บรนดร์ำ้น STARDUST จ ำนวน 3 สำขำ เพื่อขยำยพืน้ที่กำรจดัจ ำหน่ำยสินคำ้กลุ่มไลฟ์สไตล์
เทคโนโลยีภำยใตแ้บรนดร์ำ้น GIZMAN by mangpong จ ำนวน 2 สำขำ และเพื่อเตรียมพืน้ที่ที่เป็นสิทธิกำรเช่ำออกใหเ้ช่ำช่วง 
จ ำนวน 1 สำขำ รวมถึงไดปิ้ดสำขำภำยใตแ้บรนดร์ำ้น GIZMAN by mangpong จ ำนวน 1 สำขำ เพื่อน ำพืน้ท่ีที่เป็นสิทธิกำรเชำ่
ออกใหเ้ช่ำช่วง ท ำใหบ้รษิัท มีจ ำนวนสำขำ ณ สิน้ปี 2563 จ ำนวน 5 สำขำ โดย ณ สิน้ปี 2562 มีจ ำนวนสำขำที่ 8 สำขำ 

 
ไตรมำส 2 ปี 2564 
บริษัท มีผลขำดทุนสทุธิในงบกำรเงินรวม 23.00 ลำ้นบำทเมื่อเปรียบเทียบกบัไตรมำสที่ 2/2563 บริษัท มีผลขำดทนุ

สุทธิในงบกำรเงินรวม 15.31 ล้ำนบำทซึ่งมีผลขำดทุนเพิ่มขึน้ถึงรอ้ยละ 50.30 ซึ่งแตกต่ำงเกินรอ้ยละ 20 ตำมประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนที่ทจ. 44/2556 เรื่อง หลักเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีกำรรำยงำนกำรเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกับฐำนะ
กำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทที่ออกหลกัทรพัยข์อ้ 22 เมื่อปรำกฏว่ำรำยไดห้รือก ำไรสทุธิตำมงบกำรเงินงวดใดของ
บริษัทที่ออกหลักทรัพยม์ีควำมแตกต่ำงจำกงบกำรเงินในงวดเดียวกันของปีก่อนเกิดขึน้กว่ำรอ้ยละยี่สิบให้บริษัทที่ออก
หลกัทรพัยจ์ดัท ำกำรวิเครำะหแ์ละค ำอธิบำยระหว่ำงกำลของฝ่ำยจดักำร (Interim Management Discussion and Analysis) 
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โดยอย่ำงนอ้ยใหแ้สดงถึงสำเหตแุละปัจจยัส ำคญัที่ท  ำใหเ้กิดควำมแตกต่ำง รวมทัง้ผลกระทบท่ีเกิดจำกปัจจยัดงักล่ำว และส่ง
ต่อส ำนกังำนพรอ้มกบักำรจดัส่งงบกำรเงิน 

ส ำหรบัสำเหตแุละปัจจยัส ำคญัที่ส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนในไตรมำสที่ 2/2564 ที่ผ่ำนมำ เนื่องจำกสถำนกำรณ์
โควิด ซึ่งบริษัท ยงัคงไดร้บัผลกระทบอย่ำงต่อเนื่อง โดยเฉพำะธุรกิจกำรใหบ้ริกำรคลินิกเสรมิควำมงำมที่ด  ำเนินกำรโดยบรษิัท 
สลิม เวลเนส เอเชีย จ ำกัด (SWA) บริษัทย่อยของบริษัท เนื่องจำกตอ้งปิดสำขำไปทั้งหมด รำยไดส่้วนใหญ่จึงมำจำกกำร
จ ำหน่ำยสินคำ้และบริกำรทำงออนไลน์เท่ำนั้น ส่วนค่ำใช้จ่ำยหลักจะเป็นค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร และค่ำใช้จ่ำยในกำรท ำ
กำรตลำดทำงออนไลนอ์ย่ำงต่อเนื่องเพื่อกระตุน้ยอดขำย 

นอกจำกนีบ้รษิัทไดเ้ขำ้ลงทนุเพิ่มในบรษิทัย่อยที่จดัตัง้ใหม่ เพื่อด ำเนินกำรตำมแผนในระยะยำว โดยในไตรมำสที่ผ่ำน
มำบรษิัทไดม้ีกำรศกึษำและหำรือกบัผูเ้ชี่ยวชำญ เพื่อจดัตัง้บรษิัทย่อย ไดแ้ก่ บรษิัท เมดิคลั เอ็มไพร ์จ ำกดั ซึ่งจดัตัง้ในไตรมำส
ที่สำม เป็นเหตุกำรณท์ี่เกิดหลงักำรออกงบกำรเงินไตรมำสที่  2/2564 โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อประกอบกิจกำรคลินิกแพทยแ์ผน
ไทย แพทยท์ำงเลือก Wellness & Spa ซึ่งบริษัทคำดว่ำจะเริ่มด ำเนินกำรเมื่อสถำนกำรณโ์ควิดบรรเทำลงและควบคุมได้ ซึ่ง
บริษัทจะปรบัไปตำมสถำนกำรณ์ และหำกมีควำมคืบหนำ้ประกำรใดบริษัทจะรำยงำนผ่ำนหนำ้เว็บไซตข์องตลำดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยต่อไป 

 
5.2. รายได้ 

ปี 2561 
บริษัทมีรำยไดร้วมในปี 2561 เท่ำกับ 220.49 ลำ้นบำทลดลง 43.72 ลำ้นบำทคิดเป็นอตัรำกำรลดลงรอ้ยละ 16.55 

จำกกำรท่ีบรษิัท ไดม้ีกำรปิดสำขำที่ไม่ท ำก ำไรและสิน้สดุสญัญำไป 5 สำขำรวมถึงยอดขำยสินคำ้ในกลุ่มโฮมเอ็นเตอรเ์ทนเมนท์
ในรูปแบบแผ่นบลูเรยด์ีวีดีภำพยนตร ์ซีดีเพลง และแผ่นเสียงที่ยังหดตัวต่อเนื่องจึงส่งผลให้บริษัทไดม้ีนโยบำยสิน้สุดกำร
จ ำหน่ำยในไตรมำสสดุทำ้ยของปี 2561 และคำดว่ำจะเลิกจ ำหน่ำยสินคำ้กลุ่มหนงัและเพลงรำวไตรมำสแรกของปี 2562 โดย
ในปีนีผ้ลิตภณัฑใ์นกลุ่ม GIZMAN หรือก่ีลุ่มไลฟ์สไตล ์-แก็ดเจ็ท สำมำรถสรำ้งรำยไดโ้ดดเด่นส่งผลใหบ้ริษัทมีสดัส่วนรำยได้
จำกกลุ่มอยู่ที่รอ้ยละ 41.5 ของรำยไดร้วมปี 2561 ซึ่งเพิ่มขึน้จำกรอ้ยละ 35.8 ในปี 2560 ดำ้นรำยไดจ้ำกรำ้นคำ้ปลีกในแบรนด ์ 
STARDUST  มีสัดส่วนเพิ่มสูงขึน้คิดเป็นรอ้ยละ 46.9 ของรำยไดร้วมปี 2561 จำกรอ้ยละ 45.2 ในปี 2560 ส่วนรำยไดจ้ำก
รำ้นคำ้ปลีกแบรนด ์ MANGPONG มีสดัส่วนต่อรำ่ยไดร้วมที่ลดลงมำอยู่ที่รอ้ยละ 0.72 ในปี 2561 จำกระดบัรอ้ยละ 14.77 ใน
ปี 2560  

จำกควำมตอ้งกำรของสินคำ้ในกลุ่มโฮมเอ็นเตอรเ์ทนเมนตท์ี่ยังหดตัวจำกปี  2560 ต่อเนื่องมำถึงปี 2561 ส่งผลให้
ควำมตอ้งกำรซือ้ของลกูคำ้ในรูปแบบแผ่นบลเูรยด์ีวีดีภำพยนตร ์ซีดีเพลง และแผ่นเสียงลดนอ้ยลงสืบเนื่องมำจำกเทคโนโลยีที่
เปล่ียนไปและคำดว่ำผลกระทบของกำรหดตวัในสินคำ้กลุ่มโฮมเอนเตอรเ์ทนเมนตจ์ะมีผลต่อกำรหดตวัของรำยไดใ้นอนำคตลง
อย่ำงต่อเนื่องในอนำคต ดงันัน้บรษิัท จึงมีนโยบำยสิน้สดุกำรจ ำหน่ำยสินคำ้ประเภทกลุ่มโฮมเอ็นเตอรเ์ทนเมนทน์ีภ้ำยในไตร
มำสแรกของปี 2562 และจะน ำพืน้ท่ีของกลุ่มนีไ้ปบรหิำรจดักำรพนท่ีในส่วนของสินคำ้ GIZMAN หรือก่ีลุ่มไลฟ์สไตล ์-แก็ดเจท
เพื่อจดัวำงสินคำ้ใหม่ ไดเ้พิ่มขึน้รวมถึงมีภำพลกัษณข์องรำ้น GIZMAN ที่ชดัเจนยิ่งขึน้ 
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รำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยสินคำ้เครื่องส ำอำงในปี 2561 เท่ำกบั 103.22 ลำ้นบำทลดลงจำกปี 2560 เท่ำกบั 18.32 ลำ้น
บำทโดยรำยไดจ้ำกกลุ่มผูลิ้ตภณัฑค์วำมงำมคิดเป็นรอ้ยละ 46.81 ของรำยไดร้วมในปี 2561 เพิ่มขึน้จำกรอ้ยละ 46.00 ในปี 
2560 

รำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยสินคำ้ไลฟ์สไตล ์- แก็ดเจ็ทในปี 2561 เท่ำกบั 90.74 ลำ้นบำทลดลงจำกปี 2560 เท่ำกบั 2.21 
ลำ้นบำทโดยรำยไดจ้ำกกำรกลุ่มไลฟ  สไตล ์- แก็ดเจ็ทคิดเป็นรอ้ยละ 41.15 ของรำยไดร้วมในปี 2561 เพิ่มขึน้จำกรอ้ยละ 
35.18 ในปี 2560 

รำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยสินค้ำกลุ่มโฮมเอ็นเตอรเ์ทนเมนท์ในรูปแบบแผ่นบลูเรย์ดีวีดีภำพยนตร ์ซีดีเพลง และ
แผ่นเสียงในปี 2561 เท่ำกับ 14.9 ล้ำนบำทลดลงจำกปี 2560 เป็นจ ำนวน 24.3 ล้ำนบำทโดยรำยได้จำกกำรกลุ่มโฮม
เอ็นเตอรเ์ทนเมนทค์ิดเป็นรอ้ยละ 7.8 ของรำยไดร้วมในปี 2561 ลดลงจำกรอ้ยละ 15.4 ในปี 2560 

บรษิัท มีโปรแกรมสิทธิสะสมคะแนนแก่ลกูคำ้ที่มีบตัรสมำชิกโดยทกุ ๆ 20 บำทได ้1 คะแนนและไดค้ะแนนสองเท่ำทกุ
วนัพธุและวนัเกิดบรษิัทเริ่มโปรแกรมสิทธิสะสมคะแนนตัง้แต่ เดือนกมุภำพนัธ ์2554 เป็นตน้มำโดยทกุ ๆ 500 คะแนนสำมำรถ
แลกเป็นส่วนลดได ้50 บำทและหำกแลกส่วนลดสินคำ้ภำพยนตรแ์ละเพลงภำยใตลิ้ขสิทธิ์ของบรษิัทนัน้ทกุ 1,000 คะแนนแลก
เป็นส่วนลด 300 บำท, ทุก 3,000 คะแนนแลกเป็นส่วนลด 1,200 บำทและทุก 5,000 คะแนนแลกเป็นส่วนลด 2,500 บำทจำก
รูปแบบกำรสะสมคะแนนและกำรแลกคะแนนสะสมขำ้งตน้ส่งผลใหป้ระมำณกำรส่วนลดสิทธิสะสมคะแนนในปี 2561 เท่ำกบั 
0.18 ลำ้นบำทเพิ่มขึน้จำก 0.15 ลำ้นบำทในปี 2560 โดยประมำณกำรสิทธิสะสมคะแนนคิดเป็นรอ้ยละ 0.08 ของรำยไดร้วมใน
ปี 2561 จำกรอ้ยละ 0.06 ในปี 2560 

เดิมสินคำ้กลุ่มกลุ่มโฮมเอ็นเตอรเ์ทนเมนตใ์นตอ้งใชพ้ืน้ที่ในกำรเก็บวิดีโอส ำหรบักำรจ ำหน่ำยและกำรใหเ้ช่ำสินคำ้
เป็นจ ำนวนมำกแต่จำกกำรเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีไดส่้งผลใหค้วำมตอ้งกำรของสินคำ้ในกลุ่มโฮมเอ็นเตอรเ์ทนเมนตล์ง
และท ำใหร้ำ้นสำขำของบรษิัทใชเ้นือ้ที่เล็กลงแต่เนื่องจำกบรษิัทมีสิทธิกำรเช่ำอยู่เพื่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุบรษิัทจึงด ำเนินกำร
จัดหำบริษัทอื่นเขำ้มำเช่ำพืน้ที่สิทธิกำรเช่ำของบริษัทต่อจำกบริษัทโดยรำยไดค้่ำเช่ำในปี  2561 เท่ำกับ 6.27 ลำ้นบำทลดลง
เล็กนอ้ยจำก 6.79 ลำ้นบำทในปี 2560เนื่องจำกในกำรต่อสญัญำใหเ้ช่ำช่วงซึ่งครบก ำหนดตำมสญัญำไดม้ีกำรปรบัลดรำคำ
ตำมสภำวะเศรษฐกิจ 

รำยไดอ้ื่นอยู่ที่ 4.32 ลำ้นบำทในปี 2561 เพิ่มขึน้จำก 3.67 ลำ้นบำทในปี 2560 คิดเป็นอตัรำกำรเพิ่มขึน้รอ้ยละ 17.66 
เนื่องจำกในปี 2561 มีรำยไดค้่ำ Compensate จำก Supplier เพิ่มมำกขึน้ 

 
ปี 2562 
บรษิัท มีรำยไดร้วมในปี 2562 เท่ำกบั 153.63 ลำ้นบำทลดลง 66.87 ลำ้นบำท  จำกปี 2561 ที่ 220.49 ลำ้นบำท   คิด

เป็นอตัรำกำรลดลงรอ้ยละ 30.33 
รำยไดจ้ำกกำรขำยลดลงจำก 209.13 ลำ้นบำทในปี 2561 เป็น 128.32 ลำ้นบำทปี 2562 ลดลง 80.81 ลำ้นบำท หรือ

คิดเป็นอตัรำกำรลดลงรอ้ยละ 38.64 โดยรำยไดจ้ำกกำรขำยลดลงเป็นผลมำจำกจ ำนวนสำขำที่ลดลงจำก 22 สำขำในปี 2561 
มำอยู่ที่ 8 สำขำใน สิน้ปี 2562 รวมถึงบริษัท ไดย้กเลิกกำรจ ำหน่ำยสินคำ้ในกลุ่มโฮมเอ็นเตอรเ์ทนเมนทใ์นรูปแบบแผ่นบลเูรย์  
ดีวีดีภำพยนตร ์ ซีดีเพลง และแผ่นเสียงในไตรมำสแรกของปี 2562 ทัง้นีใ้นปี 2562 บรษิัทมีสดัส่วนรำยไดจ้ำกกำรขำยดงันี ้   
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รำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยสินคำ้ไลฟ์สไตล์ - แก็ดเจ็ทในปี 2562 เท่ำกับ 81.53 ลำ้นบำท คิดเป็นรอ้ยละ 51.47 ของ
รำยไดร้วมลดลงจำกปี 2561 เป็นจ ำนวน 9.21 ลำ้นบำท หรือลดลงรอ้ยละ 10.15 สินคำ้กลุ่มผูลิ้ตภณัฑค์วำมงำมรำยไดจ้ำก
กำรจ ำหน่ำยสินคำ้เครื่องส ำอำงในปี 2562 อยู่ที่ 44.97 ลำ้นบำท คิดเป็นรอ้ยละ 28.38 ของรำยไดร้วมลดลงจำกปี 2561 เป็น
จ ำนวน 58.25 ลำ้นบำท คิดเป็นลดลงรอ้ยละ 

บริษัท มีโปรแกรมสิทธิสะสมคะแนนแก่ลกูคำ้ที่มีบตัรสมำชิก โดยทุก ๆ 20 บำทได ้1 คะแนน และไดค้ะแนนสองเท่ำ
ทุกวนัพุธและวนัเกิด บริษัทเริ่มโปรแกรมสิทธิสะสมคะแนนตัง้แต่เดือนกุมภำพนัธ์ 2554 เป็นตน้มำ โดยคะแนนดงักล่ำวจะมี
อำยุ 2 ปี  ส่งผลใหป้ระมำณกำรส่วนลดสิทธิสะสมคะแนน ในปี 2562 เท่ำกับ 0.87 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้จำกปี 2561 เป็นจ ำนวน 
0.69 ลำ้นบำท   

ในปี 2562 บริษัท ไดก้ำรปล่อยเช่ำช่วงพืน้ที่สญัญำเช่ำระยะยำวในศนูยก์ำรคำ้ รวม 3ศูนยก์ำรคำ้ ไดแ้ก่ เดอะมอลล์
บำงกะปิ, บลพูอรต์ หวัหิน และฟิวเจอรพ์ำรค์รงัสิต ท ำใหบ้ริษัท มีรำยไดจ้ำกกำรปล่อยพืน้ที่เช่ำ อยู่ที่ 13.13 ลำ้นบำท คิดเป็น
รอ้ยละ 8.29 ของรำยไดร้วมปี 2562 เพิ่มขึน้จำกปี 2561 ที่ 6.86 ลำ้นบำท คิดเป็นอตัรำกำรเพิ่มขึน้รอ้ยละ 109.51  

รำยไดอ้ื่นๆ 16.97 ลำ้นบำท ซึ่งเพิ่มขึน้จำกปี 2561 ที่ 11.90 ลำ้นบำท คิดเป็นอตัรำกำรเพิ่มขึน้รอ้ยละ 235 อนัเป็นผล
มำจำกกำรส่งมอบคืนพืน้ท่ีสิทธิกำรเช่ำที่ยงัไม่ครบก ำหนดสญัญำคืนใหก้ับศนูยก์ำรคำ้ ส่งผลใหม้ีผลก ำไรจำกกำรคืนพืน้ที่หลงั
หกัค่ำใชจ้่ำยต่ำง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบักำรนีเ้ป็นจ ำนวน 10.60 ลำ้นบำท   อีกทัง้ไดร้บักำรสนบัสนนุกำรส่งเสรมิกำรขำยจำกคู่คำ้ 

 
ปี 2563 
บรษิัท มีรำยไดร้วมในปี 2563 เท่ำกบั 109.13 ลำ้นบำทลดลง 44.50 ลำ้นบำท จำกปี 2562 ที่ 153.63 ลำ้นบำท   คิด

เป็นอตัรำกำรลดลงรอ้ยละ 28.96  
รำยไดจ้ำกกำรขำยลดลงจำก 128.32 ลำ้นบำทในปี 2562 เป็น 93.30 ลำ้นบำทปี 2563 ลดลง 35.02 ลำ้นบำท หรือ

คิดเป็นอตัรำกำรลดลงรอ้ยละ 27.29 โดยรำยไดจ้ำกกำรขำยลดลงเป็นผลมำจำกจ ำนวนสำขำที่ลดลงจำก 8 สำขำในปี 2562 
มำอยู่ที่ 5 สำขำใน สิน้ปี 2563 รวมถึงบริษัท ได ้ยกเลิกกำรจ ำหน่ำยสินคำ้กลุ่มผูลิ้ตภณัฑค์วำมงำม ทัง้นี ้ในปี 2563 บริษัท มี
สดัส่วนรำยไดจ้ำกกำรขำยดงันี ้

รำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยสินคำ้ไลฟ์สไตล์ - แก็ดเจ็ท ในปี 2563 เท่ำกับ 76.13 ลำ้นบำท คิดเป็นรอ้ยละ 69.76 ของ
รำยไดร้วมลดลงจำกปี 2562 เป็นจ ำนวน 5.40 ลำ้นบำท หรือลดลงรอ้ยละ 6.62  

รำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยสินคำ้กลุ่มผูลิ้ตภณัฑค์วำมงำม ในปี 2563 อยู่ที่ 16.67 ลำ้นบำท คิดเป็นรอ้ยละ 15.28 ของ
รำยไดร้วมลดลงจำกปี 2562 เป็นจ ำนวน 28.30 ลำ้นบำท คิดเป็นลดลงรอ้ยละ 62.93  

บรษิัท มีโปรแกรมสิทธิสะสมคะแนนแก่ลกูคำ้ที่มีบตัรสมำชิกโดยทกุๆ 20 บำทได ้1 คะแนนและไดค้ะแนนสองเท่ำทุก
วนัพธุและวนัเกิด บรษิัทเริ่มโปรแกรมสิทธิสะสมคะแนนตัง้แต่เดือนกมุภำพนัธ์ 2554 เป็นตน้มำโดยคะแนนดงักล่ำวจะมีอำยุ 2 
ปี ส่งผลใหป้ระมำณกำรส่วนลดสิทธิสะสมคะแนน ในปี 256 3 เท่ำกับ 0. 50 ลำ้นบำท   ลดลง จำกปี 256 2 เป็นจ ำนวน 0.37 
ลำ้นบำท  

รำยไดค้่ำเช่ำในปี 2563 บริษัท มีรำยไดค้่ำเช่ำจำกกำรปล่อยเช่ำช่วงพืน้ที่สญัญำเช่ำระยะยำวในศูนยก์ำรคำ้ รวม 4 
ศูนยก์ำรคำ้ ไดแ้ก่ ฟิวเจอรพ์ำรค์รงัสิต, เมเจอรป่ิ์นเกลำ้, เดอะมอลลบ์ำงกะปิ และท ำใหบ้ริษัท มีรำยไดจ้ำกกำรปล่อยพืน้ท่ีเช่ำ 
อยู่ที่ 12.28 ลำ้นบำท คิดเป็นรอ้ยละ 11.25 ของรำยไดร้วมปี 2563 ลดลง จำกปี 256 2 ที่ 0.85 ลำ้นบำท คิดเป็นอัตรำกำร
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เพิ่มขึน้รอ้ยละ 6.48 อนัเป็นผลกระทบมำจำกวิกฤตกำรณก์ำรแพร่ระบำดของเชือ้ไวรสัโควิด -19 ผูเ้ช่ำช่วง ตอ้งปิดรำ้นคำ้ลง
ชั่วครำวตำมค ำสั่งของภำครฐั โดยบริษัท ไดง้ดเวน้กำรเก็บค่ำเช่ำช่วง กับผูเ้ช่ำช่วงและสญัญำเช่ำช่วงที่สิน้สดุสญัญำเช่ำระยะ
ยำวกบัศนูยก์ำรคำ้ 1 แห่ง อนัไดแ้ก่ เดอะมอลลท์่ำพระ 

รำยไดอ้ื่น ๆ 3.55 ลำ้นบำท ซึ่งลดลงจำกปี 2562 ที่ 8.62 ลำ้นบำท คิดเป็นอตัรำกำรลดลง รอ้ยละ 70.82 อนัเป็นผล
มำจำกกำรปี 2562 บริษัท ไดส่้งมอบคืนพืน้ที่สิทธิกำรเช่ำที่ยงัไม่ครบก ำหนดสัญญำคืนใหก้ับศูนยก์ำรคำ้  ส่งผลใหม้ีผลก ำไร
จำกกำรคืนพืน้ท่ีหลงัหกัค่ำใชจ้่ำยต่ำง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบักำรนีเ้ป็นจ ำนวน 10.60 ลำ้นบำท 

 
ไตรมำส 2 ปี 2564 
บริษัท มีรำยไดร้วมใน 6 เดือนแรกของปี 2564 เท่ำกับ 53.05 ลำ้นบำทลดลง 5.84 ลำ้นบำท จำก 6 เดือนแรกของปี 

2563 ที่ 58.89 ลำ้นบำท คิดเป็นอัตรำกำรลดลงรอ้ยละ 9.91 โดยรำยไดร้วมของบริษัทใน 6 เดือนแรกของปี 2564 แบ่งเป็น     
รำยไดจ้ำกกำรขำยจ ำนวน 25.32 ลำ้นบำท รำยไดจ้ำกกำรบรกิำรจ ำนวน 15.08 ลำ้นบำท และรำยไดอ้ื่น 12.64 ลำ้นบำท โดย
สำเหตหุลกัในกำรลดลงของรำยไดร้วมบรษิัทเกิดจำกกำรที่รำยไดจ้ำกกำรขำยของบรษิัทลดลงรอ้ยละ 47.04 เมื่อเทียบกบังวด
เดียวกันของปีก่อนหนำ้ อย่ำงไรก็ดี บริษัทมีรำยไดป้ระเภทใหม่ซึ่งไดแ้ก่รำยไดจ้ำกกำรบริกำร ซึ่งมียอดรวมที่ 15.08 ลำ้นบำท 
และรำยไดอ้ื่นของบรษิัทเพิ่มขึน้รอ้ยละ 14.20 เมื่อเทียบกบังวดเดี่ยวกนัของปีก่อนหนำ้ จึงท ำใหย้อดรำยไดร้วมของบรษิัทไม่ได้
ลดลงอย่ำงมีนยัส ำคญั 

 
5.3. ต้นทนุขายและก าไรขัน้ต้น 

ปี 2561 
ตน้ทนุขำยในปี 2561 เท่ำกบั 157.73 ลำ้นบำทหรือคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 75.42 ของรำยไดจ้ำกกำรขำยเปรียบเทียบ

กับปี 2560 มีสัดส่วนเท่ำกับรอ้ยละ 75.74 ตน้ทุนขำยดีขึน้เล็กนอ้ยแมว้่ำสัดส่วนกำรบริโภคสินคำ้ในกลุ่ม โฮมเอนเตอรเ์ทน
เมน้ตซ์อฟแวร ์ภำยใตลิ้ขสิทธ์ิของบริษัทจะมีจ ำนวนลดลงต่อเนื่องแต่สดัส่วนสินคำ้กลุ่มผูลิ้ตภณัฑค์วำมงำมที่เป็นผลิตภณัฑ์
ของบรษิัทมีสดัส่วนมำกขึน้ก็ช่วยชดเชยกำรลดลงของสินคำ้ลิขสิทธิ์ของบรษิัทในกลุ่มโฮมเอนเตอรเ์ทนเมน้ตซ์อฟแวรด์ว้ยเหตุนี ้
เองอตัรำก ำไรขัน้ตน้ของบรษิัทจึงดีขึน้เล็กนอ้ยจำกรอ้ยละ 24.26 ในปี 2560 มำอยู่ที่รอ้ยละ 24.58 ในปี 2561 

 
ปี 2562 
ตน้ทนุขำยในปี 2562 เท่ำกบั 103.36 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 80.55 ของรำยไดจ้ำกกำรขำย ซึ่งเปรียบเทียบกับ

ปี 2561 มีอตัรำ ส่วนรอ้ยละ 75.42 คิดเป็นอตัรำส่วนที่เพิ่มขึน้รอ้ยละ 5.12 ส่งผลใหอ้ตัรำก ำไรขัน้ตน้ลดลง อนัเป็นผลมำจำก
กำรแข่งขนัดำ้นรำคำ อีกทัง้ไดจ้ ำหน่ำยสินคำ้ที่หมดควำมนิยมในรำคำที่ต  ่ำกว่ำทนุ 

 
ปี 2563 
ตน้ทนุขำยในปี 2563 เท่ำกบั 71.13 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 76.24 ของรำยไดจ้ำกกำรขำย ซึ่ง เปรียบเทียบกบัปี 

2562 มีอตัรำส่วนรอ้ยละ 80.55 อนัเป็นผลมำจำกกำรเจรจำขอกำรสนบัสนุนกำรส่งเสริมกำรขำยจำกคู่คำ้เพื่อเพิ่มอตัรำก ำไร
ขัน้ตน้ในสินคำ้ที่มีกำรแข่งขนัดำ้นรำคำ 
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ไตรมำส 2 ปี 2564 
ตน้ทุนขำยใน 6 เดือนแรกของปี 2564 เท่ำกับ 21.67 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 85.56 ของรำยไดจ้ำกกำรขำย ซึ่ง 

เมื่อเปรียบเทียบกับ 6 เดือนแรกของปี 2564 ที่มีอตัรำส่วนต่อรำยไดจ้ำกกำรขำยที่รอ้ยละ 88.63 อตัรำส่วนก ำไรขัน้ตน้บริษัท
มิได้มีกำรเปล่ียนที่มีนัยส ำคัญแต่อย่ำงใด อย่ำงไรก็ดี ยอดรวมของตน้ทุนขำยใน 6 เดือนแรกของปี 2564 ลดลงอย่ำงมี
นยัส ำคญัเนื่องจำกรำยไดจ้ำกกำรขำยของบรษิัทมีกำรลดลงเช่นเดียวกนั 

 
5.4. ต้นทนุในการจัดจ าหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ปี 2561 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบริหำรในปี 2561 เท่ำกับ 125.98 ลำ้นบำทหรือคิดเป็นรอ้ยละ 57.14 ของรำยไดร้วมทัง้นี ้

ค่ำใชจ้่ำยดงักล่ำวลดลง 12.06 ลำ้นบำทจำกปี 2560 หรือคิดเป็นอตัรำกำรลดลงรอ้ยละ 8.74 ทัง้นีค้่ำใชจ้่ำยที่ลดลงหลกัๆ มำ
จำกค่ำใชจ้่ำยที่เก่ียวขอ้งกับพนกังำนลดลง 3.24 ลำ้นบำทค่ำใชจ้่ำยที่เก่ียวกับกำรปิดสำขำลดลง 1.82 ลำ้นบำทค่ำใชจ้่ำยที่
เก่ียวขอ้งกบักำรเช่ำบรกิำรและสำธำรณูปโภคลดลง 7.36 ลำ้นบำทและค่ำเส่ือมรำคำลดลง 1.35 ลำ้นบำท 

 
ปี 2562 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบรหิำรค่ำใชจ้่ำยในกำรขำย และบรหิำร ในปี 2562 เท่ำกบั 94.43 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นรอ้ย

ละ 61.46 ของรำยไดร้วม ทัง้นีค้่ำใชจ้่ำยดงักล่ำวลดลง 31.56 ลำ้นบำทจำกปี 2561 หรือคิดเป็นอตัรำกำรลดลงรอ้ยละ 25.05 
ทัง้นี ้ลดลงเนื่องจำกกำรปิดสำขำ  อนัไดแ้ก่ที่เก่ียวขอ้งกบัพืน้ท่ีในศนูยก์ำรคำ้ และค่ำใชจ้่ำยพนกังำน 

ตน้ทุนทำงกำรเงินปี 2562 อยู่ที่ 0.62 ลำ้นบำท  คิดเป็นอตัรำกำรเพิ่มขึน้ รอ้ยละ 40.20 เนื่องจำก ในปี 2562 บริษัท
ไดกู้เ้งินจำกกรรมกำรโดยไดอ้อกตั๋วสญัญำใชเ้งินนีเ้ป็นหลกัฐำน ก ำหนดกำรช ำระคืนเมือทวงถำม อตัรำดอกเบีย้รอ้ยละ 7 ต่อปี 
โดยช ำระเสรจ็สิน้แลว้  

 
ปี 2563 
ตน้ทุนในกำรจดัจ ำหน่ำยลดลงจำก 45.72 ลำ้นบำท ในปี 2562 เป็น 27.32 ลำ้นบำท ในปี 2563 ลดลง 18.40 ลำ้น

บำท หรือคิดเป็นอตัรำกำรลดลงรอ้ยละ 40.25  
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร ลดลงจำก 48.70 ลำ้นบำท ในปี 2562 เป็น 37.62 ลำ้นบำท ในปี 2563 ลดลง 11.08 ลำ้น

บำท หรือคิดเป็นอตัรำกำรลดลง รอ้ยละ 22.76  
ทัง้นีค้่ำใชจ้่ำยดงักล่ำวลดลงเนื่อง จำกกำรปิดสำขำชั่วครำวอนัเนื่องจำกวิกฤตกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชือ้ไวรสัโค

วิด -19 รวมถึงกำรปิดสำขำอย่ำงถำวร ตำมที่กล่ำวมำขำ้งตน้ โดย ค่ำใชจ้่ำย  เป็นหลัก  คือค่ำใชจ้่ำยที่เก่ียวขอ้งกับพืน้ที่ใน
ศูนยก์ำรคำ้ และค่ำใชจ้่ำยพนกังำน  ซึ่งในช่วงเวลำดงักล่ำว บริษัท ไดม้ีกำรบริหำรจดักำรค่ำใชจ้่ำยที่เก่ียวกับพนกังำนและ
กรรมกำรใหเ้หมำะสมกบัสถำนะกำรณท์ี่เกิดขึน้ 

ตน้ทุนทำงกำรเงินปี 2563 อยู่ที่ 1.43 ลำ้นบำท คิดเป็นอตัรำกำรเพิ่มขึน้รอ้ยละ 130.22 เนื่อง จำกในปี 2563 บริษัท 
ไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัที่ 16 มำถือปฏิบตัิครัง้แรก รบัรูห้นีสิ้นตำมสญัญำเช่ำส ำหรบัสญัญำเช่ำที่เคยจดั
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ประเภทเป็นสญัญำเช่ำด ำเนินงำนดว้ยมลูค่ำปัจจบุนัของเงินจ่ำยช ำระตำมสญัญำเช่ำที่เหลืออยู่ โดยคิดลดดว้ยอตัรำดอกเบีย้
เงินกูย้ืม  

 
ไตรมำส 2 ปี 2564 
ตน้ทุนในกำรจดัจ ำหน่ำยเพิ่มขึน้จำก 13.64 ลำ้นบำท ใน 6 เดือนแรกของปี 2563 เป็น 20.00 ลำ้นบำท ใน 6 เดือน

แรกของปี 2564 เพิ่มขึน้ 6.37 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นอตัรำกำรเพิ่มขึน้ท่ีรอ้ยละ 46.69  
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรเพิ่มขึน้จำก 17.54 ลำ้นบำท ใน 6 เดือนแรกของปี 2563 เป็น 30.73 ลำ้นบำท ใน 6 เดือนแรก

ของปี 2564 เพิ่มขึน้ 13.19 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นอตัรำกำรเพิ่มขึน้ท่ีรอ้ยละ 75.17 
โดยตน้ทุนในกำรจดัจ ำหน่ำยและค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร โดยรวมแลว้เพิ่มขึน้รอ้ยละ 62.17 จำก 6 เดือนแรกของปี 

2563  ซึ่งบำงส่วนท่ีเพิ่มขึน้สอดคลอ้งกบักำรเพิ่มขึน้ของรำยไดจ้ำกกำรบรกิำรของบรษิัท ที่บรษิัทไม่ไดม้ีรำยไดใ้นส่วนนีม้ำก่อน
หนำ้นี ้อย่ำงไรก็ดี ยอดรวมค่ำใชจ้่ำยที่มีนยัส ำคญัในส่วนนีอ้ำจเป็นสำเหตุส ำคญัที่ท  ำใหบ้ริษัทมีผลประกอบกำรเป็นขำดทุน
สทุธิ 

 
5.5. ก าไร (ขาดทนุ) สุทธ ิ

ปี 2561 
ขำดทุนก่อนดอกเบีย้ ภำษี ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ่ำยลิขสิทธิ์ (EBITDA) ในปี 2561 เท่ำกับ (44.95) ลำ้นบำทหรือ

คิดเป็น EBITDA Margin (อตัรำ EBITDA ต่อรำ่ยไดร้วม) รอ้ยละ -20.39  
ตน้ทุนทำงกำรเงินปี 2561 อยู่ที่ 0.44 ลำ้นบำท คิดเป็นอัตรำกำรลดลงรอ้ยละ 0.87 เนื่องจำกปี 2561 ไดช้ ำระเงิน

กูย้ืมเงินระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินท่ีมีหลกัประกนัเป็นสิทธิกำรเช่ำระยะ 
บรษิัทมีกำรบนัทึกภำษีเงินไดใ้นปี 2561 ที่ 1.64 ลำ้นบำทลดลงจำกปี 60 ที่บนัทึกไว ้3.03 ลำ้นบำทซึ่งเป็นผลมำจำก

กำรยกเลิกกำรขำยสินคำ้ผ่ำนศนูยก์ำรคำ้ และตอ้งบนัทึกภำษีที่ไม่สำมำรถขอคืนไดล้งในงบก ำไรขำดทนุในปี 256 
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิจำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2561 มีผลขำดทุนสุทธิหลังหกัภำษีเงินไดใ้นงบกำรเงินรวมเท่ำกับ 

65.31 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 5.95 จำกปีก่อนและมีผลขำดทนุในงบกำรเงินเฉพำะปี 2561 เท่ำกบั 72.54 ลำ้นบำทเพิ่มขึน้รอ้ย
ละ 9.51 เนื่องจำก หรือคิดเป็นอตัรำขำดทนุสทุธิรอ้ยละ 29.62 และ32.55 ของรำยไดร้วมอนัเป็นผลมำจำกกำรลดลงของรำยได ้

 
ปี 2562 
ขำดทุนก่อนดอกเบีย้ภำษี ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย (EBITDA) ในปี 2562 เท่ำกับ (34.42) ลำ้นบำท หรือคิด

เป็น EBITDA Margin (อตัรำ EBITDA ต่อรำ่ยไดร้วม) รอ้ยละ -21.73 
บริษัท มีกำรบันทึกภำษีเงินไดใ้นปี 2562 ไม่มีเนื่องจำกผลประกอบกำรขำดทุน ในขณะที่ปี 2561 อยู่ ที่ 1.64 ลำ้น

บำท  
จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2562 มีผลขำดทนุสทุธิหลงัหกัภำษีเงินไดใ้นงบกำรเงินรวมเท่ำกบั 44.78 ลำ้นบำท ลดลง

รอ้ยละ 31.44 จำกปีก่อน 
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ปี 2563 
บรษิัท ไม่มีภำษีเงินไดใ้นปี เนื่องจำกผลประกอบกำรขำดทนุ 
จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2563 มีผลขำดทุนสทุธิ ในงบกำรเงินรวมเท่ำกับ 28.37 ลำ้นบำท ลดลง 16.41 ลำ้นบำท 

คิดเป็นรอ้ยละ 36.65 จำกปีก่อน 
 
ไตรมำส 2 ปี 2564 
ใน 6 เดือนแรกของปี 2564 บริษัท มีขำดทุนสุทธิจำกกำรด ำเนินงำนจ ำนวน 23.00 ลำ้นบำท คิดเป็นอัตรำขำดทุน

สทุธิที่รอ้ยละ 43.37 ขำดทนุเพิ่มขึน้จำก 6 เดือนแรกของปี 2563 จ ำนวน 15.31 ลำ้นบำท ที่มีอตัรำขำดทนุสทุธิที่รอ้ยละ 25.99  
หรือขำดทนุเพิ่มขึน้รอ้ยละ 50.30 เมื่อเทียบกบัช่วง 6 เดือนแรกของปี 2563  โดยสำเหตหุลกัที่ท  ำใหบ้รษิัทมีผลประกอบกำรเป็น
ขำดทุนเกิดจำกกำรที่บริษัทมียอดตน้ทุนในกำรจัดจ ำหน่ำยและค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำรที่สูง และบริษัทมิไดม้ีก ำไรจำกกำร
ด ำเนินงำนมำกเพียงพอท่ีจะชดเชยค่ำใชจ้่ำยในส่วนนีไ้ด ้

 
 

5.6. สินทรัพย ์
ปี 2561 
สินทรพัยร์วมของบรษิัท ลดลงโดย ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 สินทรพัยร์วมของบรษิัทเท่ำกบั 145.53 ลำ้นบำทลดลง

จำก ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 ซึ่งมีสินทรพัยเ์ท่ำกบั 220.90 ลำ้นบำทลดลง 75.37 ลำ้นบำทหรือรอ้ยละ 34.12 อนัเป็นผลมำ
จำกกำรลดลงของ เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด เงินลงทนุชั่วครำว สินคำ้คงเหลือ ส่วนปรบัปรุงอำคำรและอปุกรณ ์สิทธิ
กำรเช่ำ เงินประกนัและมดัจ ำ เป็นหลกั 

บรษิัท มีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 เท่ำกบั 4.75 ลำ้นบำท ลดลง 10.46 ลำ้นบำท
จำก ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 ที่มีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดที่ 15.21 ลำ้นบำทเนื่องจำกบรษิัทไดใ้ชร้ำยกำรดงักล่ำว
เป็นเงินทนุหมนุเวียนในปี 2561 

บริษัท มีเงินลงทุนชั่วครำว ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 เท่ำกับ 0.13 ลำ้นบำทลดลง 14.15 ลำ้นบำทจำก ณ วนัที่ 31 
ธันวำคม 2560 ที่มีเงินลงทนุชั่วครำวที่ 14.28 ลำ้นบำท เนื่องจำกบรษิัทไดใ้ชเ้งินลงทนุชั่วครำวดงักล่ำวเป็นเงินทนุหมนุเวียนใน
ปี 2561 โดยในระหว่ำงปีเงินลงทุนส่วนที่ยังไม่ไดใ้ชบ้ริษัทไดน้ ำเงินดังกล่ำวไปฝำกไวใ้นกองทุนเปิดทหำรไทยธนพลัส /TB8 
เนื่องจำกเป็นกองทนุท่ีมีสภำพคล่องสงูใกลเ้คียงเงินฝำกออมทรพัยแ์ต่ใหผ้ลตอบแทนที่ดีกว่ำเงินฝำกออมทรพัย ์

บริษัทมีระบบกำรบริหำรจดักำรสินคำ้ที่ทนัสมยัโดยเชื่อมโยงระบบ ERP ระบบบริหำรกำรขำย่อหนำ้รำ้นและระบบ
รำยงำนกำรขำยเขำ้ดว้ยกนัท ำใหส้ำมำรถก ำหนดปรมิำณกำรสั่งซือ้ที่เหมำะสมกบัปรมิำณกำรขำยและปริมำณสต็อกสินคำ้ได้
อีกทั้งบริษัท ยังไดก้ ำหนดนโยบำยในกำรสั่งซือ้สินคำ้ว่ำควรมีเงื่อนไขทำงกำรคำ้ที่สำมำรถคืนสินคำ้ที่จ  ำหน่ำยไม่หมดไดท้ัง้
จ ำนวน หรือบำงส่วนตำมระยะเวลำที่ก ำหนดทัง้นีข้ึน้อยู่กับประเภทของสินคำ้นอกจำกนีบ้ริษัทยงัเนน้ตรวจดูสินคำ้ที่ไม่มีกำร
เคล่ือนไหวเกิน 60 วนัเพื่อเตรียมจดัโปรโมชั่นระบำยซึ่งท ำใหค้วำมเส่ียงของกลุ่มบริษัทในเรื่องกำรบริหำรจดักำรสินคำ้คงคลงั
ว่ำจะเส่ือมสภำพและลำ้สมยันัน้ลดลงนอกจำกนีบ้รษิัทยงัมีหน่วยงำนตรวจสอบจำกส ำนกังำนใหญ่เพื่อตรวจนบัสินคำ้คงเหลือ
ทุกสำขำอย่ำงต่อเนื่องอย่ำงไรก็ตำมจำกควำมตอ้งกำรสินคำ้ในกลุ่มโฮมเอ็นเตอรเ์ทนเมน้ทล์ดลงอย่ำงต่อเนื่องท ำใหบ้ริษัท
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ตัดสินใจตัง้ค่ำเผ่ือสินคำ้ลำ้สมัยสินคำ้ไม่เคล่ือนไหวในกลุ่มดังกล่ำวเพิ่มขึน้รวมถึงสินคำ้ประเภทเครื่องส ำอำงบำงส่วนที่ติด 
Aging  ส่งผลใหก้ำรตัง้ค่ำเผ่ือสินคำ้ลำ้สมยัเพิ่มขึน้เป็น 2.96 ลำ้นบำทจำก 1.33 ลำ้นบำทในปี 2560 โดยสินคำ้คงเหลือของ
บรษิัท ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 ที่ระดบั 60.15 ลำ้นบำทลดลง 28.30 ลำ้นบำทจำก ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 ที่ 88.46 ลำ้น
บำท 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 บริษัทมีมลูค่ำเงินลงทนุในอำคำรและอุปกรณส์ทุธิ 19.71 ลำ้นบำทลดลง 5.48 ลำ้นบำท
จำก ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 สำเหตุของกำรลดลงหลกั ๆ มำจำกกำรตดัค่ำเส่ือมและกำรปิดสำขำที่ไม่ท ำก ำไรและสิน้สุด
สญัญำเช่ำ 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 บริษัทมลูค่ำสิทธิกำรเช่ำ 49.80 ลำ้นบำทลดลง 7.65 ลำ้นบำทจำก ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 
2560 เนื่องจำกค่ำตดัจ ำหน่ำยตำมระยะเวลำ ทัง้นี ้ในเดือนเมษำยน 2561 สญัญำเช่ำระยะยำวไดค้รบก ำหนดอำยุสญัญำ 1 
แห่งโดยไดป้รบัปรุงบญัชีรำคำทนุของสิทธิกำรเช่ำกบัค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมจ ำนวนเงิน 11.91 ลำ้นบำท 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 อยู่ที่ 3.58 ลำ้นบำท ลดลงจำก 7.50 ลำ้นบำท ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 ลดลงเนื่องจำก
ไดร้บัเงินประกนัจำกกำรยกเลิกสญัญำเช่ำระยะสน้และส่งคืนพืน้ท่ีเช่ำในศนูยก์ำรคำ้รวม 3 แห่ง 

 
ปี 2562 
สินทรัพยร์วมของบริษัท ลดลง โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 สินทรัพยร์วมของบริษัท เท่ำกับ 95.14 ลำ้นบำท 

ลดลงจำก ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 ซึ่งมีสินทรพัยเ์ท่ำกบั 145.53 ลำ้นบำท ลดลง 50.40 ลำ้นบำท หรือรอ้ยละ 34.63 อนัเป็น
ผลมำจำกกำรเพิ่มขึน้ของเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด และกำรลดลงของสินคำ้คงเหลือส่วนปรบัปรุงอำคำรและอุปกรณ์
สิทธิกำรเช่ำเป็นหลกั 

บริษัท มีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 เท่ำกับ 22.95 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 18.20 ลำ้น
บำท จำก ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 ที่มีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดที่ 4.75 ลำ้นบำทเนื่องจำกบรษิัท ไดร้บัเงินจำกกำร
ขำยคืนสิทธิกำรเช่ำสำขำสยำมพำรำกอน 

เนื่องจำกกำรจ ำนวนสำขำที่ลดลง และกำรบรหิำรจดักำรสินคำ้ใหเ้หมำะสมต่อกำรขำย โดยบรษิัทมีระบบกำรบริหำร
จดักำรสินคำ้ที่ทนัสมยั โดยเชื่อมโยงระบบ ERP ระบบบริหำรกำรขำย่อหนำ้รำ้นและระบบรำยงำนกำรขำยเขำ้ดว้ยกัน ท ำให้
สำมำรถก ำหนดปรมิำณกำรสั่งซือ้ที่เหมำะสมกบัปรมิำณกำรขำยและปรมิำณสต็อกสินคำ้ไดอ้ีกทัง้บรษิัทยงัไดก้ ำหนดนโยบำย
ในกำรสั่งซือ้สินคำ้ว่ำควรมีเงื่อนไขทำงกำรคำ้ที่สำมำรถคืนสินคำ้ที่จ  ำหน่ำยไม่หมดไดท้ัง้จ ำนวน หรือบำงส่วนตำมระยะเวลำที่
ก ำหนด ทัง้นีข้ึน้อยู่กับประเภทของสินคำ้ นอกจำกนีบ้ริษัทยงัเนน้ตรวจดสิูนคำ้ที่ไม่มีกำรเคลื่อนไหวเกิน 60 วนั เพื่อเตรียมจดั
โปรโมชั่นระบำย ซึ่งท ำใหค้วำมเส่ียงของกลุ่มบริษัทในเรื่องกำรบริหำรจดักำรสินคำ้คงคลังว่ำจะเส่ือมสภำพและลำ้สมยันัน้
ลดลงนอกจำกนีบ้ริษัทยงัมีหน่วยงำนตรวจสอบจำกส ำนกังำนใหญ่เพื่อตรวจนบั สินคำ้คงเหลือทุกสำขำอย่ำงต่อเนื่อง อย่ำงไร
ก็ตำม  ก็มีสินคำ้ในกลุ่ม เครื่องส ำอำงบำงส่วนที่ติด Aging  จึงตัง้ค่ำเผ่ือสินคำ้ลำ้สมยั  ท ำให ้ณ สิน้ปี  2562 มีค่ำเผ่ือสินคำ้
ลำ้สมัยเป็นจ ำนวน 4.73 ลำ้นบำท  จำกสิน้ ปี 2561 ที่มีจ ำนวน 2.96 ลำ้นบำทโดยสินคำ้คงเหลือของบริษัท ณ วันที่ 31 
ธันวำคม 2562 ที่ระดบั 28.38 ลำ้นบำทลดลง 31.77 ลำ้นบำท จำก ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 ที่ระดบั 60.15 ลำ้นบำท  

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริษัท  มีมูลค่ำเงินลงทุนในอำคำรและอุปกรณส์ุทธิ 6.81 ลำ้นบำท ลดลง 12.90 ลำ้น
บำท จำก  ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 ที่ 19.71 ลำ้นบำท  สำเหตขุองกำรลดลงมำจำกกำรปิดสำขำ และกำรตดัค่ำเส่ือม 
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริษัทมี มูลค่ำสิทธิกำรเช่ำ 28.20 ลำ้นบำท  ลดลง 21.59 ลำ้นบำท จำก ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2561 ที่ 49.79 ลำ้นบำท เนื่องจำกค่ำตดัจ ำหน่ำยตำมระยะเวลำ ทัง้นี ้ในเดือนตลุำคม และธันวำคม 2562 บรษิัท ได้
ยกเลิกและส่งคืนพืน้ที่สิทธิกำรเช่ำที่ยังไม่ครบก ำหนดรวม 2 แห่ง และ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 คงเหลือสิทธิกำรเช่ำใน
ศูนยก์ำรคำ้ 8 แห่งซึ่งคงเปิดเป็นรำ้นขำยสินคำ้ของบริษัท 4 ศูนยก์ำรคำ้ (8 สำขำ) และไดใ้หบ้ริษัทอื่นที่ไม่เก่ียวขอ้งกนั 6 รำย
เช่ำช่วงในพืน้ท่ี 5 ศนูยก์ำรคำ้    

ณ  วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 อยู่ ที่ 2.27 ลำ้นบำท  ลดลง 1.32 ลำ้นบำท ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 ที่ 3.58 ลำ้นบำท 
ลดลงเนื่องจำกไดร้บัเงินประกนัจำกกำรยกเลิกสญัญำเช่ำระยะสน้ในศนูยก์ำรคำ้ รวม 2 แห่ง 

 
ปี 2563 
สินทรพัยร์วมของบรษิัท ลดลงโดย ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 สินทรพัยร์วมของบรษิัท เท่ำกบั 80.34 ลำ้นบำทลดลง

จำก ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 ซึ่งมีสินทรพัยเ์ท่ำกบั 95.13 ลำ้นบำทลดลง 14.79 ลำ้นบำท หรือรอ้ยละ 15.55 อนัเป็นผลมำ
จำกกำร เพิ่มขึน้ของลกูหนีแ้ละสินทรพัยสิ์ทธิกำรใช ้และกำรลดลงของเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด สินคำ้คงเหลือส่วน
ปรบัปรุงอำคำรและอปุกรณ ์สิทธิกำรเช่ำ และสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น เป็นหลกั 

บรษิัท มีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 เท่ำกบั 1.39 ลำ้นบำท ลดลง 21.56 ลำ้นบำท 
จำก ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ที่มีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดที่  22.95 ลำ้นบำทเนื่องจำกในเดือนธันวำคม 2562 
บริษัท ไดร้บัเงินจำกกำรขำยคืนสิทธิกำรเช่ำสำขำสยำมพำรำกอน โดยบริษัทไดน้ ำมำใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียน ช ำระเจำ้หนี ้
กำรคำ้เป็นหลกัในปี 2563  

บริษัท  มีลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีห้มนุเวียนอื่น ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 เท่ำกับ 7.19 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 4.81 ลำ้น
บำทจำก ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 ที่มีจ ำนวน 2.38 ลำ้นบำท เนื่องจำกกำรเพิ่มขึน้ของกำรขำยผ่ำนช่องทำงกำรขำยออนไลน ์
รวมถึงไดร้บักำรสนบัสนุนกำรส่งเสริมกำรขำยจำกคู่คำ้ และกำรจดัประเภทงบกำรเงินในส่วนของเงินประกันกำรเช่ำพืน้ที่ที่ถึง
ก ำหนดสญัญำในหนึ่งปี ซึ่งปกติจะอยู่ในกลุ่มสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น  

เนื่องจำกกำรจ ำนวนสำขำที่ลดลง และกำรยกเลิกกำรจ ำหน่ำยสินคำ้กลุ่มผูลิ้ตภัณฑค์วำมงำมรวมถึง   กำรบริหำร
จดักำรสินคำ้ใหเ้หมำะสมต่อกำรขำย ซึ่งบรษิัทมีระบบกำรบรหิำรจดักำรสินคำ้ที่ทนัสมยั โดยเชื่อมโยงระบบ ERP ระบบบรหิำร
กำรขำยหนำ้รำ้นและระบบรำยงำนกำรขำยเขำ้ดว้ยกนั ท ำใหส้ำมำรถก ำหนดปรมิำณกำรสั่งซือ้ที่เหมำะสมกบัปรมิำณกำรขำย
และปรมิำณสต็อกสินคำ้ไดอ้ีกทัง้บรษิัท ยงัไดก้ ำหนดนโยบำยในกำรสั่งซือ้สินคำ้ว่ำควรมีเงื่อนไขทำงกำรคำ้ที่สำมำรถคืนสินคำ้
ที่จ  ำหน่ำยไม่หมดไดท้ัง้จ ำนวน หรือบำงส่วนตำมระยะเวลำที่ก ำหนด ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัประเภทของสินคำ้ นอกจำกนีบ้รษิัทยงัเนน้
ตรวจดูสินคำ้ที่ไม่มีกำรเคล่ือนไหวเกิน 60 วัน เพื่อเตรียมจดัโปรโมชั่นระบำย ซึ่งท ำใหค้วำมเส่ียงของกลุ่มบริษัทในเรื่องกำร
บริหำรจัดกำรสินคำ้คงคลังว่ำจะเส่ือมสภำพและลำ้สมัยนัน้ลดลง นอกจำกนีบ้ริษัท ยังมีหน่วยงำนตรวจสอบจำกส ำนกังำน
ใหญ่เพื่อตรวจนบัสินคำ้คงเหลือทุกสำขำอย่ำงต่อเนื่องท ำให ้ณ สิน้ปี 2563 มีค่ำเผ่ือสินคำ้ลำ้สมยัเป็นจ ำนวน 0.76 ลำ้นบำท 
จำกสิน้ปี 2562 ที่มีจ ำนวน 4.73 ลำ้นบำทโดยสินคำ้คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 มีจ ำนวน 18.90 ลำ้นบำท  ลดลง 9.48 
ลำ้นบำท จำก ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 256 2 มีจ ำนวน 28.38 ลำ้นบำท  

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษัท มีมลูค่ำเงินลงทุนในอำคำรและอุปกรณส์ทุธิ 4.03 ลำ้นบำท ลดลง 2.78 ลำ้นบำท
จำก ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 ที่ 6.81 ลำ้นบำท สำเหตขุองกำรลดลงมำจำกกำรปิดสำขำ และกำรตดัค่ำเส่ือม  
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บรษิัท ไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 มำถือปฏิบตัิในปี 2563 ท ำให ้ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 มี
กำรสิทธิกำรเช่ำสทุธิ 0 บำทลดลง 28.20 ลำ้นบำท จำก ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 28.20 และสินทรพัยสิ์ทธิกำรใชเ้พิ่มขึน้ ณ 
วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 ที่ 44.04 ลำ้น 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 อยู่ที่ 0.29 ลำ้นบำท ลดลง 1.97 ลำ้นบำท ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 ที่มีอยู่ 2.27 ลำ้น
บำท ลดลงเนื่องจำกกำรจดัประเภทงบกำรเงินในส่วนของเงินประกันกำรเช่ำพืน้ที่ที่ถึงก ำหนดสญัญำในหนึ่งปีไปอยู่ที่ลูกหนี ้
หมนุเวียนอื่น 

 
ไตรมำส 2 ปี 2564 
ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน 2564 บรษิัท มีสินทรพัยร์วมจ ำนวน 345.45 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้จ ำนวน 265.11 บำท หรือเพิ่มขึน้

รอ้ยละ 329.96 จำก ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 โดยมีสำเหตุจำกกำรเพิ่มขึน้ของสินทรพัยท์ำงกำรเงินหมนุเวียนอื่น  จ ำนวน 
112.35 ลำ้นบำท สินทรพัยสิ์ทธิกำรใช ้จ ำนวน 45.74 ลำ้นบำท และสินทรพัยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวียนที่ไม่ใช่เงินสดที่เป็น
หลกัประกนั จ ำนวน 38.00 ลำ้นบำท  

 
5.7. หนีส้นิ 

ปี 2561 
หนีสิ้นรวมของบริษัท ณ วันที่  31 ธันวำคม 2561 เท่ำกับ 98.24 ลำ้นบำทลดลงจำก ณ วันที่  31 ธันวำคม 2560 ซึ่ง

เท่ำกับ 108.30 ลำ้นบำทลดลง 10.06 ลำ้นบำทอนัเป็นผลจำกกำรลดลงของเจำ้หนีก้ำรคำ้เป็นหลกัและ ณ วนัที่  31 ธันวำคม 
2561 บรษิัทมีกำรกูย้ืมเงินระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิจ ำนวน 7.55 ลำ้นบำท ซึ่งมีระดบั D/E Ratio ที่ 2.08 เท่ำ ซึ่งค่อนขำ้งสงู
มำก 

 
ปี 2562 
หนีสิ้นรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 เท่ำกับ 92.62 ลำ้นบำท ลดลง 5.62 ลำ้นบำท จำก  ณ วันที่ 31 

ธันวำคม 2561 ที่ 98.24 ลำ้นบำท อนัเป็นผลจำกกำร 
1)  ลดลงของเจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีอ้ื่น เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน และประมำณกำรสิทธิสะสมคะแนน

เป็นหลกั  
2) กำรเพิ่มขึน้ของภำระผูกพนัผลประโยชนพ์นกังำน และหนีสิ้นไม่หมุนเวียนอื่น ซึ่งเกิดจำกกำรรบัเงินประกันภำร

ปล่อยเช่ำช่วงสิทธิกำรเช่ำ 
 
ปี 2563 
หนีสิ้นรวมของบริษัท ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 เท่ำกับ 102.18 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 9.56 ลำ้นบำท จำก ณ วนัที่ 31 

ธันวำคม 256 2 ที่ 92.62 ลำ้นบำท อนัเป็นผลจำกกำร 
1)  ลดลงของเจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีห้มนุเวียนอื่น และภำระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังำน เป็นหลกั  
2)  กำรเพิ่มขึน้ของหนีสิ้นตำมสญัญำเช่ำ โดยบรษิัทไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 มำถือปฏิบตัิ  
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ไตรมำส 2 ปี 2564 
ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน 2564 บรษิัท มีหนีสิ้นรวม 174.32 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้จ ำนวน 72.14 ลำ้นบำท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 

70.60 จำก ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 โดยมีสำเหตจุำกกำรเพิ่มขึน้ของกำรเพิ่มขึน้ของเงินเบิกเกนิบญัชีธนำคำร จ ำนวน 20.00 
ลำ้นบำท ส่วนของหนีสิ้นตำมสญัญำเช่ำที่ถึงก ำหนดช ำระในหนึ่งปี จ ำนวน 19.28 ลำ้นบำท และหนีสิ้นตำมสญัญำเช่ำ จ ำนวน 
33.32 ลำ้นบำท 

 
5.8. ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ปี 2561 
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษัท ณ 31 ธันวำคม 2561 ในงบกำรเงินรวมเท่ำกับ 47.29 ลำ้นบำทและงบกำรเงินเฉพำะ

บรษิัทเท่ำกบั 52.28 ลำ้นบำทโดยมีขำดทนุสะสมที่ยงัไม่ไดจ้ดัสรรจ ำนวน (1,402.78) ลำ้นบำทและ (1,397.78) ลำ้นบำท 
 
ปี 2562 
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษัท ณ 31 ธันวำคม 2562 ในงบกำรเงินรวมเท่ำกับ 2.52 ลำ้นบำท และงบกำรเงินเฉพำะ

บริษัทเท่ำกบั 3.71 ลำ้นบำท โดยมีขำดทุนสะสมที่ยงัไม่ไดจ้ดัสรรจ ำนวน (1,447.55) ลำ้นบำท และ (1,446.35) ลำ้นบำท  ใน
งบกำรเงินเฉพำะ 

 
ปี 2563 
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษัท ณ 31 ธันวำคม 2563 ในงบกำรเงินรวมเท่ำกับ (21.84) ลำ้นบำท และงบกำรเงินเฉพำะ

บริษัทเท่ำกับ (21.53) ลำ้นบำท โดยมีขำดทุนสะสมที่ยงัไม่ไดจ้ดัสรรจ ำนวน (1,471.90) ลำ้นบำท และ (1,471.59) ลำ้นบำท 
ในงบกำรเงินเฉพำะ 

 
ไตรมำส 2 ปี 2564 
ณ 30 มิถุนำยน 2564 บริษัท มีส่วนของผูถื้อหุน้จ ำนวน 171.14 ลำ้นบำท โดยส่วนของผูถื้อหุน้ประกอบดว้ยทุนจด

ทะเบียนที่ช ำระแลว้ ก ำไรสะสมและส่วนไดส่้วนเสียที่ไม่มีอ  ำนำจควบคุม โดย บริษัท มีส่วนของผูถื้อหุน้เพิ่มขึน้ 192.97 ลำ้น
บำท จำก ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 โดยบริษัทมีกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนช ำระแลว้จำก 977.75 ลำ้นบำทเป็น 2,933.26 ลำ้น
บำท ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน 2564 อย่ำงไรก็ดี ส่วนเกินมลูค่ำหุน้สำมญัของบรษิัทลดลงจ ำนวน 1,759.96 ลำ้นบำท  

 
 

5.9. สภาพคลอ่งและความเพียงพอของเงนิทนุ 
ปี 2561 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 บรษิัทมีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเงินลงทุนชั่วครำวเท่ำกบั 4.88 ลำ้นบำทลดลง

จำกปีก่อน 24.61 ลำ้นบำทโดยบริษัทใชก้ระแสเงินสดไปในกำรด ำเนินงำนทัง้สิน้ 23.65 ลำ้นบำทลดลงรอ้ยละ 25.06 จำกปี
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ก่อนที่ใชก้ระแสเงินสดในกำรด ำเนินงำนไปทัง้สิน้ 31.56 ลำ้นบำทและมีเงินสดสทุธิไดม้ำจำกกิจกรรมกำรลงทนุเท่ำกบั 12.19 
ลำ้นบำทโดยเป็นกำรไถ่ถอนหน่วยลงทนุระยะสน้เพื่อใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวยีนบรษิัทมีอตัรำส่วนสภำพคล่อง ณ สิน้ปี 2561 อยู่ที่ 
0.88 เท่ำและระดับหนีสิ้นต่อทุนที่ 2.08 เท่ำโดยหนีส่้วนใหญ่คือหนีก้ำรคำ้และมีเงินกูย้ืมระยะยำว 7.55 ลำ้นในภำพรวมแม้
บริษัทจะยงัมีผลขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนอยู่แต่กำรด ำเนินงำนเริ่มมีสญัญำณเชิงบวก เนื่องจำกมีกำรใชก้ระแสเงินสดไปใน
กำรด ำเนินงำนท่ีลดลงและคำดว่ำจะใชล้ดลงอย่ำงต่อเนื่องเพิ่มเรื่องแนวทำงกำรแกไ้ข 

 
ปี 2562 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 บริษัท มีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด เงินลงทุนชั่วครำว เท่ำกับ 23.08 ลำ้นบำท 

เพิ่มขึน้จำกปี 2561 ที่ 18.20 ลำ้นบำท โดยบริษัท  ใชก้ระแสเงินสดไปในกำรด ำเนินงำนทั้งสิน้ 5.99 ลำ้นบำทลดลงรอ้ยละ 
74.65 จำกปีก่อนที่ใชก้ระแสเงินสดในกำรด ำเนินงำนไปทัง้สิน้ท่ี 23.65 ลำ้นบำท และมีเงินสดสทุธิไดม้ำจำกกิจกรรมกำรลงทุน
เท่ำกับ 27.09 ลำ้นบำท   ซึ่งเกิดจำกกำรส่งมอบคืนพืน้ท่ีสิทธิกำรเช่ำที่ยงัไม่ครบก ำหนดสญัญำคืนใหก้บัศนูยก์ำรคำ้โดยไดร้บั
ผลตอบแทนสงูกว่ำรำคำตำมบญัชี บรษิัทมีอตัรำส่วนสภำพคล่อง ณ สิน้ปี 2562 อยู่ที่ 0.78 เท่ำและระดบัหนีสิ้นต่อทนุท่ี 36.98 
เท่ำ โดยหนีส่้วนใหญ่คือหนีก้ำรคำ้ 60.80 ลำ้นบำท  เงินกูย้ืมระยะยำว 6.60 ลำ้นบำทและหนีสิ้นไม่หมนุเวียนอื่น 8.87 ลำ้น
บำท 

 
ปี 2563 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษัท มีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด เท่ำกับ 1.40 ลำ้นบำท ลดลงจำกปี 2562 ที่ 

21.56 ลำ้นบำท โดยบริษัท ใชก้ระแสเงินสดไปในกำรด ำเนินงำนทัง้สิน้ 7.83 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 66.41 จำกปีก่อนที่ใช้
กระแสเงินสดในกำรด ำเนินงำนไปทัง้สิน้ท่ี 4.70 ลำ้นบำท และมีเงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมกำรลงทนุเท่ำกบั 1.04 ลำ้นบำท ซึ่ง
เกิดจำกกำรปรบัปรุงพืน้ที่สำขำและกำรลงทุนในกำรพฒันำเว็บไซต ์ บริษัท  มีอตัรำส่วนสภำพคล่อง ณ สิน้ปี 2563 อยู่ที่ 0.41 
เท่ำ และระดบัหนีสิ้นต่อทุนที่ (0.46) เท่ำ โดยหนีส่้วนใหญ่ คือหนีก้ำรคำ้ 58.59 ลำ้นบำท   เงินกูย้ืมระยะยำว 6. 37 ลำ้นบำท 
และหนีสิ้นไม่หมนุเวียนอื่น 9.63 ลำ้นบำท 

 
ไตรมำส 2 ปี 2564 
ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน 2564 บรษิัท มีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด เท่ำกบั 10.50 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้จำก ณ วนัท่ี 

31 ธันวำคม 2563 ที่ 9.11 ลำ้นบำท โดยบริษัท ใชก้ระแสเงินสดไปในกำรด ำเนินงำนทั้งสิน้ 72.33 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 
514.14 จำกปีก่อนที่ใชก้ระแสเงินสดในกำรด ำเนินงำนไปทัง้สิน้ท่ี 11.78 ลำ้นบำท และมีเงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมกำรลงทุน
เท่ำกับ 146.53 ลำ้นบำท ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจำกกำรฝำกสินทรพัยท์ำงกำรเงินหมนุเวียนอื่น และกำรซือ้ส่วนปรบัปรุงอำคำรและ
อุปกรณ ์บริษัท มีอตัรำส่วนสภำพคล่อง ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2564 อยู่ที่ 1.55 เท่ำ และอตัรำส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้ท่ี 
1.02 เท่ำ โดยหนีส่้วนใหญ่ คือเจำ้หนำ้ที่กำรคำ้และเจำ้หนีอ้ื่น 48.23 ลำ้นบำท เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร 20.00 ลำ้นบำท และ
หนีสิ้นตำมสญัญำเช่ำรวม 74.47 ลำ้นบำท 
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6. สภาวการณข์องตลาดและแนวโน้มอุตสาหกรรม 
6.1. ภาพรวมธุรกิจผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑส์มนุไพร  

จำกกระแสนิยมดูแลรักษำสุขภำพโดยวิถีธรรมชำติและหลีกเล่ียงกำรใชส้ำรเคมีของผู้บริโภค ส่งผลให้สมุนไพร
กลำยเป็นหนึ่งในวตัถุดิบจำกธรรมชำติที่แวดวงธุรกิจทั่วโลกก ำลงัตอ้ง ศูนยว์ิจยักสิกรไทย กล่ำวว่ำ มีกำรประเมินว่ำ ปี 2563 
ธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกบั Health and Wellness ที่น ำสมนุไพรไปใชเ้ป็นวตัถดุิบในกำรผลิต อำทิ เครื่องส ำอำง ยำและอำหำรเสรมิจะ
มีมลูค่ำตลำดรวมกนัรำว 91 พนัลำ้นเหรียญสหรฐัฯ และคำดว่ำจะขยบัไปสู่ระดบั 166 พนัลำ้นเหรียญสหรฐัฯ ไดภ้ำยในปี 2573 
(เติบโตเฉล่ียรอ้ยละ 6.5 ต่อปี) 

ปัจจบุนัภำครฐัของไทยเล็งเห็นถึงโอกำสทำงกำรตลำดจำกเทรนดบ์รโิภคดงักล่ำว ซึ่งน่ำจะเอือ้ต่อกำรสรำ้งรำยไดแ้ละ
ผลตอบแทนทำงธุรกิจใหก้ับผูป้ระกอบกำรไทยที่อยู่ในห่วงโซ่กำรผลิตสมนุไพร  จึงน ำไปสู่นโยบำยสรำ้งมลูค่ำเพิ่มใหก้ับธุรกิจ
สมนุไพรของไทย ผ่ำนแผนแม่บทว่ำดว้ยกำรพฒันำสมนุไพรแห่งชำติฉบบัที่ 1 ปี 2560-2564 ซึ่งตัง้เป้ำหมำยไวว้่ำจะเพิ่มมลูค่ำ
กำรบริโภคผลิตภณัฑส์มนุไพรใหไ้ด ้3.6 แสนลำ้นบำทภำยในปี 2564 และผลกัดนัใหไ้ทยกำ้วขึน้สู่กำรเป็นผูน้  ำกำรส่งออกผลิ
ภณัฑส์มนุไพรอนัดบั 1 ของอำเซียน 

เมื่อพิจำรณำถึงควำมเป็นไปไดท้ี่ไทยจะไปสู่จดุมุ่งหมำยดงักล่ำว พบว่ำ แมไ้ทยมีควำมไดเ้ปรียบดำ้นวตัถุดิบสมนุไพร
กว่ำ 1,800 ชนิดที่สำมำรถน ำไปใชป้ระโยชนเ์ชิงอุตสำหกรรมได ้ประกอบกับกำรส่งเสริมกำรลงทุนในอุตสำหกรรมเป้ำหมำย
ตำมแผนพฒันำเศรษฐกิจชีวภำพ เช่น กำรแพทยค์รบวงจร เกษตรและเทคโนโลยีชีวภำพ ซึ่งอำจจะช่วยกระตุน้ใหเ้กิดควำม
ตอ้งกำรสมนุไพรเพื่อใชก้ำรผลิตมำกขึน้ นอกจำกนี ้ควำมตอ้งกำรจำกตลำดส่งออก โดยเฉพำะในช่วง 9 เดือนแรก ของปี 2563 
มีมูลค่ำรำว 12.05 ลำ้นเหรียญสหรฐัฯ หรือเติบโตรอ้ยละ 39.5 (YoY) แต่ส่ิงที่อำจจะตอ้งเร่งพัฒนำหำกตอ้งกำรสรำ้งควำม
ยั่งยืนใหก้ับธุรกิจในระยะขำ้งหนำ้เพื่อใหบ้รรลเุป้ำหมำย ก็คือ กำรกระจำยมลูค่ำเพิ่มไปสู่ผูป้ระกอบกำรตน้น ำ้ใหม้ำกขึน้และ
สรำ้งควำมแตกต่ำงใหก้บัผลิตภณัฑส์มนุไพรของไทย  

 
 ที่มำ: ศนูยว์ิจยักสิกรไทย 
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ที่มำ: ศนูยว์ิจยักสิกรไทย 
 

6.2. ภาพรวมธุรกิจเกี่ยวกับการผลติและจัดจ าหน่ายเคร่ืองส าอางและเวชส าอาง 
ธุรกิจควำมงำมมีมูลค่ำเงินหมุนเวียนที่มีมูลค่ำไม่ต ่ำกว่ำ 12,000 ลำ้นบำทต่อปี และคำดกันไวว้่ำในปี 2017 จะมี

มลูค่ำทั่วโลกรำว ๆ 2.65 แสนลำ้นดอลลำรส์หรฐั โดยประเทศไทยจะมีมลูค่ำของปี 2017 ที่สงูกว่ำ 2 หมื่นลำ้นบำท นั่นคือจะมี
ควำมตอ้งกำรวัตถุดิบเพื่อควำมงำมจำกภูมิภำคเอเชียแปซิฟิกเพิ่มสูงขึน้  และมูลค่ำคำ้ปลีกถีบตัวสูงไปถึง 2.1 หมื่นลำ้น
ดอลลำรส์หรฐัไดเ้ลยทีเดียว 

ในปี 2562 จำกกำรอำ้งอิงขอ้มลูของ Euromonitor พบว่ำ ตลำดควำมงำมในไทยมีกำรเติบโตจำกปีก่อนหนำ้นี ้6.7% 
คิดเป็นมลูค่ำตลำดรวม 2.18 แสนลำ้นบำท โดยกลุ่มผลิตภณัฑด์ูแลผิวยงัครองส่วนแบ่งกำรตลำดเป็นอนัดบั 1 ดว้ยสดัส่วน 
42% รองลงมำ คือผลิตภณัฑผ์ม 15% , เครื่องส ำอำง 12% , ผลิตภณัฑท์ี่ใชท้  ำควำมสะอำดรำ่งกำย (hygiene) 14% , น ำ้หอม 
5% และผลิตภณัฑด์แูลช่องปำก 12% 

หำกเจำะลึกในแต่ละกลุ่มผลิตภณัฑ์ เริ่มจำกกลุ่มดูแลผิว ในปี 2562 เติบโต 7.4% มีมลูค่ำรวม 9.19 หมื่นลำ้นบำท 
แบ่งเป็นผลิตภณัฑด์ูแลผิวหนำ้ 81% , ผลิตภณัฑด์ูแลผิวกำย 12% , ผลิตภณัฑก์ันแดด  6% และผลิตภณัฑส์ ำหรบัริมฝีปำก 
1% 

กลุ่มผลิตภัณฑเ์ครื่องส ำอำง เติบโตขึน้ 7.6% มูลค่ำรวม 2.68 หมื่นลำ้นบำท แบ่งเป็นเครื่องส ำอำงส ำหรบัผิวหนำ้ 
57% , เครื่องส ำอำงส ำหรบัรมิฝีปำก 25%  เครื่องส ำอำงส ำหรบัดวงตำ 17% และเครื่องส ำอำงส ำหรบัเล็บ 1% 

กลุ่มผลิตภัณฑส์ ำหรับเสน้ผมเติบโต 5.9% มูลค่ำรวม 3.3 หมื่นลำ้นบำท แบ่งเป็น ผลิตภัณฑด์ูแลเสน้ผม 82% , 
ผลิตภณัฑเ์ปล่ียนสีผม 13% , ผลิตภณัฑจ์ดัแต่งทรงผม 4% และผลิตภณัฑย์ืด/ดดัผม 1% 

กลุ่มผลิตภณัฑน์ ำ้หอมเติบโตขึน้ 6% มลูค่ำรวมอยู่ที่ 9.55 พนัลำ้นบำท , กลุ่มผลิตภณัฑด์ูแลช่องปำก เติบโต 8.7% 
มีมลูค่ำรวม 2.56 หมื่นลำ้นบำท , กลุ่มผลิตภณัฑท์ี่ใชท้  ำควำมสะอำดรำ่งกำย เติบโต 3% มีมลูค่ำรวม 3.1 หมื่นลำ้นบำท 
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ที่มำ: Euromonitor, 2019  

 
ขณะเดียวกนัปัจจยัดงักล่ำวส่งผลใหช้่วงหลำยปีที่ผ่ำนมำตลำดธุรกิจเพื่อสขุภำพและควำมงำมในประเทศไทยเติบโต

แบบกำ้วกระโดดอย่ำงต่อเนื่อง 15-20% ทุกปี จำกธุรกิจควำมงำมที่แบ่งเป็นโรงพยำบำล และศลัยกรรมจำกคลินิกเสรมิควำม
งำม ล่ำสดุปี 2019 พบภำพรวมตลำดเสริมควำมงำมเติบโตขึน้ 20% พรอ้มคำดปี 2020 แนวโนม้ธุรกิจควำมงำมจะเพิ่มสงูขึน้
ต่อเนื่อง จำกพฤติกรรมผูบ้รโิภคที่มีควำมตอ้งกำรรูปรำ่งหนำ้ตำที่ดดูี ดว้ยค่ำนิยมจำกทั่วโลก และคนไทย 

 
ที่มำ: KANTAR 
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เอกสารแนบ 3 
สรุปข้อมูลของ 

บริษัท มอร ์รีเทริน์ จ ากัด (มหาชน) (“MORE”) 
 

1. ข้อมูลเบือ้งตน้  
ชื่อบรษิัท    : บรษิัท มอร ์รีเทิรน์ จ ำกดั (มหำชน) (ชื่อเดิม “บรษิัท ดีเอ็นเอ 2002 จ ำกดั (มหำชน)”) 
ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจ : กำรประกอบธุรกิจของกลุ่มบรษิัท สำมำรถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลกัไดแ้ก่ 1) ธุรกิจจดั 

จ ำหน่ำยอุปกรณป์ระหยดัพลงังำน (Energy Saving) และธุรกิจเก่ียวเนื่องกับพลังงำน
ทดแทน (Renewable Energy) ซึ่งด ำเนินกำรโดยบรษิัท และบรษิัทย่อย ไดแ้ก่ บรษิัท พี 
เพำเวอร ์แพลนท ์จ ำกัด และบริษัท อีเอสพี รี-ไลฟ์้ แบตเตอรี่ (ประเทศไทย) จ ำกัด 2) 
ธุรกิจวำงระบบน ำ้ประปำเพื่อบริหำรจดักำรน ำ้ประปำบนเกำะเสม็ด ซึ่งด ำเนินกำรและ
บริหำรจัดกำรโดยบริษัทย่อยคือ บริษัท เสม็ด ยูทิลิตีส้ ์จ ำกัด 3) ธุรกิจดำ้นกำรพฒันำ
อสงัหำรมิทรพัย ์ด ำเนินกำรโดยบรษิัทย่อยคือ บรษิัท มอร ์พรอ็พเพอรต์ี ้ดีเวลลอปเมน้ท ์
จ ำกดั (ชื่อเดิม คือ บรษิัท ดีเอ็นเอ เรฟโวลชูั่น จ ำกดั) 

เว็บไซต ์    : www.morereturn.co.th 
ที่ตัง้ส ำนกังำนใหญ่ : เลขที่ 222/148-150 อำคำรชดุบำ้นสวนจตจุกัร ซอยวิภำวดีรงัสิต 17 ถนน วิภำวดีรงัสิต

 แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพมหำนคร 10900 
โทรศพัท ์    : 0-2120-6804 
ทนุจดทะเบียน   : 503,793,579.75 บำท 
ช ำระแลว้    : 326,543,579.75 บำท 
ประเภทหุน้    : หุน้สำมญั จ ำนวน 6,530,871,595  
หุน้มลูค่ำที่ตรำไว ้   : หุน้ละ 0.05 บำท 
 
2. ข้อมูลการประกอบธุรกิจ 
2.1. ประวัติความเป็นมา  

ปี 2558 

• ที่ประชมุวิสำมญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2558 ซึ่งประชมุเมื่อวนัท่ี 16 มกรำคม 2558 ไดม้ีมติอนมุตัิกำรลดทนุจด ทะเบียน
ของบรษิัท โดยกำรตดัหุน้สำมญัที่ยงัไม่ไดอ้อกจ ำหน่ำยจ ำนวน 7,645 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 0.25 บำท ซึ่งเป็นหุน้
สำมญัจดทะเบียนที่เหลือจำกกำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิ ส่งผลใหทุ้นจดทะเบียนเดิม จ ำนวน 376,111,061.25 
บำท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จ ำนวน 376,109,150 บำทและอนุมตัิกำรเปล่ียนแปลง จ ำนวนและมลูค่ำหุน้ที่ตรำไว ้
(Par Value) ของบริษัท จำกเดิมมูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.25 บำท เป็นมูลค่ำที่ตรำ ไว้หุ้นละ 0.05 บำท ส่งผลให้
จ ำนวนหุน้สำมญัเพิ่มขึน้จำกเดิม 1,504,436,600 หุน้ เป็นจ ำนวน 7,522,183,000  หุน้ โดยแบ่งเป็น  
ก) หุน้สำมญัที่ออกและเรียกช ำระแลว้เพิ่มขึน้จำกเดิม 753,333,184 หุน้ เป็น จ ำนวน 3,766,665,920 หุน้  
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ข) หุ้นสำมัญที่จะเสนอขำยต่อบุคคลในวงจ ำกัดเพิ่มขึน้จำกเดิม 500,000,000 หุ้น เป็น จ ำนวน 2,500,000,000 

หุน้  โดยก ำหนดรำคำเสนอขำยที่ 0.40 บำทต่อหุน้  

ค) หุน้สำมญัเพื่อรองรบักำรใชสิ้ทธิ DNA-W1 เพิ่มขึน้จำกเดิม 251,103,416 หุน้ เป็น จ ำนวน 1,255,517,080 หุน้  

นอกจำกนี ้ แจ้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทรำบกำรปรับสิทธิของ DNA-W1 กรณีที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติให้ 

เปล่ียนแปลงจ ำนวนและมลูค่ำหุน้ท่ีตรำไวด้งันี ้ 

DNA-W1    เดิม (มลูค่ำหุน้ท่ีตรำไวหุ้น้ละ 0.25 บำท)  ใหม่ (มลูค่ำหุน้ท่ีตรำไวหุ้น้ละ 0.05 บำท) 

อัตราการใช้สิทธิ     1:1 (ใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ : หุน้สำมญั)    1:5 (ใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ : หุน้สำมญั) 

ราคาใช้สิทธิ    0.50 บำทต่อหุน้           0.10 บำทต่อหุน้  

และอนุมตัิกำรแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถุประสงคข์องบริษัท อีกจ ำนวน 33 ขอ้ เพื่อรองรบักำรขยำยธุรกิจของบริษัท  จดัตัง้

บรษิัท ดีเอ็นเอ รีเทล ลิง้ค ์จ ำกดั เพื่อลงทนุในธุรกิจจ ำหน่ำยสื่อโฮมเอ็นเตอรเ์ทนเมน้ท ์ทัง้ภำพยนตรแ์ละเพลง โดยมี 

ทนุจดทะเบียน 30,000,000 บำท โดยบรษิัทย่อยคือ บรษิัท ดีเอ็นเอ เรฟโวลชูั่น จ ำกดั เป็นผูถื้อหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 

99.97  

• จดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทุนใหแ้ก่ นำงวิไล กล่อมจิตเจริญ จ ำนวน 1,025,000,000 หุน้ ในรำคำจองซือ้ 0.40 บำท  ต่อ
หุน้ (มูลค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 0.05 บำท) คิดเป็นเงินจ ำนวนที่บริษัทไดร้บัจ ำนวน 410,000,000 บำท โดยหุน้ เพิ่มทุน
ดงักล่ำวเริ่มซือ้ขำยเมื่อวนัท่ี 3 มีนำคม 2558  

• จัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้แก่ Diamond Jubilant Corporation จ ำนวน 250,000,000 หุ้น ในรำคำจองซือ้  0.40 
บำท ต่อหุน้ (มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 0.05 บำท) คิดเป็นเงินจ ำนวนที่บริษัทไดร้บัจ ำนวน 100,000,000 บำท  โดยหุน้
เพิ่มทนุดงักล่ำวเริ่มซือ้ขำยเมื่อวนัท่ี 25 มิถนุำยน 2558  

• ลงทุนในบริษัท ฮอลลีวูด้ รีพอรเ์ตอร ์(ประเทศไทย) จ ำกัด โดยอนุมัติใหบ้ริษัท ดีเอ็นเอ เรฟโวลูชั่น จ ำกัด ซึ่ง เป็น
บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุน้รอ้ยละ 100 เขำ้ซือ้หุน้สำมญัของบริษัท ฮอลลีวูด้ รีพอรเ์ตอร ์(ประเทศไทย) จ ำกัด   จำก
กลุ่มผูถื้อหุน้เดิมในบริษัท ฮอลลีวูด้ รีพอรเ์ตอร ์(ประเทศไทย) จ ำกัด จ ำนวน 1 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ  100 บำท 
และซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทุนของบริษัท ฮอลลีวูด้ รีพอรเ์ตอร ์(ประเทศไทย) จ ำกัด จ ำนวน 50,000 หุน้  มลูค่ำที่ตรำไว้
หุน้ละ 100 บำท รวมคิดเป็นรอ้ยละ 83.34 ของทนุจดทะเบียนช ำระแลว้ คิดเป็นมลูค่ำรวม  5,000,100 บำท  

• ลงทุนในบริษัท เวิรล์ สปอรต์ กรุ๊ป จ ำกัด โดยอนุมตัิใหบ้ริษัท ดีเอ็นเอ เรฟโวลชูั่น จ ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ที่บริษัท
ถือหุน้รอ้ยละ 100 เขำ้ซือ้หุน้สำมญัของบรษิัท เวิรล์ สปอรต์ กรุ๊ป จ ำกดั จำกกลุ่มผูถื้อหุน้เดิมในบรษิัท  เวิรล์ สปอรต์ 
กรุ๊ป จ ำกดั จ ำนวน 60,000 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 100 บำท คิดเป็นรอ้ยละ 60 ของทนุ จดทะเบียนช ำระแลว้ของ
บรษิัท เวิรล์ สปอรต์ กรุ๊ป จ ำกดั ในรำคำหุน้ละ 25 บำท รวมเป็นเงินทัง้สิน้  1,500,000 บำท  

• นอกจำกนี ้บริษัท เวิรล์ สปอรต์ กรุ๊ป จ ำกัด ไดเ้พิ่มทุนจดทะเบียนจำกเดิม 10,000,000 บำท เป็น 20,000,000 
บำท  โดยบรษิัทจองซือ้หุน้เพิ่มทนุจ ำนวน 600,000 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 100 บำท จำกเดิมที่บรษิัท ดีเอ็นเอ เรฟ 
โวลูชั่น จ ำกัด ถือหุน้ในบริษัท เวิรล์ สปอรต์ กรุ๊ป จ ำกัด จ ำนวน 600,000 หุน้ หรือคิดเป็นรอ้ยละ 60 ของ ทุนจด
ทะเบียนเดิม รวมถือหุน้ทัง้หมด 1,200,000 หุน้ หรือคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 60 ของจ ำนวนหุน้ที่ออกและ จ ำหน่ำย
แลว้ทัง้หมดของกิจกำรภำยหลงักำรเพิ่มทนุ  
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• ซือ้หุน้ในบรษิัท ไทย แคปปิตอล คอรป์อเรชั่น จ ำกดั (มหำชน) (“TCC”) จ ำนวน 100,000,000 หุน้ มลูค่ำ ที่ตรำไวหุ้น้
ละ 0.50 บำท คิดเป็นรอ้ยละ 8.32 ของทุนจดทะเบียนช ำระแลว้ของ TCC ในรำคำเฉล่ียหุน้ละ  1.80 บำท รวมเป็น
เงินทัง้สิน้ 180,000,000 บำท จำกผูถื้อหุน้เดิมของบรษิัท  

• จัดสรรหุน้สำมัญเพิ่มทุนให้แก่ Diamond Jubilant Corporation จ ำนวน 250,000,000 หุน้ ในรำคำจอง ซือ้ 0.40 
บำท ต่อหุน้ (มูลค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 0.05 บำท) คิดเป็นเงินจ ำนวนที่บริษัทไดร้บัจ ำนวน  100,000,000 บำท โด หุน้
เพิ่มทนุดงักล่ำวเริ่มซือ้ขำยเมื่อวนัท่ี 21 กนัยำยน 2558  

• บริษัท ดีเอ็นเอ เน็ตเวิรค์ แอนด ์เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด ลงทุนในบริษัท เสม็ด ยูทิลิตีส้ ์จ ำกัด โดยเขำ้ซือ้หุน้สำมญั จำกผู้
ถือหุน้เดิม จ ำนวน 6,599,999 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 5 บำท ในสดัส่วนรอ้ยละ 55 ของจ ำนวนหุน้ ที่ช  ำระ ในรำคำ
หุน้ละ 6.50 บำท คิดเป็นมลูค่ำเงินลงทนุทัง้สิน้ 42,900,000 บำท  

• บรษิัท ดีเอ็นเอ เรฟโวลชูั่น จ ำกดั เพิ่มทนุจดทะเบียนจำกเดิม 70,000,000 บำท เป็น 170,000,000 บำท 

• จดัตัง้บริษัท ภูเก็ต ยูทิลิตีส้ ์จ ำกัด เพื่อลงทุนในธุรกิจสำธำรณปูโภคพืน้ฐำน ผลิตและจ ำหน่ำยน ำ้สะอำด โดย มีทุน
จดทะเบียน 1 ลำ้นบำท โดยบรษิัทย่อยคือ บรษิัท ดีเอ็นเอ เน็ตเวิรค์ แอนด ์เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกดั เป็นผูถื้อ หุน้ในสดัส่วน
รอ้ยละ 99.98  

• จัดตั้งบริษัท พี เพำเวอร ์แพลนท ์เอ็นเนอรย์ี่ จ ำกัด เพื่อลงทุนในธุรกิจหลักในกำรถือหุ้นในบริษัทอื่น   (Holding 
Company) โดยมีทนุจดทะเบียน 3 ลำ้นบำท โดยบรษิัทฯ เป็นผูถื้อหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 99.98  

• จัดตั้งบริษัท พี เพำเวอร ์แพลนท ์เอ็นเนอรย์ี่ 1 จ ำกัด เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ โดยมีทุน จด
ทะเบียน 1 ลำ้นบำท โดยบรษิัทย่อยคือ บรษิัท พี เพำเวอร ์แพลนท ์เอ็นเนอรย์ี่ จ ำกดั เป็นผูถื้อหุน้ในสดัส่วน รอ้ยละ 
99.98  

• จัดตั้งบริษัท พี เพำเวอร ์แพลนท ์เอ็นเนอรย์ี่ 2 จ ำกัด เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ โดยมีทุน จด
ทะเบียน 1 ลำ้นบำท โดยบรษิัทย่อยคือ บรษิัท พี เพำเวอร ์แพลนท ์เอ็นเนอรย์ี่ จ ำกดั เป็นผูถื้อหุน้ในสดัส่วน รอ้ยละ 
99.98  

• จัดตั้งบริษัท พี เพำเวอร ์แพลนท ์เอ็นเนอรย์ี่ 3 จ ำกัด เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ โดยมีทุน จด
ทะเบียน 1 ลำ้นบำท โดยบรษิัทย่อยคือ บรษิัท พี เพำเวอร ์แพลนท ์เอ็นเนอรย์ี่ จ ำกดั เป็นผูถื้อหุน้ในสดัส่วน รอ้ยละ 
99.98  

• บริษัท พี เพำเวอร ์แพลนท ์เอ็นเนอรย์ี่ จ ำกัด เพิ่มทุนจดทะเบียนจำกเดิม 3,000,000 บำท เป็น  47,000,000 บำท 
โดยบริษัทไดจ้องซือ้หุน้เพิ่มทุนจ ำนวน 225,002 หุน้ หรือคิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 47.87 ของ จ ำนวนหุน้ที่ออกและ
เสนอขำยในครัง้นี ้มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 100 บำท หรือคิดเป็นมลูค่ำ 22,500,200 บำท  รวมบริษัทถือหุน้ทัง้หมดใน 
PPPE จ ำนวน 254,999 หุน้ หรือคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 51  

• บริษัท เวิรล์ สปอรต์ กรุ๊ป จ ำกัด เพิ่มทุนจดทะเบียนจำกเดิม 10,000,000 บำท เป็น 20,000,000 บำท โดย บริษัท
จองซือ้หุ้นเพิ่มทุนจ ำนวน 800,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท จำกเดิมที่บริษัทถือหุ้นใน WSG  จ ำนวน 
600,000 หุน้ หรือคิดเป็นรอ้ยละ 60 ของทุนจดทะเบียนเดิม รวมถือหุน้ทัง้หมด 1,400,000 หุน้ หรือ คิดเป็นสดัส่วน
รอ้ยละ 70 ของจ ำนวนหุน้ท่ีออกและจ ำหน่ำยแลว้ทัง้หมดของกิจกำรภำยหลงักำรเพิ่มทนุ  
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• ลงทนุในบรษิัท เป็นต่อ โฮลดิง้ จ ำกดั (PH) โดยอนมุตัิใหบ้รษิัท ดีเอ็นเอ เรฟโวลชูั่น จ ำกดั ซึ่งเป็นบรษิัทย่อย ท่ีบรษิัท
ถือหุน้รอ้ยละ 100 เขำ้ซือ้หุน้สำมญัของบริษัท เป็นต่อ โฮลดิง้ จ ำกัด จำกกลุ่มผูถื้อหุน้เดิมในบริษัท  เป็นต่อ โฮลดิง้ 
จ ำกัด จ ำนวน 150,000 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 100 บำท คิดเป็นรอ้ยละ 15.0 ของทุน จดทะเบียนช ำระแลว้ คิด
เป็นมลูค่ำรวม 15,000,000 บำท  

• บริษัท ดีเอ็นเอ เรฟโวลูชั่น  จ ำกัด ได้ออกและเสนอขำยตั๋วแลกเงินต่อผู้ลงทุนแบบเฉพำะเจำะจง วงเงินไม่
เกิน  100,000,000 บำท เพื่อใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนของบรษิัท  

• จดัตัง้บริษัท มำยเน็ตเวิรค์ แอนด ์โซลชูั่น จ ำกัด เพื่อลงทุนในธุรกิจใหบ้ริกำร และธุรกิจดำ้นโครงข่ำย โทรคมนำคม
และอินเตอรเ์น็ต โดยมีทนุจดทะเบียน 10 ลำ้นบำท โดยบรษิัท เป็นผูถื้อหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 51  

• ยกเลิกกำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทนุใหแ้กบ่คุคลในวงจ ำกดั จ ำนวน 975,000,000 หุน้ ในรำคำจองซือ้  0.40 บำท ต่อ
หุน้ (มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 0.05 บำท)  

• บริษัท เวิรล์ สปอรต์ กรุ๊ป จ ำกัด เพิ่มทุนจดทะเบียนจำกเดิม 20,000,000 บำท เป็น 40,000,000 บำท  โดยบริษัท
จองซือ้หุน้เพิ่มทนุจ ำนวน 200,000 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 100 บำท จำกเดิมที่บรษิัทถือหุน้ใน บรษิัท เวิรล์ สปอรต์ 
กรุ๊ป จ ำกัด จ ำนวน 700,000 หุน้ หรือคิดเป็นรอ้ยละ 70 ของทุนจดทะเบียนเดิม รวมถือ หุ้นทัง้หมด 3,400,000 หุน้ 
หรือคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 85 ของจ ำนวนหุน้ท่ีออกและจ ำหน่ำยแลว้ทัง้หมดของ กิจกำรภำยหลงักำรเพิ่มทนุ  

• บริษัท มำยเน็ตเวิรค์ แอนด ์โซลูชั่น จ ำกัด เพิ่มทุนจดทะเบียนจำกเดิม 10,000,000 บำท เป็น  60,000,000 บำท 
โดยบริษัทจองซือ้หุน้เพิ่มทุนจ ำนวน 243,000 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 100 บำท จำกเดิม ที่บริษัทถือหุน้ในบริษัท 
มำยเน็ตเวิรค์ แอนด ์โซลชูั่น จ ำกัด จ ำนวน 50,999 หุน้ หรือคิดเป็นรอ้ยละ 50.99 ของ ทุนจดทะเบียนเดิม รวมถือ
หุน้ทัง้หมด 293,999 หุน้ หรือคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 49 ของจ ำนวนหุน้ที่ออกและ จ ำหน่ำยแลว้ทัง้หมดของกิจกำร
ภำยหลงักำรเพิ่มทนุ 
 
ปี 2559 

• ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จ ำนวน 48,750,000 บำท โดยกำรตัดหุ้นสำมัญที่ ยังไม่ ได้ ออกจ ำหน่ำย
จ ำนวน  975,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.05 บำท ส่งผลให้ทุนจดทะเบียนเดิม จ ำนวน 376,109,150 
บำท  เป็นทนุจดทะเบียนใหม่ จ ำนวน 327,359,150 บำท  

• บริษัท ดีเอ็นเอ เรฟโวลชูั่น จ ำกัด ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยที่บริษัทถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 100 จดัตัง้บริษัท  ย่อยแห่งใหม่ 
ไดแ้ก่ บรษิัท ดีเอ็นเอ สปอรต์ จ ำกดั โดยมีทนุจดทะเบียน 7,000,000 บำท  

• บริษัท มำยเน็ตเวิรค์ แอนด ์โซลชูั่น จ ำกัด (“MyNet”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บรษิัทถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ  51 ของทนุ
จดทะเบียนบรษิัท เขำ้ลงทนุซือ้หุน้ในบรษิัท AEK Sole Co., Ltd. ในประเทศลำว (“AEK”)  จ ำนวน 510 หุน้ มลูค่ำที่
ตรำไว้หุ้นละ 2,000,000 กีบ ในรำคำหุ้นละ 2,000,000 กีบ คิดเป็นมูลค่ำรวม  1,020,000,000 กีบ หรือเท่ำกับ
ประมำณ 4,396,600 บำท (อตัรำแลกเปล่ียนสกลุเงิน 232 กีบ เท่ำกบั 1 บำท ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2557 AEK 
มีมลูค่ำหุน้ทำงบญัชีเท่ำกบั 4,881,140.42 กีบต่อหุน้ หรือเท่ำกบั ประมำณ 21,039.63 บำทต่อหุน้ คิดเป็นมลูค่ำหุน้
ทำงบญัชีที่ MyNet จะไดร้บัรวม 10,730,210.99 บำท  
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• จ ำหน่ำยเงินลงทุนทัง้หมดในบริษัท ไพรม์ไทม ์เอ็นเตอรเ์ทนเมน้ท ์จ ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทำงออ้มที่บริษัท ถือหุน้ 
ผ่ำนบริษัท ดีเอ็นเอ เรฟโวลูชั่น จ ำกัด (“DRV”) ในสัดส่วนรอ้ยละ 75 ของทุนช ำระแลว้ ในรำคำรวม  20,000,000 
บำท ใหแ้ก่ นำยวรนิธร เทิดวนัทนำกำรกิจ ซึ่งไม่ใช่บคุคลที่เก่ียวโยงกนัของบรษิัท  

• จ ำหน่ำยเงินลงทนุทัง้หมดในบรษิัท ภเูก็ต ยทูิลิตีส้ ์จ ำกดั ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยทำงออ้มที่บรษิัทถือหุน้ผ่ำนบรษิัท  ดีเอ็น
เอ เน็ทเวิรค์ แอนด ์เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด (“DNE”) ในสัดส่วนรอ้ยละ 99.97 ของทุนช ำระแลว้ ในรำคำรวม  997,000 
บำท ใหแ้ก่นำยธีรยทุธ เหรียญชยัยทุธ ซึ่งไม่ใช่บคุคลที่เก่ียวโยงกนัของบรษิัท  

• ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จ ำนวน 48,750,000 บำท โดยกำรตัดหุ้นสำมัญที่ ยังไม่ ได้  ออกจ ำหน่ำย
จ ำนวน  975,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.05 บำท ส่งผลให้ทุนจดทะเบียนเดิม จ ำนวน 376,109,150 
บำท  เป็นทนุจดทะเบียนใหม่ จ ำนวน 327,359,150 บำท  

• บริษัท ดีเอ็นเอ เรฟโวลชูั่น จ ำกัด (“DRV”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย โดยบริษัทฯ ถือหุน้รอ้ยละ 99.99 ของทุน จดทะเบียน 
เพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจ ำนวน 90,000,000 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิม 170,000,000 บำท เป็น  260,000,000 
บำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิ่มทนุเป็นจ ำนวน 9,000,000 หุน้ มลูค่ำหุน้ที่ตรำไวหุ้น้ละ 10 บำท  ในรำคำหุน้ละ 10 
บำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่กลุ่มผูถื้อหุน้เดิมตำมสดัส่วน ในกำรนี ้บริษัทฯ ไดอ้นุมตัิกำรจองซือ้หุน้เพิ่มทนุตำมสดัส่วน 
และจะจองซือ้เกินสิทธิในกรณีหำกมีผูถื้อหุน้เดิมรำยอื่นสละ สิทธิกำรจองซือ้หุน้ เพิ่มทุน ทัง้นี ้กำรจองซือ้หุน้สำมญั
เพิ่มทนุดงักล่ำวจะมีจ ำนวนไม่เกิน 9,000,000 หุน้ หรือมีมลูค่ำรวมไม่เกิน  90,000,000 บำท  

• บรษิัท ดีเอ็นเอ รีเทล ลิง้ค ์จ ำกดั (“DRL”) ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยทำงออ้มที่บรษิทัฯ ถือหุน้ผ่ำน DRV ในสดัส่วนละ  99.99 
ของทนุจดทะเบียน เพิ่มทนุจดทะเบียนอีกจ ำนวน 40,000,000 บำท จำกทนุจดทะเบียนเดิม  30,000,000 บำท เป็น 
70,000,000 บำท โดยกำรออกหุน้สำมัญเพิ่มทุนเป็นจ ำนวน 400,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ ที่ตรำไวหุ้น้ละ 100 บำท ใน
รำคำหุน้ละ 100 บำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่กลุ่มผูถื้อหุน้เดิมตำมสดัส่วน ในกำรนี ้  บริษัทฯ ไดอ้นุมตัิให ้DRV จองซือ้
หุน้เพิ่มทุนตำมสัดส่วน และจะจองซือ้เกินสิทธิในกรณีหำกมีผู้ ถือหุน้เดิมรำย  อื่นสละสิทธิกำรจองซือ้หุน้เพิ่มทุน 
ทั้งนี ้กำรจองซือ้หุน้สำมัญเพิ่มทุนดังกล่ำวจะมีจ ำนวนไม่เกิน 400,000 หุน้  หรือมีมูลค่ำรวมไม่เกิน 40,000,000 
บำท  
 
ปี 2560 

• จ ำหน่ำยเงินลงทุนทัง้หมดในบริษัท ดิจิตอล ซินเนอรจ์ี จ ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมที่ บริษัท ดีเอ็นเอ เรฟโวลชูั่น   จ ำกดั 
ถือหุน้รอ้ยละ 40.36 ของทุนจดทะเบียน โดยบริษัท ดีเอ็นเอ เรฟโวลชูั่น เป็นบริษัทย่อย ซึ่งบริษัทฯ ถือหุน้ในสดัส่วน
รอ้ยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียน ในรำคำรวม 21,500,000 บำท ใหแ้ก่  นำยวรนิทร เทิดวนัทนำ  

• จ ำหน่ำยเงินลงทนุทัง้หมดในบรษิัท ดีเอ็นเอ สปอรต์ จ ำกดั ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยที่บรษิัท ดีเอ็นเอ เรฟโวลชูั่น จ ำกดั  ถือ
หุน้รอ้ยละ 70 ของทนุจดทะเบียน โดยบรษิัท ดีเอ็นเอ เรฟโวลชูั่น เป็นบรษิัทย่อยซึ่งบรษิัทฯ ถือหุ้นในสดัส่วน รอ้ยละ 
99.99 ของทุนจดทะเบียน ในรำคำรวม 4,898,800 บำท ใหแ้ก่ บริษัท เวิรล์ สปอรต์ กรุ๊ป จ ำกัด   ซึ่งไม่ใช่บุคคลที่
เก่ียวโยงกนัของบรษิัท  
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• จ ำหน่ำยเงินลงทุน รอ้ยละ 60 ในบริษัท พี พำวเวอร ์แพลนท ์เอ็นเนอยี่ 3 จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ บริษัท  พี พำว
เวอร ์แพลนท ์เอ็นเนอยี่ จ ำกัด ถือหุน้รอ้ยละ 99.97 ของทุนจดทะเบียน โดยบริษัท พี พำวเวอร ์แพลนท์  เอ็นเนอยี่ 
จ ำกดั เป็นบรษิัทย่อยซึ่งบรษิัทฯ ถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 99.97 ของทนุจดทะเบียน ในรำคำรวม  600,000 บำท หรือ
คิดเป็นรอ้ยละ 60 ของทนุจดทะเบียนของบรษิัท ใหแ้ก่ ผูร้ว่มทนุใหม่จ ำนวน 8 ท่ำน  

• บริษัท พี พำวเวอร ์แพลนท ์เอ็นเนอยี่ 3 จ ำกัด (“PPE3”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุน้ผ่ำน บริษัทย่อย   คือ 
บริษัท พี พำวเวอร ์แพลนท ์เอ็นเนอยี่ จ ำกัด ในสดัส่วนละ 40.00 ของทุนจดทะเบียน (หลงัจำกจ ำหน่ำย เงินลงทนุ 
รำยกำรที่1) เพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจ ำนวน 2,000,000 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิม 1,000,000 บำท  เป็น 
3,000,000 บำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิ่มทนุเป็นจ ำนวน 20,000 หุน้ มลูค่ำหุน้ที่ตรำไวหุ้น้ละ 100 บำท  ในรำคำ
หุน้ละ 100 บำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่กลุ่มผูถื้อหุน้เดิมตำมสดัส่วน  

• บริษัท บัน จ ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทซึ่งถือหุน้รอ้ยละ 70 ของทุนจดทะเบียน จัดตัง้บริษัท  ย่อยแห่งใหม่ 
ไดแ้ก่ บรษิัท เฮลธต์ี ้เบสท ์จ ำกดั ซึ่งมีทนุจดทะเบียน 10,000,000 บำท โดยถือหุน้ในสดัส่วน  รอ้ยละ 60 ของทนุจด
ทะเบียนบรษิัท  

• เพิ่มทนุจดทะเบียน ในบรษิัท ดีเอ็นเอ รีเทลลิง้ จ ำกดั (“DRL”) ซึ่งเป็นบรษิัทย่อย ที่บรษิัท ดีเอ็นเอ เรฟโวลชูั่น  จ ำกดั 
(“DRV”) ถือหุน้รอ้ยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน โดยบริษัท จะเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจ ำนวน   30,000,000 บำท 
จำกเดิม 70,000,000 บำท เป็น 100,000,000 บำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิ่มทนุเป็น จ ำนวน 300,000 หุน้ มลูค่ำที่
ตรำไวหุ้น้ละ 100 บำท เพื่อเสนอใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตำมสดัส่วน  

• ซือ้หุน้ในบริษัท ดิจิตอล ซินเนอรจ์ี จ ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมที่ถือหุน้ผ่ำนบริษัทย่อย คือบริษัท ดีเอ็นเอ เรฟโวลูชั่น 
จ ำกัด (“DRV”) ถือหุน้รอ้ยละ 40.36 ของทุนจดทะเบียน โดยบริษัท ดีเอ็นเอ เรฟโวลชูั่น จ ำกัด  เป็นบริษัท ย่อยซึ่ง
บริษัทฯ ถือหุน้ในสัดส่วนรอ้ยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน โดยกำรเสนอซือ้หุน้จำกผูถื้อหุน้ รำยเดิมที่ยงัช ำระไม่
ครบตำมมลูค่ำหุน้ จ ำนวนไม่เกิน 155,000 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 100 บำท คิดเป็น มลูค่ำรวมทัง้สิน้ 15,500,000 
บำท หรือคิดเป็น รอ้ยละ 11.07 ของทนุจดทะเบียน  

• จ ำหน่ำยเงินลงทุนทัง้หมดในบริษัท บนั จ ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุน้ ในสดัส่วนรอ้ยละ 69.50 ของ  ทุน
ช ำระแลว้ ในรำคำรวม 120,000,000 บำท ใหแ้ก่ นำยชำญวิทย ์บรรณสำรตระกูล ซึ่งไม่ใช่บุคคลที่เก่ียวโยงกันของ
บรษิัท  

• จ ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษัท นิว เวย ์เฮลท ์แอนด ์บิวตี ้จ ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้น ในสัดส่วนรอ้ย
ละ  40.00 ของทนุช ำระแลว้ ในรำคำรวม 1,200,000 บำท ใหแ้ก่ นำยนภทัร โภคำสมัฤทธิ์และ  นำยพิรศษุม ์ปลืม้ปิ
ติชัยกุล และนำงประไพศรี โภคำสัมฤทธ์ิ ซึ่งปัจจุบันเป็นผูถื้อหุน้ของ NWHB และไม่ ใช่บุคคลที่เก่ียวโยงกันของ
บรษิัท  

• จ ำหน่ำยหุน้ในบริษัท ไทย แคปปิตอล คอรป์อเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) (“TCC”) จ ำนวน 39 ลำ้นหุน้ และอนุมติ ให้
จ ำหน่ำยหุน้เพิ่มจ ำนวน 21 ลำ้นหุน้ รวมเป็นจ ำนวนไม่เกิน 60 ลำ้นหุน้ ซึ่งเป็นหุน้ท่ีบรษิัทถือในสดัส่วน รอ้ยละ 4.69 
ของทนุช ำระแลว้ โดย ก ำหนดใหจ้ ำหน่ำยในรำคำตลำด ผ่ำนบรษิัทหลกัทรพัยท์ี่ดแูลบญัชีเงิน ลงทนุของบรษิัทใหแ้ก่
บคุคลทั่วไป ในช่องทำงของตลำดหลกัทรพัยฯ์  
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• แกไ้ขเพิ่มเติมวตัถปุระสงคข์องบริษัท พี เพำเวอร ์แพลนท ์เอ็นเนอรย์ี่ 1 (“PPE1”) จ ำกัด โดยใหม้ีวตัถุประสงค ์เพื่อ
ท ำธุรกิจที่เก่ียวกบัเทคโนโลยีได ้และใหเ้ปล่ียนโครงสรำ้งกำรถือหุน้ทัง้ 100% มำอยู่ภำยใตบ้รษิัท ดิจิตอล  ซินเนอรจ์ี 
จ ำกัด (“DGT”) ซึ่งเป็นบริษัทร่วม โดยออ้มของบริษัทฯ ในสดัส่วนรอ้ยละ 40.36 โดยถือหุน้ผ่ำ บริษัท ดีเอ็นเอ เรฟ
โวโลชั่น จ ำกดั (บรษิัทย่อยของบรษิัทฯ ในสดัส่วนรอ้ยละ 99.99 และใหเ้ปล่ียนชื่อเป็น  บรษิัท ไอเรสสโ์ซลชูั่น จ ำกดั  

• แกไ้ขเพิ่มเติมวตัถุประสงคข์องบริษัท พีเพำเวอร ์แพลนท ์เอ็นเนอรย์ี่ 2 จำกัด (“PPE2”) โดยใหม้ีวตัถุประสงค ์เพื่อ
ท ำธุรกิจที่เก่ียวกบัเทคโนโลยีได ้และใหเ้ปล่ียนโครงสรำ้งกำรถือหุน้ทัง้ 100% มำอยู่ภำยใตบ้รษิัท ดิจิตอล  ซินเนอรจ์ี 
จ ำกัด (“DGT”) ซึ่งเป็นบริษัทร่วม โดยออ้มของบรษิัทฯ ในสดัส่วนรอ้ยละ 40.36 โดยถือหุน้ผ่ำน บริษัท ดีเอ็นเอ เรฟ
โวโลชั่น จ ำกัด (บริษัทย่อยของบริษัทฯ ในสัดส่วนรอ้ยละ 99.99 และใหเ้ปล่ียนชื่อเป็น  บริษัท มำย แพลทฟอรม์ 
จ ำกดั  

• เพิ่มทุนจดทะเบียนในบรษิัท ดิจิตอล ซินเนอรจ์ีจ ำกดั (“DGT”) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมที่ถือหุน้ผ่ำนบริษัทย่อย คือ  บริษัท 
ดีเอ็นเอ เรฟโวลชูั่น จ ำกดั (“DRV”) โดยกำร เสนอซือ้หุน้จำก ผูถื้อหุน้รำยเดิมที่ยงัช ำระไม่ครบตำม มลูค่ำหุน้ จ ำนวน
ไม่เกิน 155,000 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 100 บำท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 11.07 ของทนุจด ทะเบียน  

• บริษัทเขำ้ซือ้หุน้จำกผูถื้อหุน้รำยเดิม ที่ยงัช ำระไม่ครบตำมมลูค่ำหุน้ เป็นจ ำนวน 121,000 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไว ้หุน้ละ 
100 บำท รวมทัง้สิน้ 12,100,000 บำท (คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 8.64 ของทนุจดทะเบียน)  

• จ ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษัท ไทย แคปปิตอล คอรป์อเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) (“TCC”) เพิ่มเติมอีกจ ำนวน  40 ลำ้นหุน้ 
รวมกบัหุน้คงเหลือที่สำมำรถจ ำหน่ำยได ้อีกจ ำนวน 0.60 ลำ้นหุน้ รวม จ ำหน่ำยในครัง้นี ้ทัง้สิน้  40.60 ลำ้นหุน้ โดย
ก ำหนดให้จ ำหน่ำยในรำคำตลำด ผ่ำนบริษัทหลักทรัพยท์ี่ดูแลบัญชีเงินลงทุน ของบริษัท ให้แก่บุคคลทั่วไป ใน
ช่องทำงของตลำดหลกัทรพัยฯ์  

• บริษัท ดีเอ็นเอ รีเทล ลิง้ค ์จ ำกัด (“DRL”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ บริษัท ดีเอ็นเอ เรฟโวลชูั่น จ จ ำกัด (“DRV”)  ถือหุน้
รอ้ยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน โดย DRV เป็นบริษัทย่อยซึ่งบริษัทถือหุน้ในสัดส่วน 99.99 ของทุน จดทะเบียน 
เพิ่มทนุจดทะเบียนอีกจ ำนวน 50,000,000 บำท จำกเดิม 100,000,000 บำท เป็น  150,000,000 บำท โดยกำรออก
หุน้สำมญัเพิ่มทนุเป็นจ ำนวน 500,000 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 100 บำท  

• จ ำหน่ำยเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัท บัน จ ำกัด (“BUN”) ซึ่งจ ำหน่ำยให้แก่นำยชำญวิทย ์บรรณสำรตระกูล   ใน
สดัส่วนรอ้ยละ 69.50 ของทนุช ำระแลว้ คิดเป็นจ ำนวนเงิน 120,000,000  

• จ ำหน่ำยหอ้งชดุพกัอำศยั (Penthouse) จ ำนวน 2 ยูนิต ในโครงกำรอำคำรชุดตึกชำ้ง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง  ของรำยกำร
อสังหำริมทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนของบริษัท ในรำคำประเมินของบริษัท โมเดิรน์ พร็อพเพอร ์คอนซัลแตนท ์จ ำกัด ผู้
ประเมินอิสระที่ไดร้บักำรรบัรอง จำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัยแ์ละ ตลำดหลกัทรพัย ์( “ส ำนกังำน 
ก.ล.ต.”) เพื่อช ำระหนีเ้งินกูย้ืมธนำคำร ในรำคำรวมมูลค่ำทรพัยสิ์นที่จ  ำหน่ำย ไปทั้งสิน้ 32,310,000 บำท ใหแ้ก่ 
นำยประสิทธิ ศรีรุง่ธรรม ซึ่งไม่มีควำมสมัพนัธเ์ก่ียวขอ้งที่เขำ้ข่ำยเป็นบคุคล ท่ีเก่ียวโยงกนั  

• บริษัท บัน จ ำกัด (“BUN”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ท่ีบริษัทถือหุ้นจ ำนวน 5,560,281 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วน  รอ้ยละ 
69.50 ของทุนจดทะเบียนทัง้หมดของ BUN เพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจ ำนวน 35,000,000 บำท จำกเดิม  80,000,000 
บำท เป็น 115,000,000 บำท โดยกำรออกหุน้สำมัญเพิ่มทุนเป็นจ ำนวน 3,500,000 หุน้ มูลค่ำ ที่ตรำไวหุ้น้ละ 10 
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บำท ในกำรนีบ้รษิัทมีควำมประสงคท์ี่จะสละสิทธิในกำรจองซือ้หุน้เพิ่ม จ ำนวน  2,432,500 หุน้ ในรำคำมลูค่ำที่ตรำ
ไวหุ้น้ละ 10 บำท หรือคิดเป็นมลูค่ำ 24,325,000 บำท ใหแ้ก่ นำยประสิทธ์ิ ศรีรุง่ธรรม ซึ่งไม่มีควำมสมัพนัธเ์ก่ียวขอ้ง
ที่เขำ้ข่ำยเป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนั ทัง้นี ้ภำยหลงักำร เพิ่มทนุ บรษิัทจะมีสดัส่วนกำรถือหุน้เท่ำกบั รอ้ยละ 48.35 ของ
จ ำนวนหุน้ท่ีออกและจ ำหน่ำยแลว้ ทัง้หมดของ BUN  

• บริษัทไดเ้ขำ้ร่วมลงนำมในสญัญำ IT Service Agreement กับ Dragon Corporation (HK) Limited ซึ่งเป็น บริษัท
ในประเทศ Hong Kong และไม่เป็นบุคคล ที่เก่ียวโยงกนั ส ำหรบักำรประกอบธุรกิจเก่ียวกบักำรบริหำร จดักำรดำ้น
เทคโนโลยี Service Provider เพื่อดูแลกลุ่มลกูคำ้ใหก้ับ Dragon Corporation (HK) Limited  ซึ่งบริษัทมีส่วนงำนท่ี
ด ำเนินงำนท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจดำ้นเทคโนโลยีและกำรพฒันำโปรแกรมระบบเทคโนโลยี สำรสนเทศ  

• แกไ้ขเพิ่มเติมวตัถุประสงคข์องบริษัท พี เพำเวอร ์แพลนท ์เอ็นเนอรย์ี่ จ ำกัด (“PPE”) ซึ่งเป็น บริษัทย่อย ที่บริษัทฯ 
ถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียน โดยใหม้ีวตัถปุระสงคเ์พิ่มเติม เพื่อใหส้ำมำรถ ท ำธุรกิจที่เก่ียวกบั
เทคโนโลยีทำงดำ้นระบบกำรจดักำรกำรเงินได ้ซึ่งบริษัทยังไม่ไดย้กเลิกแผนกำรด ำเนินธุรกิจ ในส่วน ของกำรท ำ
ธุรกิจพลังงำนทดแทน และใหเ้ปล่ียนชื่อ และตรำประทับบริษัท ของบริษัท พี เพำเวอร ์แพลนท ์เอ็นเนอรย์ี่  จ ำกัด 
(“PPE”) จำก บรษิัท พี เพำเวอร ์แพลนท ์เอ็นเนอรย์ี่ จ ำกดั (“PPE”) เป็น  บรษิัท ไว เทค อินเตอรเ์นชั่นนอล จ ำกดั  

• จ ำหน่ำยเงินลงทนุทัง้หมดในบรษิัท เฮลธต์ี ้เบสท ์จ ำกดั (”HB”) ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยที่บรษิัท บนั จ ำกดั (BUN)  ถือหุน้
ในสดัส่วนรอ้ยละ 60.00ของทุนจดทะเบียน โดยที่ BUN เป็นบริษัทย่อยซึ่งบริษัทฯ ถือหุน้ในสดัส่วน  รอ้ยละ 69.50 
ของทุนจดทะเบียน ใหแ้ก่ นำยธนอรรถ ตรีธิติธัญ ซึ่งไม่ใช่บุคคลที่เก่ียวโยงกันของบริษัท   ในรำคำรวม 1,500,000 
บำท โดยเป็นรำคำทุน และบริษัทยังไม่มีกำรลงทุนเพิ่มเติมในบริษัทดังกล่ำว รวมถึง  บริษัทหรือกลุ่ม บริษัทไม่มี
ภำระค ำ้ประกนั ภำระหนีสิ้น หรือภำระอื่นในส่วนท่ีตอ้งรบัผิดชอบ  

• จ ำหน่ำยเงินลงทนุทัง้หมดในบรษิัท สตรองเทค เอ็นเนอรจ์ี 3 จ ำกดั (“ST3”) ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยที่ บรษิัท ดีเอ็นเอ  เน็ท
เวิรค์ แอนด ์เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด (“DNE”)ถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 99.97 ของทุนจดทะเบียน โดยที่ DNE  เป็นบริษัท
ย่อยซึ่งบริษัทฯ ถือหุน้ในสัดส่วนรอ้ยละ 99.97 ของทุนจดทะเบียน ใหแ้ก่ นำยศุภกร ตำนะเศรษฐ  ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้
เดิมของบริษัท สตรองเทค เอ็นเนอรจ์ี 3 จ ำกัด (“ST3”) และไม่ใช่บุคคลที่เก่ียวโยงกันของบริษัท  ในรำคำรวม 
249,925 บำท โดยเป็นรำคำทนุ และบรษิัทยงัไม่มีกำรลงทนุเพิ่มเติมในบรษิัทดงักล่ำว  รวมถึง บรษิัทหรือกลุ่มบรษิทั 
ไม่มีภำระค ำ้ ประกนัภำระหนีสิ้น หรือภำระอื่นในส่วนท่ีตอ้งรบัผิดชอบ  

• ยกเลิกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัท บัน จ ำกัด (“BUN”) ซึ่งจ ำหน่ำยให้แก่นำยชำญวิทย ์บรรณสำร 
ตระกูล โดยบริษัทและผูซ้ือ้อยู่ระหว่ำงกำรท ำบันทึกขอ้ตกลงร่วมกันส ำหรบั กำรยกเลิกรำยกำรดังกล่ำว   เพื่อให้
ถูกตอ้งตำมกฎหมำย และลดผลกระทบที่จะเกิดขึน้มำกที่สุดนั้น ขณะนี ้บริษัทและผูซ้ือ้ได ้ด ำเนินกำร ท ำบันทึก
ขอ้ตกลงและลงนำมรว่มกนัส ำหรบักำรยกเลิกรำยกำรดงักล่ำวเรียบรอ้ยแลว้ 

• บริษัท ดีเอ็นเอ รีเทล ลิง้คจ์ ำกัด (“DRL”) เพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจ ำนวน 50,000,000 บำท จำกเดิม  100,000,000 
บำท เป็น 150,000,000 บำท บำท โดยกำรออกหุน้สำมญั เพิ่มทุนเป็นจ ำนวน 500,000 หุน้  มูลค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 
100 บำท โดย DRV จะใชสิ้ทธิจองซือ้หุน้สำมัญเพิ่มทุนของ DRL จ ำนวน 200,000 หุน้  มูลค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 100 

210



บริษัท ดิสคฟัเวอร ์แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั (MORE) เอกสำรแนบ 3 หนำ้ 9/35   
 

บำท คิดเป็นมูลค่ำรวมทั้งสิน้ 20,000,000 บำท และนำยประสิทธ์ิ ศรีรุ่งธรรม  จะลงทุน ในหุน้สำมัญเพิ่มทุนของ 
DRL จ ำนวน 300,000 หุน้ รำคำหุน้ละ 133.3333 บำท คิดเป็นมลูค่ำรวม ทัง้สิน้ 40,000,000 บำท  
 
ปี 2561 

• จ ำหน่ำยเงินลงทนุทัง้หมดในหุน้สำมญัของบรษิัท ฮอลลีวูด้ (ประเทศไทย) จ ำกดั (“HLW”) (เดิมชื่อ  “บรษิัท ฮอลรีวูด้ 
รีพอรท์เตอร ์(ประเทศไทย) จ ำกัด”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัท ดีเอ็นเอ เรฟโวลชูั่น จ ำกัด  (“DRV”) ถือหุน้ในสดัส่วน
รอ้ยละ 83.34 ของทนุจดทะเบียน  

• จ ำหน่ำยเงินลงทนุทัง้หมดในหุน้สำมญัของบรษิทั สมอลลรู์ม จ ำกดั (“SMR”) ซึ่งเป็นบรษิัทรว่มที่บรษิัท ดีเอ็นเอ  เรฟ 
โวลชูั่น จ ำกดั (“DRV”) ถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 25.00 ของทนุจดทะเบียน โดยที่ DRV เป็นบรษิัทย่อยที่ บรษิัทถือหุน้
ใน สดัส่วนรอ้ยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียน  

• จ ำหน่ำยเงินลงทุนทั้งหมดในหุ้นสำมัญของบริษัท มำยเน็ตเวิรค์ แอนด ์โซลูชั่น จ ำกัด ( “MyNet”) ซึ่งเป็นบริษัท
ย่อย  ที่บรษิัทถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 50.99 ของทนุจดทะเบียน  

• จ ำหน่ำยเงินลงทนุทัง้หมดในหุน้สำมญัของของบริษัท ดิจิตอล ซินเนอรจ์ี จ ำกัด (“DGT”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ บริษัท 
ดีเอ็น เอ เรฟโวลชูั่น จ ำกัด (“DRV”) ถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 49.00 ของทุนจดทะเบียน โดยที่ DRV  เป็นบริษัทย่อย
ที่บรษิัทถือหุน้ ในสดัส่วน รอ้ยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียน  

• จ ำหน่ำยเงินลงทุนทัง้หมดในหุน้สำมัญของบริษัท บนั จ ำกัด (“Bun”) จ ำนวน 4,000,000 หุน้ หรือคิดเป็น สดัส่วน 
รอ้ยละ 50.00 ของทนุจดทะเบียนทัง้หมด  

• จ ำหน่ำยเงินลงทุนทัง้หมดในหุน้สำมญัของบริษัท ไวเทค อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (ไวเทค) ที่บริษัทถืออยู่ ทัง้หมด
จ ำนวน 29,997 หุน้ หรือคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียนทัง้หมด  

• จ ำหน่ำยเงินลงทุนทัง้หมดในหุน้สำมญัของบริษัท ดีเอ็นเอ รีเทล ลิง้ค ์จ ำกัด ( “DRL”) ใหแ้ก่บริษัท  บำนำน่ำ กรุ๊ป 
จ ำกดั จ ำนวน 1,199,999 หุน้ หรือคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 79.99 ของทนุจดทะเบียนทัง้หมดของ DRL  
ปี 2562 

• เปล่ียนแปลงชื่อบรษิัท และชื่อย่อหลกัทรพัย ์ 
ชื่อบริษัท  จำกเดิม   “บรษิัท ดีเอ็นเอ 2002 จ ำกดั (มหำชน)”   

เปล่ียนเป็น  “บรษิัท มอร ์รีเทิรน์ จ ำกดั (มหำชน)”  
ชื่อย่อหลักทรัพย ์ จำกเดิม   “DNA”   

เปล่ียนเป็น  “MORE”  
รวมทัง้เปล่ียนแปลงตรำประทบัของบรษิัทในวนัท่ี 16 มกรำคม 2562  

• ลดทุนจดทะเบียนจำกจ ำนวน 327,359,150 บำท เป็นทุนจดทะเบียนจ ำนวน 326,543,579.75 บำท โดยกำร ตดัหุน้
สำมัญที่ยังมิไดอ้อกจ ำหน่ำยจ ำนวน 16,311,405 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 0.05 บำท เทียบเท่ำกับทุน จดทะเบียน 
จ ำนวน 815,570.25 บำท  
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• เขำ้ลงทุนในหุน้สำมญัของบริษัท มอร ์แอดไวซ ์จ ำกัด (เดิมชื่อ บริษัท อีเอสพี รี-ไลฟ์้ แบตเตอรี่ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
(“ESP”)) จ ำนวน 6,000 หุน้ หรือคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 60 ของทนุจดทะเบียนทัง้หมด ของ ESP มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 
100 บำท ในรำคำหุน้ละ 100 บำท (หนึ่งรอ้ยบำท) คิดเป็นมลูค่ำรวมทัง้สิน้  600,000 บำท (หกแสนบำท) จำก นำย
ณัฐสิษฐ์ เล่ำป่ินกำญจน ์จ ำนวน 6,000 หุน้ (จำกจ ำนวนทุนจดทะเบียน จ ำนวน 1,000,000 บำท แบ่งออกเป็นหุน้
สำมัญจ ำนวน 10,000 หุน้ (หนึ่งหมื่นหุน้) มูลค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 100 บำท) ซึ่งธุรกิจของ ESP เป็นธุรกิจผลิตและจดั
จ ำหน่ำย รบัซือ้ ขนยำ้ย และรบัฟ้ืนฟูแบตเตอรี่ทุกประเภท   เครื่องชำรจ์ฟ้ืนฟูแบตเตอรี่ โดยจะไดร้ำยไดม้ำจำกกำร
จ ำหน่ำยเครื่องชำรจ์ฟ้ืนฟูแบตเตอรี่ และค่ำบริกำรชำรจ์ ฟ้ืนฟูแบตเตอรี่ ซึ่งกำรที่บริษัทเขำ้ลงทุนในครัง้นี ้บริษัทจะ
ไดร้บัประโยชนจ์ำกส่วนแบ่งรำยไดข้อง ESP และ รูปแบบกำรท ำธุรกิจดำ้นอื่นๆ นอกจำกธุรกิจปัจจบุนัของบรษิัท  

• ใหบ้ริษัท มอร ์พร็อพเพอรต์ี ้ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ำกัด (PROP) (ชื่อเดิม บริษัท ดีเอ็นเอ เรฟโวลชูั่น จ ำกัด ซึ่งเปล่ียน ชื่อ
เมื่อวนัท่ี 22 มีนำคม 2562) เขำ้ลงทนุในอำคำรชดุโครงกำรบำ้นสวนจตจุกัร ซอยวิภำวดีรงัสิต 17 โดยกำร เขำ้ซือ้หอ้ง
ชุดพำณิชยกรรมและหอ้งชุดพกัอำศยัที่ยงัไม่ไดข้ำยคงเหลือ จ ำนวน 147 ยูนิต เนือ้ที่หอ้งชุดรวม  8,570.93 ตำรำง
เมตร (“หอ้งชดุ”) จำกบรษิัท เวิลด ์เอ็นเตอรเ์ทนเม็นท ์เน็ทเวิรค์ จ ำกดั   

• ยำ้ยที่ตัง้ส ำนกังำนใหญ่ของบรษิัทและบรษิัทย่อย จำกเดิมตัง้อยู่ที่ 191 อำคำรสีลมคอมเพล็กซ ์ชัน้ท่ี 21 หอ้ง เลขที่ บี 
ถนนสีลม สีลม เขตบำงรกั กรุงเทพมหำนคร ไปยงัที่ตัง้ส ำนกังำนใหญ่แห่งใหม่ เลขที่ 222/148-150  อำคำรชุดบำ้น
สวนจตจุกัร ซอยวิภำวดีรงัสิต 17 ถนนวิภำวดีรงัสิต แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพมหำนคร  10900 โดยมีผลตัง้แต่
วนัท่ี 1 สิงหำคม 2562 เป็นตน้ไป   

• เปล่ียนแปลงชื่อบรษิัทย่อย ดงันี ้  
ชื่อบริษัท   จำกเดิม   “บรษิัท พี เพำเวอร ์แพลนท ์จ ำกดั ”   

เปล่ียนเป็น “บรษิัท พีเพิล แพลตฟอรม์ จ ำกดั”   
รวมทัง้เปล่ียนแปลงตรำประทบัของบรษิัทในวนัท่ี 21 ตลุำคม 2562  
ชื่อบริษัท   จำกเดิม   “บรษิัท ดีเอ็นเอ เน็ทเวิรค์ แอนด ์เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกดั”  

เปล่ียนเป็น  “บรษิัท มอร ์เน็ทเวิรค์ แอนด ์เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกดั”  
รวมทัง้เปล่ียนแปลงตรำประทบัของบรษิัทในวนัท่ี 19 พฤศจิกำยน 2562 
 
ปี 2563 

• บรษิัท เสม็ดยทูิลิตีส้ ์จ ำกดั ไดด้  ำเนินกำรก่อสรำ้งในโครงกำรจ ำหน่ำยน ำ้ประปำบนเกำะเสม็ดใน โดยเป็นกำร วำงท่อ
ประปำลอดใตท้ะเล จำกเขำแหลมหญำ้ - เกำะเสม็ด ซึ่งบรษิัทเริ่มขำยน ำ้ประปำและรบัรูร้ำยไดใ้น ไตรมำสที่ 4 ของปี 
2563 ซึ่งถือว่ำเป็นกำรลงทุนที่ลดควำมเส่ียงจำกกำรด ำเนินธุรกิจไดอ้ย่ำงมำก รวมทั้ง สำมำรถรบัรูร้ำยไดโ้ดยเร็ว 
เนื่องจำกน ำ้ประปำเป็นสำธำรณปูโภคที่เป็นท่ีตอ้งกำรอย่ำงยิ่งในแหล่งท่องเที่ยว ที่มีควำมนิยมสงูจำกทัง้คนไทยและ
ชำวต่ำงชำติ รวมทัง้คนทอ้งถิ่นท่ีอำศยัและผูท้ี่ประกอบธุรกิจบนเกำะเสม็ด  

• บริษัท มอร ์รีเทิรน์ จ ำกัด (มหำชน) ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 17 กรกฎำคม 2563  ไดม้ีมติ
อนุมัติกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท  จ ำนวน 177,250,000 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิม   จ ำนวน 
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326,543,579.75 บำท เป็นทุนจดทะเบียนจ ำนวน 503,793,579.75 บำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญ เพิ่มทุน จ ำนวน 
3,545,000,000 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 0.05 บำท เพื่อออกและเสนอขำยหุน้สำมญัเพิ่มทุน แบบเฉพำะเจำะจงแก่
บคุคลในวงจ ำกดั (Private Placement) เป็นจ ำนวน 3,000,000,000 หุน้ แก่บคุคลดงั ต่อไปนี ้ 

1) นำยภทัรเดช พลูเกิด   จ ำนวน 1,000,000,000 หุน้  
2) นำยธนอรรถ ตรีธิติธัญ   จ ำนวน 1,000,000,000 หุน้  
3) นำยเฉลิมพงษ์ มหำวำณิชยว์งศ ์ จ ำนวน 1,000,000,000 หุน้  

และเพื่อรองรบักำรใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทุนจำกกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้ ครัง้ที่ 2  (MORE-
W2) เป็นจ ำนวน 545,000,000 หุน้ ซึ่งจะออกใหก้ับผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตำมสัดส่วนกำรถือหุน้โดยไม่คิดมูลค่ำ 
(ศูนยบ์ำท) ทัง้นีท้ี่ประชุมวิสำมญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 9 กันยำยน 2563 ไดม้ีมติอนุมตัิกำรเพิ่ม
ทนุและ ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สำมญัของบรษิัท ครัง้ที่ 2 (MORE-W2) ดงักล่ำว  

• บริษัท มอร ์เมดดิคลั จ ำกัด ไดม้ีกำรลงนำมในบนัทึกขอ้ตกลงควำมร่วมมือและประกอบกิจกำรผลิตภณัฑ ์สมนุไพร
คุณภำพ รำ้นผลิตภณัฑส์มนุไพรคุณภำพภำยใตต้รำสญัลกัษณ์ “กำรบูร” มีระยะเวลำ 10 ปี นบัจำก วนัที่ลงนำมใน
สญัญำ ในไตรมำส 3 ปี 2563 บรษิัทฯ เริ่มด ำเนินกำรประชำสมัพนัธเ์ปิดตวัผลิตภณัฑภ์ำยใต ้ แบรนด ์“กำรบรู” และ
ออกวำงจ ำหน่ำยใน ICONSIAM และ FOODLAND จ ำนวน 7 สำขำ และช่วงไตรมำส  4 ปี 2563 บรษิัทไดด้  ำเนินกำร
คน้ควำ้วิจยัผลิตภณัฑจ์ำกสมนุไพรไทยเพื่อเพิ่มผลิตภณัฑใ์หม้ีควำมหลำกหลำย ขยำยช่องทำงกำรจ ำหน่ำยสินคำ้
ผ่ำนระบบออนไลน ์เพื่อใหเ้ขำ้ถึงลกูคำ้ไดง้่ำยขึน้ และรวบรวม ผลิตภณัฑส์มนุไพรมำจ ำหน่ำยเพื่อเพิ่มศกัยภำพของ
สินคำ้สมนุไพรไทย โดยมีกำรเตรียมกำรวำงแผนด ำเนิน กำรเพื่อจดัท ำแฟรนไชสต์่อไป  
ทัง้นี ้กำรลงนำมในบนัทึกขอ้ตกลงดงักล่ำวเป็นกำรรว่มมือในกำรท ำงำนรว่มกนั 3 หน่วยงำน ระหว่ำง (1) บรษิัทฯ (2) 
กรมกำรแพทย์แผนไทย และกำรแพทย์ทำงเลือก และ (3) แพทยสมำคมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์
ผสมผสำน  (เป็นเจำ้ของเครื่องหมำยกำรคำ้ผลิตภณัฑส์มนุไพรคณุภำพ ภำยใตช้ื่อ (“กำรบรู”) เพื่อด ำเนินกำรส่งเสรมิ
ผู้ประกอบกำร สมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ส่งเสริมให้มีกำรขำยผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ทั้งในแล ะ
ต่ำงประเทศ เพื่อเพิ่มมลูค่ำและศกัยภำพในกำรแข่งขนัในระดบันำนำชำติของประเทศดำ้นสมนุไพร บริษัทด ำเนินจดั
จ ำหน่ำยผลิตภณัฑภ์ำยใตแ้บรนด ์ “กำรบรู” ใหเ้ป็นโมเดลรำ้นผลิตภณัฑส์มนุไพรคณุภำพ  

 

2.2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

กำรประกอบธุรกิจของกลุ่มบรษิัท สำมำรถแบ่งออกไดด้งันี ้ 
1) บรษิัท มอร ์รีเทิรน์ จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิัทฯ”)  

บริษัทฯ เริ่มด ำเนินธุรกิจเก่ียวกับกำรจ ำหน่ำยอุปกรณร์ะบบประหยดัพลงังำนใหก้ับกลุ่มผูร้บัเหมำติดตัง้ และ ในช่วง
ระหว่ำงกลำงปี 2562 บริษัทฯ ท ำกำรสั่งซือ้อุปกรณ์ระบบประหยัดพลังงำนขนำดเล็กเพื่อน ำเขำ้มำติดตัง้ใหก้ับลูกคำ้ ธุรกิจ
ขนำดเล็ก ในตวัเมืองที่มีกำรใชป้ริมำณกระแสไฟที่สงู สถำนะกำรด ำเนินงำนในปัจจุบนั บริษัทฯ ยงัคงด ำเนินธุรกิจดงั กล่ำว
อย่ำงต่อเนื่อง โดยไดม้ีกำรปรบัแผนงำนขำยจำกกลุ่มลูกคำ้ในตัวเมือง เป็นในส่วนของอุตสำหกรรมขนำดเล็ก ที่มีกำร ใช้
กระแสไฟค่อนข้ำงสูง โดยปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรทดสอบและประเมินประสิทธิภำพกำรประหยัดพลังงำนของ 
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อุปกรณด์งักล่ำวใหก้ับทำงกลุ่มโรงสีขำ้วขนำดเล็ก – ขนำดกลำง อย่ำงไรก็ตำมบริษัทฯ ยงัคงด ำเนินธุรกิจดงักล่ำวเป็นธุรกิจ 
หลกัของบรษิัทฯ และพยำยำมมองหำโอกำสทำงธุรกิจในกำรลงทนุเพิ่มในธุรกิจอื่นๆ ที่จะสรำ้งรำยไดใ้หก้บับรษิัทฯ ต่อไป  

2) บรษิัท มอร ์พรอ็พเพอรต์ี ้ดีเวลลอปเมน้ทจ์ ำกดั (“PROP”) 

เป็นบริษัทย่อยโดยบริษัทเป็นผูถื้อหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 99.99 ของทุนช ำระแลว้ 384,000,000 บำท ประกอบ ธุรกิจ
พฒันำอสงัหำรมิทรพัย ์โดยลกัษณะกำรด ำเนินงำนท่ีผ่ำนมำ ในระหว่ำงปี 2562 บรษิัทฯ ไดท้ ำกำรซือ้หอ้งชดุพำณิช กรรมและ
หอ้งชุดพกัอำศยัโดยท ำกำรซ่อมแซมและปรบัปรุงใหม่ก่อนขำย โดยสถำนะกำรด ำเนินงำนในปัจจุบนั บริษัทอยู่ ระหว่ำงกำร
จัดกำร และเลือกแนวทำงกำรด ำเนินงำน รวมถึงกำรศึกษำเพิ่มเติมเก่ียวกับกำรบริหำรหรือกำรพัฒนำ อสังหำริมทรพัยท์ี่มี
เพื่อให้กำรลงทุนเกิดผลประโยชน์มำกที่สุด และบริษัทยังมีแผนในกำรหำอสังหำริมทรัพย ์เพื่อพัฒนำ และเป็นกำรลงทุน
เพิ่มเติมต่อไป  

3) บรษิัท มอร ์เมดดิคลั จ ำกดั (“MMD”)  

เป็นบรษิัทย่อยโดยบรษิัทถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียนจ ำนวน 100,000,000 บำท PPP  ปัจจบุนั 
MED ไดเ้ริ่มประกอบธุรกิจในส่วนงำนจัดจ ำหน่ำยผลิตภัณฑส์มุนไพรไทย โดยในระหว่ำงปี 2563 ไดเ้ขำ้ร่วมลงนำม ควำม
รว่มมือ (MOU) กบัหน่วยงำนต่ำงๆ ซึ่งมีรำยละเอียด ดงันี ้ 

• บันทึกควำมร่วมมือ (MOU) เรื่อง “กำรประกอบกิจกำรผลิตภัณฑส์มนุไพรคุณภำพ รำ้นผลิตภัณฑส์มนุไพร 
คุณภำพภำยใต้ตรำสัญลักษณ์ “กำรบูร”” ระหว่ำง 3 หน่วยงำน ได้แก่ (1) กรมกำรแพทย์แผนไทยและ 
กำรแพทยท์ำงเลือก กระทรวงสำธำรณสขุ (2) แพทยสมำคมกำรแพทยแ์ผนไทยและกำรแพทยผ์สมผสำน (3) 
บริษัท มอร ์เมดดิคลั จ ำกัด ซึ่งมีวตัถุประสงคเ์พื่อด ำเนินกำรส่งเสริมผูป้ระกอบกำรสมุนไพร และผลิตภณัฑ์
สมนุไพรไทย ส่งเสรมิใหม้ีกำรขำยผลิตภณัฑส์มนุไพรไทย ทัง้ในและต่ำงประเทศ เพื่อเพิ่ม มลูค่ำและศกัยภำพ
ในกำรแข่งขนัในระดบันำนำชำติของประเทศดำ้นสมนุไพร  

• บันทึกควำมร่วมมือ (MOU) เรื่อง “กำรส่งเสริมตลำดกลำงในกำรจ ำหน่ำยวตัถุดิบสมนุไพรไทย” ระหว่ำง  4 
หน่วยงำน ไดแ้ก่ (1) กรมกำรแพทยแ์ผนไทยและกำรแพทยท์ำงเลือก กระทรวงสำธำรณสขุ (2)  กรมส่งเสรมิ
กำรเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์(3) บรษิัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ ์จ ำกดั  (ตลำดไท) (4) บรษิัท มอร ์
เมดดิคัล จ ำกัด ซึ่งมีวัตถุประสงคเ์พื่อส่งเสริมกำรขำย กำรผลิตและ กำรใชผ้ลิตภัณฑส์มุนไพร สรำ้งตลำด
กลำง วัตถุดิบสมนุไพรไทย สรำ้งพืน้ที่ซือ้ขำยใหแ้ก่ผูซ้ือ้และเกษตรกร   และพัฒนำผลิตภัณฑส์มนุไพรใหไ้ด้
มำตรฐำนสำกล   

• บันทึกควำมร่วมมือ (MOU) เรื่อง “กำรพัฒนำยำและผลิตภัณฑ์ส่งเสริมสุขภำพจำกกัญชำ กัญชง   และ
กระท่อมแบบครบวงจร” ระหว่ำง 3 หน่วยงำน ไดแ้ก่ (1) บริษัท มอรเ์มดดิคลั จ ำกัด (2) กรมกำรแพทย ์แผน
ไทย และกำรแพทยท์ำงเลือก (3) แพทยสมำคมกำรแพทยแ์ผนไทยและกำรแพทยผ์สมผสำน  

• บันทึกควำมร่วมมือ (MOU) เรื่อง “ผลิตเครื่องส ำอำง” ระหว่ำง 2 หน่วยงำน ไดแ้ก่ (1) บริษัท มอรเ์มด ดิคลั 
จ ำกัด (2) บริษัท ภูฐำปัญญำออกำนิค จ ำกัด ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมควำมร่วมมือกันเพื่อ ผลิต
เครื่องส ำอำงคซ์ึ่งมีส่วนผสมสำรสกดัจำกกญัชง และ/หรือสำรสกัด CBD ในเชิงพำณิชย ์ภำยใต ้กำรอนญุำต
จำกหน่วยงำนภำครฐัที่เก่ียวขอ้ง   
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4) บรษิัท มอร ์เน็ทเวิรค์ แอนด ์เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกดั (“MNE”)  

เป็นบรษิัทย่อยโดยบรษิัทถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียน จ ำนวน 30,000,000 บำท MNE  ด ำเนิน
ธุรกิจรบับริหำรจดักำรบุคลำกร โดยลักษณะกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ ในช่วงเดือนธันวำคม 2562 บริษัทไดม้ีกำรท ำ สัญญำ
บริหำรจัดกำรดำ้นบุคลำกร กับบริษัทแห่งหนึ่ง โดยบริษัทใหบ้ริกำรบริหำรจดักำร ควบคุม ดูแล จัดหำบุคลำกรเพื่อ มำดูแล
ทรพัยสิ์น ตำมศูนยป์ฏิบตัิงำนของลกูคำ้ที่ไดเ้ตรียมไว ้สถำนะกำรด ำเนินงำนในปัจจบุนั ในไตรมำสที่ 4/2563 บริษัท ไดม้ีกำร
ใหบ้รกิำรตำมสญัญำดงักล่ำว ทัง้สิน้ 237 ศนูย ์ซึ่งมีก ำหนดระยะเวลำกำรว่ำจำ้ง 45 เดือน   

5) บรษิัท เสม็ดยทูิลิตีส้ ์จ ำกดั (“Samed Utilities”)  

เป็นบรษิัทย่อยโดย MNE ถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 54.99 ของทนุช ำระแลว้ จ ำนวน 60,000,000 บำท Samed  Utilities 
ด ำเนินธุรกิจดำ้นผลิตและจ ำหน่ำยน ำ้ประปำ โดยในปี 2562 บริษัทไดม้ีกำรลงนำมสญัญำโครงกำรวำงระบบน ำ้ ประปำเพื่อ
บริหำรจัดกำรน ำ้ประปำบนเกำะเสม็ดระยะเวลำ 25 ปี โดยเป็นโครงกำรร่วมมือกับองคก์ำรบริหำรส่วนจังหวัด ระยองเพื่อ
ด ำเนินกำรวำงระบบประปำรวมถึงท่อส่งน ำ้ลอดใตท้ะเลเพื่อใหบ้ริกำรน ำ้ประปำบนเกำะเสม็ด ในไตรมำสที่ 1 ปี  2563 เริ่ม
ด ำเนินกำรก่อสรำ้งระบบวำงท่อประปำลอดใตท้ะเลจำกฝ่ังบนหำดแหลมหญำ้ ไปยงัเกำะเสม็ด และด ำเนินกำร วำงระบบท่อ
น ำ้ประปำบนเกำะเสม็ดแลว้เสรจ็ในช่วงปลำยไตรมำสที่ 3 ปี 2563 โดยสำมำรถใหบ้รกิำรน ำ้ประปำกบักลุ่ม ชุมชนและโรงแรม
บนเกำะเสม็ด พรอ้มรบัรูร้ำยไดต้ัง้แต่ไตรมำสที่ 4 ปี 2563 เป็นตน้ไป ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 มีจ ำนวน ลกูคำ้ประมำณ 145 
รำย 

6) บรษิัท มอร ์แอดไวซ ์จ ำกดั (เดิมชื่อ บรษิัท อีเอสพี รี-ไลฟ์้ แบตเตอรี่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (“ESP”))  

เป็นบริษัทย่อยโดยบริษัทถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 60.00 ของทุนจดทะเบียน จ ำนวน 1,000,000 บำท ESP  ด ำเนิน
ธุรกิจผลิตและจัดจ ำหน่ำย รับซือ้ ขนย้ำย และรับฟ้ืนฟูแบตเตอรี่ทุกประเภท เครื่องชำรจ์ฟ้ืนฟูแบตเตอรี่ ซึ่งลักษณะ กำร
ด ำเนินงำนท่ีผ่ำนมำ บรษิัทเริ่มด ำเนินงำนรบัฟ้ืนฟแูบตเตอรี่ตัง้แต่ ไตรมำสที่ 2/2562  

 

2.3. โครงสร้างบริษัท 
โครงสรำ้งบรษิัท และบรษิัทในเครือ ณ วนัท่ี 31 กนัยำยน 2564 
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ที่มำ:  บริษัทฯ 

 
กลุ่มบรษิัทประกอบดว้ย บรษิัท บรษิัทย่อย   
1) บรษิัท มอร ์รีเทิรน์ จ ำกดั (มหำชน) “บรษิัท”  
บรษิัทประกอบธุรกิจ จ ำหน่ำยอปุกรณร์ะบบประหยดัพลงังำนใหแ้ก่กลุ่มผูร้บัเหมำติดตัง้ระบบประหยดัพลงังำน  
2) บรษิัท มอร ์พรอ็พเพอรต์ี ้ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั (“PROP”)  
เป็นบรษิัทย่อยโดยบรษิัทเป็นผูถื้อหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 99.99 ของทนุช ำระแลว้ 384,000,000 บำท ประกอบ ธุรกิจ
พฒันำอสงัหำรมิทรพัย ์  
3) บรษิัท มอร ์เมดดิคลั จ ำกดั (“MMD”)  
เป็นบรษิัทย่อยโดยบรษิัทถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียนจ ำนวน 25,000,000 บำท  MED ด ำเนนิ
ธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ และมีส่วนงำนจ ำหน่ำยผลิตภณัฑส์มนุไพร  
4) บรษิัท เฮอเบิล เทคโนโลยีจ ำกดั (“HBT”)  
เป็นบริษัทย่อยโดย MMD ถือหุ้นในสัดส่วนรอ้ยละ 75.00 ของทุนจดทะเบียน ด ำเนินธุรกิจจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์
อำหำรเสริม ซึ่งผลิตจำกสมนุไพรทุกชนิด ประกอบธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกับพืชพรรณสมนุไพรทุกชนิดกญัชำ กัญชง ใบ
กระท่อม ฯลฯ 
5) บรษิัท คำนำบิส คลบั จ ำกดั (“KNB”) 
เป็นบริษัทย่อยโดย MMD ถือหุ้นในสัดส่วนรอ้ยละ 49.99 ของทุนจดทะเบียน ด ำเนินธุรกิจจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์
อำหำรเสริม ซึ่งผลิตจำกสมนุไพรทุกชนิด ประกอบธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกับพืชพรรณสมนุไพรทุกชนิดกญัชำ กัญชง ใบ
กระท่อม ฯลฯ 
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6) บรษิัท มอร ์เน็ทเวิรค์ แอนด ์เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกดั (“MNE”) 
เป็นบริษัทย่อยโดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนรอ้ยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน จ ำนวน 65,000,000 บำท  MNE 
ด ำเนินธุรกิจรบับรหิำรจดักำรบคุลำกร  
7) บรษิัท เสม็ดยทูิลิตีส้ ์จ ำกดั (“Samed Utilities”)  
เป็นบริษัทย่อยโดย MNE ถือหุ้นในสัดส่วนรอ้ยละ 60.00 ของทุนช ำระแลว้ จ ำนวน 60,000,000 บำท  Samed 
Utilities ด ำเนินธุรกิจดำ้นผลิตและจ ำหน่ำยน ำ้ประปำ  
8) บรษิัท ปลวกแดง จ ำกดั (“PLD”)  
เป็นบริษัทย่อยโดย MNE ถือหุน้ในสัดส่วนรอ้ยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน ด ำเนินธุรกิจดำ้นผลิตและจ ำหน่ำย
น ำ้ประปำ  
9) บรษิัท มอร ์แอดไวซ ์จ ำกดั (เดิมชื่อ บรษิัท อีเอสพี รี-ไลฟ์้ แบตเตอรี่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (“ESP”))  
เป็นบริษัทย่อยโดยบริษัทถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 60.00 ของทุนจดทะเบียน จ ำนวน 1,000,000 บำท ESP ด ำเนิน
ธุรกิจผลิตและจดัจ ำหน่ำย รบัซือ้ ขนยำ้ย และรบัฟ้ืนฟแูบตเตอรี่ทกุประเภท เครื่องชำรจ์ฟ้ืนฟแูบตเตอรี่  
10) บรษิัท ดี เอ็น เอ เฟรชแอร ์จ ำกดั (“DNF”) 
เป็นบริษัทย่อยโดยบริษัทถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 49.99 ของทุนช ำระแลว้ จ ำนวน 60,000,000 บำท ด ำเนินธุรกิจ
เก่ียวกบัโฆษณำ 
11) บรษิัท มอร ์คอนแทรค ฟำรม์มิ่ง (“MCF”)  
เป็นบริษัทย่อยโดย MMD ถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน โดย MCF อยู่ระหว่ำงขัน้ตอนกำรจด
ทะเบียนจดัตัง้บรษิัทและยงัมิไดด้  ำเนินธุรกิจ 
 

2.4. โครงสร้างรายได้ 
รำยไดข้องกลุ่มบริษัทจ ำแนกไดเ้ป็น 2 กลุ่มหลัก คือ 1) รำยไดจ้ำกกำรขำย ซึ่งมำจำกธุรกิจสำธำรณูปโภค โดยมี 

บริษัท เสม็ดยูทิลิตีส้ ์จ ำกัด เป็นบริษัทด ำเนินธุรกิจเก่ียวกับกำรจ ำหน่ำยน ำ้ประปำบนเกำะเสม็ด โดยเริ่มมีกำรรบัรูร้ำยไดเ้มื่อ
เดือนตุลำคม 2563 และธุรกิจซือ้มำขำยไป โดยมีบริษัท มอร ์รีเทิรน์ จ ำกัด (มหำชน) ประกอบธุรกิจจ ำหน่ำยอุปกรณร์ะบบ
ประหยดัพลงังำนใหแ้ก่กลุ่มผูร้บัเหมำติดตัง้ระบบประหยดัพลงังำน 2) รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำร เป็นรำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำร
ดำ้นบุคลำกร โดยมีบริษัท มอร ์เน็ทเวิรค์ แอนด ์เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด เป็นบริษัทใหบ้ริกำรในกำรบริหำรจดักำรดำ้นบุคลำกรและ
ดูแลศูนย ์USO NET และรำยไดค้่ำบริกำรฟ้ืนฟูแบตเตอรี่ ซึ่งด ำเนินงำนโดยบริษัท อีเอสพี รี -ไลฟ์้ แบตเตอรี่ (ประเทศไทย) 
จ ำกดั  

 
โครงสรำ้งรำยไดข้องบรษิัทฯ ในระยะ 3 ปีที่ผ่ำน ณ งวดปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม ของแต่ละปี และส ำหรบังวด

หกเดือนสิน้สดุ 30 มิถนุำยน 2564 มีดงันี ้

รายได้จากการด าเนินธุรกิจ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 หกเดือนแรก ปี 2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
รายได้จากการขาย1/ 32.46  17.45  1.21  3.01  5.56  13.15  37.77  41.62  
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รายได้จากการด าเนินธุรกิจ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 หกเดือนแรก ปี 2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

  - ธุรกิจสำธำรณปูโภค -   -   -   -   4.05  9.58  25.35  27.93  
  - ธุรกิจซือ้มำขำยไป 32.46  17.45  1.21  3.01  1.51  3.57  12.42  13.68  
รายได้จากการให้บริการ 0.26  0.14  0.94  2.34  22.06  52.19  32.70  36.03  
รายได้อ่ืน 153.31  82.41  38.16  94.65  14.65  34.66  20.29  22.36  

รวมรายได้ 186.03  100.00  40.32  100.00  42.27  100.00  90.76  100.00  
ที่มำ:  รำยงำนประจ ำปี 2563 บริษัท มอร ์รีเทิรน์ จ ำกดั (มหำชน) และ SET 
หมำยเหต:ุ มีกำรปรบัปรุงกำรแบ่งประเภทรำยไดท้ ำใหโ้ครงสรำ้งรำยไดอ้ำจแตกต่ำงกบังบก ำไรขำดทนุ  
 

3. ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัทฯ 
3.1. โครงสร้างผู้ถือหุ้น 

ผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 15 มีนำคม 2564 บรษิัทมีผูถื้อหุน้รำยใหญ่ตำมสมดุทะเบียน ดงันี ้
ล าดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1 นำยอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ 1,507,200,165 23.08 
2 นำยศิริศกัดิ์ ปิยทสัสีกลุ 732,862,800 11.22 
3 นำยวสนัต ์จำวลำ 456,748,000 6.99 
4 นำยอภิมขุ บ ำรุงวงศ ์ 333,333,333 5.10 
5 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร ์จ ำกดั 319,206,259 4.89 
6 นำยสำมำรถ ฉั่วศิริพฒันำ 284,000,065 4.35 
7 UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 193,750,000 2.97 
8 นำงสำวจิระวรรณ ไชยพงศผ์ำติ  121,897,400 1.87 
9 นำยปริญญำ ปริญญำนสุสรณ ์ 111,111,111 1.70 
10 นำงฐำนิสร ธรรมลิขิตกลุ 90,594,000 1.39 
11 ผูถ้ือหุน้รำยย่อย 2,380,168,462 36.44 
  รวม 6,530,871,595 100.00 

ทนุจดทะเบียน 503,793,579.75 บำท 
ทนุที่ออกและเรียกช ำระแลว้ 326,543,579.75 บำท 

ที่มำ:  SET 

 
3.2. คณะกรรมการบริษัท 

ณ วนัท่ี 31 สิงหำคม 2564 คณะกรรมกำรบรษิัทประกอบดว้ยกรรมกำรจ ำนวน 8 คน ดงันี ้ 

 ช่ือ ต าแหน่ง 
1 พลต ำรวจตรีลทัธสญัญำ เพียรสมภำร  ประธำนกรรมกำร กรรมกำรอิสระ และ ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ  
2 ดร.อมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ ประธำนเจำ้หนำ้ทีบ่ริหำร กรรมกำรผูจ้ดักำร และกรรมกำร 
3 นำยศิริศกัดิ์ ปิยทสัสีกลุ กรรมกำร 
4 นำยฉฐัภมิู ขนัติวิริยะ กรรมกำร 
5 นำยสมชำย วงศท์รพัยส์ิน  กรรมกำรอิสระ และ กรรมกำรตรวจสอบ  
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 ช่ือ ต าแหน่ง 
6 นำยปรวิชย ์โอภำส กรรมกำรอิสระ และ กรรมกำรตรวจสอบ  
7 ดร.อริชยั รกัธรรม กรรมกำรอิสระ 
8 นำยภทัรบ์ดี โฉมวงศ*์ กรรมกำรอิสระ 

ที่มำ:     SET 
หมำยเหต:ุ  *นำยภทัรบ์ดี โฉมวงศ ์ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของบริษัทตำมมติที่ประชมุสำมญัผูถ้ือหุน้ประจ ำปี 2563 ในวนัที่  24

เมษำยน 2563  
 

4. สรุปรายการส าคัญในงบการเงิน 
4.1. งบแสดงฐานะการเงนิ 

  
2561 2562 2563 

ไตรมาส 2 
ปี 2564 

  ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
สินทรัพย ์        
สินทรัพยห์มุนเวียน         
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 321.99  34.06  4.90  12.79  
ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีห้มนุเวียนอื่น - สทุธิ 14.99  16.64  22.23  22.05  
สินคำ้คงเหลือ - สทุธิ -   25.98  24.45  11.07  
สินทรพัยท์ำงกำรเงินหมนุเวียนอื่น 0.10  0.08  0.08  0.08  
สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น 1.87  22.85  7.38  8.26  
รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 338.95  99.62  59.04  54.25  
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน         
ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีไ้ม่หมนุเวียนอื่น - สทุธิ 27.06  21.47  15.16  11.71  
อสงัหำริมทรพัยเ์พ่ือกำรลงทนุ 85.70  309.56  262.57  262.57  
ที่ดิน อำคำร และอปุกรณ-์สทุธิ 3.57  15.33  15.28  49.79  
สินที่ตอ้งโอนเม่ือสิน้สดุอำยสุญัญำของบริษัทย่อย -   3.45  108.12  105.73  
สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน - สทุธิ 1.09  0.87  1.45  1.17  
สินทรพัยท์ำงกำรเงินไม่หมนุเวียนอื่น 7.20  5.49  -   -   
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น 65.45  53.96  68.74  65.11  
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 190.07  410.14  471.33  496.08  
รวมสินทรัพย ์ 529.03  509.76  530.36  550.33  

          
หนีสิ้น         
หนีสิ้นหมุนเวียน         
เจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีห้มนุเวียนอื่น 14.97  6.26  69.23  64.92  
ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยำวจำกธนำคำรที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 44.55  43.16  -   -   
เงินกูย้ืมระยะสัน้จำกกิจกำรและบคุคลที่เกี่ยวขอ้งกนั 0.69  -   30.90  37.30  
เงินกูย้ืมระยะสัน้จำกบคุคลอ่ืน -   -   3.70  3.70  
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2561 2562 2563 

ไตรมาส 2 
ปี 2564 

  ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
ส่วนของหนีส้ินตำมสญัญำเช่ำที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี -   0.50  0.65  1.58  
ภำษีเงินไดน้ิติบคุคลคำ้งจ่ำย -   0.01  0.04  0.18  
ประมำณกำรหนีส้ินจำกภำระค ำ้ประกนั 95.94  107.62  119.29  110.38  
ประมำณกำรหนีส้ินจำกคดีควำม 5.79  5.79  5.79  5.79  
หนีส้ินหมนุเวียนอื่น 1.68  0.78  1.35  1.31  
รวมหนี้สินหมุนเวียน 163.62  164.11  230.95  225.15  
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน         
หนีส้ินตำมสญัญำเช่ำ -   1.18  1.01  4.42  
ประมำณกำรหนีส้ินไม่หมนุเวียนส ำหรบัผลประโยชนพ์นกังำน 3.01  0.24  0.32  0.34  
หนีส้ินไม่หมนุเวียนอื่น 0.17  -   2.63  2.85   
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 3.19  1.42  3.97  7.60  
รวมหนี้สิน 166.81  165.53  234.91  232.76  
          
ส่วนของผู้ถือหุ้น         
ทนุเรือนหุน้         

ทนุจดทะเบียน         
      หุน้สำมญั 10,075,871,595 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 0.05 บำท (31 

ธันวำคม 2562: หุน้สำมญั 6,530,871,595 หุน้ มลูค่ำหุน้ละ 0.05 บำท) 
327.36  326.54  503.79  503.79  

ทนุที่ออกช ำระแลว้             
      หุน้สำมญั 6,530,871,600 หุน้ มลูค่ำหุน้ละ 0.05 บำท (31 

ธันวำคม 2560: หุน้สำมญั 6,530,871,595 หุน้ มลูค่ำหุน้ละ 0.05 บำท) 
326.54  326.54  326.54  326.54  

ส่วนเกินมลูคำ่หุน้สำมญั 904.49  904.49  904.49  904.49  
ก ำไรสะสม (ขำดทนุ)             
   จดัสรรแลว้ - ส ำรองตำมกฎหมำย 5.99  5.99  5.99  5.99  
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (895.24) (911.18) (958.40) (936.61) 
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 341.78  325.84  278.62  300.41  
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ ำนำจควบคมุของบริษัทย่อย 20.44  18.38  16.83  17.17  
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 362.22  344.22  295.45  317.58  
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 529.03  509.76  530.36  550.33  

ที่มำ:  SET 

 
4.2. งบก าไรขาดทุน 

 
2561 2562 2563 

ไตรมาส 2 ปี 
2564 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
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2561 2562 2563 

ไตรมาส 2 ปี 
2564 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
รายได้      
รำยไดจ้ำกกำรขำย  32.46  -   5.56  40.29  
รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำร  0.26  2.16  22.06  33.36  
รำยไดอ่ื้น  153.31  38.16  14.65  19.85  

รวมรายได้  186.03  40.31  42.27  93.50  

ค่าใช้จ่าย      
ตน้ทนุขำย  20.42  -   4.08  21.21  
ตน้ทนุกำรใหบ้ริกำร  0.22  1.25  19.40  29.58  
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร  53.21  34.50  35.70  19.68  
รำยจ่ำยอ่ืน  (21.92) 20.00  29.87  -   
รวมค่าใช้จ่าย  51.92  55.75  89.04  70.47  
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  134.11  (15.43) (46.77) 23.03  
ตน้ทนุทำงกำรเงิน  7.59  2.77  1.96  1.13  
(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้  126.52  (18.20) (48.73) 21.90  
(รำยได)้ค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินได ้ 0.14  0.01  0.04  0.18  
ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปีจากการด าเนินงานต่อเน่ือง  126.39  (18.21) (48.78) 21.73  

ที่มำ:  SET 
 

4.3. งบกระแสเงนิสด 
 2561 2562 2563 ไตรมาส 2 ปี 

2564 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

เงินสดสทุธิไดม้ำ (ใชไ้ป) จำกกิจกรรมด ำเนินงำน (48.23) (52.42) 47.62  26.54  
เงินสดสทุธิไดม้ำ (ใชไ้ป) จำกกิจกรรมลงทนุ 261.86 (233.89)  (110.78)  (18.26)  
เงินสดสทุธิไดม้ำ (ใชไ้ป) จำกกิจกรรมจดัหำเงิน          76.51  (1.63)  33.99  (0.38) 
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดปลายงวด 290.14 (287.94)  (29.17)  12.79  

ที่มำ:  SET 
 

4.4. อัตราส่วนทางการเงนิทีส่ าคัญ 

รายการ 
2561 2562 2563 ไตรมาส 2 

ปี 2564 
อตัรำส่วนสภำพคล่อง 

อตัรำส่วนสภำพคล่อง (เท่ำ) 2.07 0.61 0.26 0.24 
อตัรำส่วนสภำพคล่องหมนุเวียนเรว็ (เท่ำ) 2.07 0.45 0.15 0.19 
อตัรำส่วนสภำพคล่องกระแสเงินสด (เท่ำ) (0.09) (0.13) 0.12 N/A 
อตัรำส่วนหมนุเวียนลกูหนีก้ำรคำ้ (เท่ำ) 1.07 0.28 3.86 N/A 
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รายการ 
2561 2562 2563 ไตรมาส 2 

ปี 2564 
ระยะเวลำเก็บหนีเ้ฉลี่ย (วนั) 341 1,284 95 N/A 
อตัรำส่วนหมนุเวียนสนิคำ้คงเหลือ (เท่ำ) 0.44 0.10 0.93 N/A 
ระยะเวลำขำยสินคำ้เฉลี่ย (วนั) 824.00 3,824.00 392.00 N/A 
อตัรำส่วนหมนุเวียนเจำ้หนี ้(เท่ำ) 0.51 0.12 0.62 N/A 
ระยะเวลำช ำระหนี ้(วนั) 714 3,125 587 N/A 
Cash Cycle (วนั) 451 1,983 (100) N/A 

อตัรำส่วนแสดงควำมสำมำรถในกำรหำก ำไร  
อตัรำก ำไรขัน้ตน้ (%) 36.95 42.59 14.99 31.03 
อตัรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน (%) 365.62 (6,367.13) (3,663.43) N/A 
อตัรำเงินสดต่อกำรท ำก ำไร (%) 387.08 38.12 (1.30) N/A 
อตัรำก ำไรสทุธิ (%) 365.62 (843.05) (176.61) 29.50 

อตัรำส่วนแสดงประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน 
อตัรำผลตอบแทนผูถ้ือหุน้ (%) 46.42 (5.16) (15.25) 7.09 
อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรพัย ์(%) 21.69 (3.51) (9.38) 4.02 
อตัรำกำรหมนุสินทรพัย ์(เท่ำ) 0.06 0.004 0.05 0.14 

อตัรำส่วนวิเครำะหน์โยบำยทำงกำรเงิน 
อตัรำส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผูถ้ือหุน้ (เท่ำ) 0.46 0.48 0.80 0.73 
อตัรำส่วนควำมสำมำรถช ำระดอกเบีย้ (เท่ำ) (6.35) (18.92) 24.30 N/A 

ที่มำ:  รำยงำนประจ ำปี 2563 บริษัท มอร ์รีเทิรน์ จ ำกดั (มหำชน) 
 

5. ค าอธิบายและการวเิคราะหฐ์านะการเงนิและผลการด าเนินงาน 
5.1. ผลการด าเนินงานรวม 
5.1.1. รายได้ 

ปี 2561 
ในปี 2561 กลุ่มบรษิัทมีรำยไดร้วมเท่ำกบั 186.03 ลำ้นบำทตำมล ำดบั ซึ่งลดลงและเพิ่มขึน้จ ำนวน 115.93 ลำ้นบำท 

จำกปี 2560  
รำยไดจ้ำกกำรขำย 
รำยไดจ้ำกขำยของกลุ่มบริษัท ประกอบดว้ย (1) รำยไดจ้ำกธุรกิจส่ือโฮมเอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์ซึ่งมำจำกกำรจ ำหน่ำย

สินคำ้ส่ือโฮมเอ็นเตอรเ์ทนเมนทป์ระเภทส่ือภำพยนตรแ์ละเพลง และส่ิงพิมพใ์นรูปแบบต่ำงๆ (2) ธุรกิจจ ำหน่ำยอปุกรณส่ื์อสำร
ประเภทมือถือจ ำพวกแอนดรอยด ์(3) รำยไดจ้ำกธุรกิจอำหำรและเครื่องดื่ม ซึ่งมำจำกกำรจ ำหน่ำยสินคำ้ประเภทอำหำรและ
เครื่องดื่ม รำ้นบนั ด ำเนินกำรโดยบริษัท บนั จ ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท และ (4) รำยไดจ้ำกธุรกิจพลงังำน ซึ่งมำจำก
กำรจ ำหน่ำยอปุกรณใ์นระบบประหยดัพลงังำนใหแ้ก่กลุ่มผูร้บัเหมำติดตัง้ระบบประหยดัพลงังำน 
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โดยระหว่ำงปี 2561 กลุ่มบรษิัทมีรำยไดจ้ำกกำรขำยรวมเท่ำกบั 32.46 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ทัง้นี ้รำยไดจ้ำกกำรขำย
ของกลุ่มบริษัทในระหว่ำงปี 2561 มีกำรลดลงอย่ำงต่อเนื่องคิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 186.24 จำกปี 2 2560 ซึ่งกำรลดลงของ
รำยไดจ้ำกกำรขำยในปี 2560 มีสำเหตุหลักมำจำก (1) กำรปิดสำขำบำงส่วนของธุรกิจโฮมเอ็นเตอรเ์ทนเมนทแ์ละพรอ้มกับ
เปล่ียนธุรกิจจำกโฮมเอ็นเตอรเ์ทนเมนทม์ำเป็นกำรจ ำหน่ำยอปุกรณส่ื์อสำรแทน รวมทัง้ (2) กำรปิดสำขำของรำ้น มิสเตอรบ์นั ที่
ไม่สำมำรถท ำก ำไรไดต้ำมเป้ำหมำยที่ไดว้ำงแผนไว ้และในปี 2561 บริษัทไดม้ีกำรจ ำหน่ำยธุรกิจจ ำหน่ำยอุปกรณส่ื์อสำรและ
ธุรกิจอำหำรและเครื่องดื่มใหก้บับคุคลอื่น โดยช่วงปลำยปี 2561 บรษิัทเริ่มด ำเนินงำนในธุรกิจใหมค่ือ ธุรกิจพลงังำน ซึ่งมำจำก
กำรจ ำหน่ำยอปุกรณใ์นระบบประหยดัพลงังำนใหแ้ก่กลุ่มผูร้บัเหมำติดตัง้ระบบประหยดัพลงังำน 

รำยไดค้่ำบรกิำร 
โดยระหว่ำงปี 2561กลุ่มบรษิัทมีรำยไดจ้ำกกำรบริกำรเท่ำกบั 0.26 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั รำยไดท้ี่ลดลงในในปี 2561 

เนื่องจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษัทย่อยของส่วนงำนธุรกิจส่ือโฆษณำและบนัเทิงในช่วงไตรมำส 1 ปี 2561 โดยบริษัทมี
รำยไดจ้ำกธุรกิจพลงังำนจำกส่วนแบ่งรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำร 

รำยไดอ้ื่น 
ส ำหรบัรำยไดอ้ื่นในปี 2561โดยส่วนใหญ่มำจำกก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทนุในบรษิัทย่อย ไดแ้ก่ บรษิัท ฮอลลีวูด้ 

(ประเทศไทย) จ ำกัด บริษัท มำยเน็ตเวิรค์ แอนด ์โซลูชั่น จ ำกัด บริษัท ไว เทค อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (เดิมชื่อ “บริษัท พี
เพำเวอร ์แพลนท ์เอ็นเนอรย์ี่ จ ำกัด”) บริษัท บัน จ ำกัด และบริษัท ดีเอ็นเอ รีเทล ลิงค ์จ ำกัด โดยคิดเป็นรอ้ยละ 80.55 ของ
รำยไดอ้ื่น และรำยไดอ้ื่นๆ จำกกำรกลบัรำยกำรประมำณกำรหนีสิ้นจำกคดีควำมและรำยไดจ้ำกดอกเบีย้รบัของเงินใหกู้ย้ืม คิด
เป็นรอ้ยละ 19.45 ของรำยไดอ้ื่น 

 
ปี 2562 
รำยไดค้่ำบรกิำร 
รำยไดค้่ำบรกิำร โดยระหว่ำงปี 2562 กลุ่มบรษิัทมีรำยไดจ้ำกกำรบรกิำร 2.16 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั รำยไดค้่ำบรกิำรท่ี

เพิ่มขึน้ในปี 2562 เนื่องจำกบรษิัทเริ่มมีกำรรบัรูร้ำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรรบัฟ้ืนฟแูบตเตอรี่และ รำยไดจ้ำกกำรรบับรหิำรจดักำร
บคุคลใหก้บับรษิัทแห่งหน่ึง รำยไดอ้ื่น  

รำยไดอ้ื่น 
รำยไดอ้ื่นในปี 2562 ประกอบดว้ย ก ำไรจำกกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำยุติธรรมของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน 

จ ำนวน 11.90 ลำ้นบำท รำยไดจ้ำกดอกเบีย้รบั จ ำนวน 10.23 ลำ้นบำท ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยอสงัหำรมิทรพัยแ์ห่งหนึ่ง จ ำนวน 
4.04 ลำ้นบำท รำยไดจ้ำกกำรกลบัรำยกำรตอกเบีย้จ่ำยของสถำบนักำรเงินจำกกำรปรบัลดอตัรำดอกเบีย้ จ ำนวน 4.05 ลำ้น
บำท รำยไดจ้ำกค่ำเช่ำและค่ำบรกิำร จ ำนวน 3.45 ลำ้นบำท และรำยไดอ้ื่นๆ จ ำนวน 4.49 ลำ้นบำท  

 
ปี 2563 
รำยไดจ้ำกกำรขำย 
กลุ่มบริษัทมีรำยได้จำกกำรขำยรวมเท่ำกับ 5.56 ล้ำนบำท เมื่อเปรียบเทียบกับงบกำรเงินงวดเดียวกันของปี 

2562  บรษิัทมีรำยไดจ้ำกกำรขำยจ ำนวน 1.21 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้จ ำนวน 4.35 ลำ้นบำท คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 359.50 มีสำเหต ุ
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หลกัมำจำกในช่วงไตรมำสที่ 4/2563 บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจจ ำหน่ำยน ำ้ประปำบนเกำะเสม็ด เริ่มมีกำรจ ำหน่ำย และ รบัรู ้
รำยไดต้ัง้แต่เดือน ตุลำคม 2563 เป็นตน้มำ แต่เนื่องจำกธุรกิจดงักล่ำวไดร้บัผลกระทบจำกกำรระบำดของโรคโควิด 19  ส่งผล
กระทบต่อกำรท่องเที่ยวบนเกำะเสม็ด ท ำใหน้กัท่องเที่ยวนอ้ยลง ปรมิำณกำรใชน้ ำ้บนเกำะเสม็ดจึงนอ้ยลงตำมไปดว้ย  รำยได้
จำกกำรขำยน ำ้ประปำจึงยงัไม่สะทอ้นผลประกอบกำรเท่ำที่ควร 

รำยไดค้่ำบรกิำร 
กลุ่มบรษิัทมีรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรเท่ำกบั 22.06 ลำ้นบำท เมื่อเปรียบเทียบกบังบกำรเงินงวดเดียวกนัของปี  2562 

บริษัทมีรำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำร 0.94 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้จ ำนวน 21.12 ลำ้นบำท คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 2,246.80 โดย ในปี 
2563 บริษัทมีรำยได ้ประกอบดว้ย (1) รำยไดจ้ำกธุรกิจใหบ้ริกำรดำ้นบุคลำกรของบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง จ ำนวน 21.80  ลำ้น
บำท (2) รำยไดจ้ำกธุรกิจฟ้ืนฟูแบตเตอรี่ จ ำนวน 0.26 ลำ้นบำท ในขณะที่รำยไดปี้ 2562 บริษัทเริ่มมีกำรรบัรูร้ำยไดจ้ำก กำร
ใหบ้ริกำรรบัฟ้ืนฟูแบตเตอรี่และรำยไดจ้ำกกำรรบับริหำรจดักำรบุคคลใหก้ับบริษัทแห่งหนึ่ง รวมทัง้สิน้ 0.94 ลำ้นบำท  ในช่วง
ปลำยปี 

รำยไดอ้ื่น 
กลุ่มบริษัทมีรำยไดอ้ื่นรวมจ ำนวน 14.65 ลำ้นบำท เมื่อเปรียบเทียบกับงบกำรเงินงวดเดียวกันของปี 2562 บริษัท มี

รำยไดอ้ื่นรวม 38.16 ลำ้นบำท มียอดลดลงจำกปีก่อนจ ำนวน 23.51 ลำ้นบำท คิดเป็นรอ้ยละ 61.61 โดยในปี 2563  รำยไดอ้ื่น 
ประกอบดว้ย (1) รำยไดจ้ำกดอกเบีย้รบั จ ำนวน 9.30 ลำ้นบำท (2) รำยไดจ้ำกค่ำเช่ำและค่ำบริกำร จ ำนวน 4.80  ลำ้นบำท 
และ(3) รำยได้อื่นๆ จ ำนวน 0.55 ล้ำนบำท ในปี 2562 ประกอบด้วย (1) ก ำไรจำกกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำยุติธรรม ของ
อสงัหำริมทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน จ ำนวน 11.90 ลำ้นบำท (2) รำยไดจ้ำกดอกเบีย้รบั จ ำนวน 10.23 ลำ้นบำท (3) ก ำไร จำกกำร
จ ำหน่ำยอสงัหำรมิทรพัยแ์ห่งหน่ึงจ ำนวน 4.04 ลำ้นบำท (4) รำยไดจ้ำกกำรกลบัรำยกำรดอกเบีย้จ่ำยของสถำบนั กำรเงินจำก
กำรปรบัลดอตัรำดอกเบีย้ จ ำนวน 4.05 ลำ้นบำท (5) รำยไดจ้ำกค่ำเช่ำและค่ำบริกำร จ ำนวน 3.45 ลำ้นบำท  และ(6) รำยได้
อื่นๆ จ ำนวน 4.49 ลำ้นบำท  

 
ไตรมำส 2 ปี 2564 
ในงบกำรเงินรวม 6 เดือนแรกของบรษิัทในปี 2564 บรษิัทมีรำยไดร้วมจ ำนวน 93.50 ลำ้นบำท เมื่อเปรียบเทียบกบังบ

กำรเงินงวดเดียวกนัของปี 2563 ที่บรษิัทมีรำยไดร้วมจ ำนวน 17.26 ลำ้นบำท บรษิัทมียอดเพิ่มขึน้จ ำนวน 76.24 ลำ้นบำท หรือ
คิดเป็นรอ้ยละ 441.83 โดยสำเหตุหลักมำจำกกำรที่บริษัทมีรำยไดจ้ำกกำรขำย รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำร และรำยไดอ้ื่น ที่
เพิ่มขึน้อย่ำงมีนยัส ำคญัทัง้ 3 รำยกำร อีกทัง้ บริษัทยงัมีรำยไดจ้ำกกำรโอนกลบัค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู จ ำนวน 5.62 ลำ้นบำท
ในงบกำรเงินรวม 6 เดือนแรกของบริษัทในปี 2564 ซึ่งเป็นรำยกำรที่บริษัทไดร้บัช ำระคืนหนีค้งคำ้งที่เคยตัง้ค่ำเพื่อหนีส้งสยัจะ
สญูปก่อนหนำ้นี ้

รำยไดจ้ำกกำรขำย 
ในงบกำรเงินรวม  6 เดือนแรกของบริษัทในปี 2564 บริษัทมีรำยได้จำกกำรขำยจ ำนวน 40.29 ล้ำนบำท เมื่อ

เปรียบเทียบกับงบกำรเงินงวดเดียวกันของปี 2563 ที่บริษัทมีรำยไดจ้ำกกำรขำยจ ำนวน 0.74 ลำ้นบำท บริษัทมียอดเพิ่มขึน้
จ ำนวน 39.55 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 5,381.09 โดยสำเหตุหลกัมำจำกกำรที่บริษัทมียอดขำยเครื่องประหยดัพลังงำน
ไฟฟ้ำที่เพิ่มขึน้อย่ำงมีนยัส ำคญั    
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รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำร 
ในงบกำรเงินรวม 6 เดือนแรกของบริษัทในปี 2564 บริษัทมีรำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรจ ำนวน 33.36 ลำ้นบำท เมื่อ

เปรียบเทียบกับงบกำรเงินงวดเดียวกันของปี  2563 ที่บริษัทมีรำยไดค้่ำบริกำรจ ำนวน 8.05 ลำ้นบำท บริษัทมียอดเพิ่มขึน้
จ ำนวน 25.31 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 314.31 โดยสำเหตุหลกัมำจำกกำรที่บริษัทมีรำยไดค้่ำบริกำรจำกโครงกำร USO 
เพิ่มขึน้ เนื่องจำกมีจ ำนวนศนูยท์ี่ใชบ้รกิำรโครงกำร USO เพิม่ขึน้อย่ำงมีนยัส ำคญั 

รำยไดอ้ื่น 
ในงบกำรเงินรวม 6 เดือนแรกของบริษัทในปี 2564 บริษัทมีรำยไดอ้ื่นจ ำนวน 14.23 ลำ้นบำท เมื่อเปรียบเทียบกบังบ

กำรเงินงวดเดียวกนัของปี 2563 ที่บรษิัทมีรำยไดอ้ื่นจ ำนวน 8.47 ลำ้นบำท บรษิัทมียอดเพิ่มขึน้จ ำนวน 5.76 ลำ้นบำท หรือคิด
เป็นรอ้ยละ 68.02 โดยสำเหตหุลกัมำจำกกำรท่ีบรษิัทมกีำรกลบัรำยกำรค่ำเผ่ือประมำณกำรหนีสิ้นจำกภำระค ำ้ประกนัท่ีเกดิขึน้
ในปี 2563 จำกกระบวนกำรของกำรท ำคดีควำม และยงัมีส่วนของก ำไรที่บรษิัทไดร้บัจำกกำรขำยสินทรพัยส่์วนหนึ่งไป  
 

5.1.2. ต้นทนุขายและบริการ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการด าเนินธุรกิจ 
ปี 2561 
โดยในปี 2561 กลุ่มบรษิัทมีตน้ทนุขำยเท่ำกบั 20.42 ลำ้นบำท โดยคิดเป็นรอ้ยละ 62.91 ของรำยไดจ้ำกกำรขำยของ

แต่ละช่วงเวลำ  
ตน้ทนุขำยมีในปี 2561 มียอดลดลง มีสำเหตหุลกัมำจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทนุในบรษิัทย่อยและส่วนงำนท่ียกเลิกใน

ระหว่ำงปี ทัง้ส่วนงำนของธุรกิจจ ำหน่ำยอปุกรณส่ื์อสำร และธุรกิจอำหำรและเครื่องดื่ม และปี 2561 บรษิัทมีกำรรบัรูต้น้ทนุขำย
จำกธุรกิจพลงังำน จำกกำรจ ำหน่ำยอปุกรณใ์นระบบประหยดัพลงังำนใหแ้ก่กลุ่มผูร้บัเหมำติดตัง้ระบบประหยดัพลงังำน 

โดยในปี 2561 มีมลูค่ำตน้ทุนค่ำบริกำรเท่ำกับ 0.21 ลำ้นบำทตำมล ำดบั หรือคิดเป็นสดัส่วนประมำณรอ้ยละ 80.77 
ของรำยไดค้่ำบรกิำร ตำมล ำดบั 

ตน้ทุนค่ำบริกำรในปี 2561 ลดลงจ ำนวน 11.88 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 98.26 โดยในปี 2561 บริษัทมีเพียงแค่
รำยไดส่้วนแบ่งจำกกำรเขำ้ไปด ำเนินงำนรว่มลงทนุกบับรษิัทแห่งหน่ึง 

ค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำรของกลุ่มบริษัท ประกอบดว้ย เงินเดือนพนักงำน ค่ำสวัสดิกำรพนักงำน ค่ำใชจ้่ำยในกำร
บริหำรงำน ค่ำใชจ้่ำยส ำนกังำน ค่ำตอบแทนกรรมกำร ค่ำเส่ือมรำคำ และค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ เป็นตน้ ทัง้นีค้่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร
ส่วนใหญ่ของกลุ่มบรษิัทเป็นค่ำใชจ้่ำยที่มิไดผ้นัแปรโดยตรงกบัรำยได ้

ในปี 2561 กลุ่มบริษัทมีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรเท่ำกับ 53.21 ลำ้นบำท ตำมล ำดับ โดยคิดเป็นสัดส่วน รอ้ยละ 
162.59 ของรำยไดร้วม (ไม่รวมรำยไดอ้ื่น) ของกลุ่มบรษิัท ตำมล ำดบั 

กำรลดลงของค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรในปี 2561 สำเหตหุลกัมำจำกในปี 2560 กลุ่มบรษิัทมีกำรตัง้ส ำรองขำดทนุจำก
กำรเงินลงทุนในหลักทรพัยเ์ผ่ือขำย จ ำนวน 102.25 ลำ้นบำท กำรตัง้ส ำรองกำรดอ้ยค่ำของสินทรพัยอ์ื่นๆ รวมทั้งสิน้ 99.91 
ลำ้นบำท และในปี 2561 กลุ่มบริษัทมีกำรกลับรำยกำรหนีส้งสัยจะสญูส ำหรบัลูกหนีก้ำรคำ้ ลูกหนีอ้ื่น และเงินกูย้ืมระยะสัน้ 
จ ำนวน 49.03 ลำ้นบำท และค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรงำนอื่นๆ ลดลงจ ำนวน 14.68 ลำ้นบำท เนื่องจำกในระหว่ำงปีมีกำรทยอย
จ ำหน่ำยเงินลงทนุในบรษิัทย่อยไปบำงส่วน 
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ในปี 2561 กลุ่มบรษิัทมีตน้ทนุทำงกำรเงิน เท่ำกบั 7.59 ลำ้นบำท โดยคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 4.08 ของรำยไดร้วมของ
กลุ่มบริษัท ตำมล ำดบั โดยตน้ทุนทำงกำรเงินที่ลดลงในปี 2561 เนื่องจำกจำกในระหว่ำงปีมีกำรช ำระคืนเงินกูย้ืมจำกสถำบนั
กำรเงิน และบำงส่วนเกิดจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทนุในบรษิัทย่อยในระหว่ำงปี 

 
ปี 2562 
ตน้ทุนของกลุ่มบริษัทระหว่ำงปี 2562 สำมำรถจ ำแนกไดเ้ป็น 2 กลุ่มตำม ลักษณะของรำยได ้คือ ตน้ทุนขำย และ

ตน้ทนุในกำรใหบ้รกิำร  
โดยในปี 2561 กลุ่มบรษิัทมีตน้ทนุขำยเท่ำกับ 20.42 ลำ้นบำท โดยคิดเป็นรอ้ยละ 62.91 ของรำยไดจ้ำกกำรขำยของ

แต่ละช่วงเวลำ ตำมล ำดบั  
ตน้ทุนขำยในปี 2562 มียอดลดลง มีสำเหตหุลกัมำจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนในบรษิัทย่อยและส่วนงำนที่ยกเลิก ใน

ระหว่ำงปี ทัง้ส่วนงำนของธุรกิจจ ำหน่ำยอปุกรณส่ื์อสำร และธุรกิจอำหำรและเครื่องดื่ม และในปี 2561 บรษิัทมีกำร รบัรูต้น้ทุน
ขำยจำกธุรกิจพลงังำน จำกกำรจ ำหน่ำยอปุกรณใ์นระบบประหยดัพลงังำนใหแ้ก่กลุ่มผูร้บัเหมำติดตัง้ระบบประหยดัพลงังำน  

ในปี 2562 มีมูลค่ำตน้ทุนค่ำบริกำรเท่ำกับ 1.24 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นสัดส่วนประมำณรอ้ยละ 57.41 ของรำยได้
ค่ำบรกิำร ตำมล ำดบั  

ตน้ทุนค่ำบริกำรในปี 2561 บริษัทมีเพียงแค่รำยไดส่้วนแบ่งจำกกำรเขำ้ไปด ำเนินงำนร่วมลงทุนกับบริษัท แห่งหนึ่ง 
และในปี 2562 เป็นตน้ทนุจำกกำรรบัฟ้ืนฟแูบตเตอรี่ 

ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบรหิำรของกลุ่มบรษิัทในระหว่ำงปี 2562 เท่ำกบั 54.51 ลำ้นบำท โดยคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 
2,523.61 ของรำยไดร้วม (ไม่รวมรำยไดย้ื่น) ตำมล ำดบั  

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรของกลุ่มบริษัท ประกอบดว้ย เงินเดือนพนักงำน ค่ำสวัสดิกำรพนักงำน ค่ำใชง้่ำยในกำร 
บริหำรงำน ค่ำใชง้่ำยส ำนกังำน ค่ำรอบแทนกรรมกำร ค่ำเส่ือม รำคำ และค่ำใชง้่ำยอื่นๆ เป็นตน้ ทัง้นี ้ค่ำใชจ้่ำยในกำร บริหำร
ส่วนใหญ่ของกลุ่มบรษิัทเป็นค่ำใชจ้่ำยที่มีไดฝั้นแปรโดยตรงกบัรำยได ้ 

ในปี 2562 กลุ่มบริษัทมีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรเท่ำกับ 54.51 ลำ้นบำท ตำมค ำดับ โดยติดเป็นสัดส่วน \รอ้ยละ 
2,523.61 ของรำยไดร้วม (ไม่รวมรำยไดอ้ื่น) ของำลุ่มบรษิัท ตำมล ำดบั  

ค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำรงำนอื่นๆ ลดลงจ ำนวน 14.68 ลำ้นบำท เนื่องจำกในระหว่ำงปีมีกำรทยอยจ ำ้หน่ำยเงินลงทนุ
ในบริษัทย่อยไปบำงส่วนในปี 2562 ค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำรประกอบดว้ย ค่ำเผ่ือประมำณกำรหนีสิ้นจำกภำระค ำ้ประกัน 
จ ำนวน 11.68 ลำ้นบำท ขำดทนุจำกกำรคอ้ยค่ำของเงนิลงทนุระยะยำวขึน้จ ำนวน 1.71 ลำ้นบำท กำรตัง้ประมำณกำรหนีส้งสยั
จะสญูจ ำนวน 5.62 ลำ้นบำท และค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรงำนอื่นๆ จ ำนวน 34.50 ลำ้นบำท  

ในปี 2562 กลุ่มบรษิัทมีตน้ทนุทำงกำรเงิน เท่ำกบั 2.77 ลำ้นบำท โดยคิดเป็นสดัส่วน รอ้ยละ 128.24 ของรำยไดร้วม
ของกลุ่มบริษัท โดยตน้ทุนทำงกำรเงินที่ลดลงในปี 2562 เนื่องจำกมีกำรปรบัลดอตัรำดอกเบีย้ของเงินกูย้ืมรมยมยำวลง จำก
รอ้ยละ 15 เป็นรอ้ยละ 7.5  

 
ปี 2563 
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ตน้ทุนขำยในปี 2563 มีจ ำนวนเงินรวม 4.08 ลำ้นบำทโดยส่วนใหญ่เป็นตน้ทุนขำยจำกธุรกิจจ ำหน่ำยน ำ้ประปำ บน
เกำะเสม็ด จ ำนวนเงินรวม 2.39 ลำ้นบำท และตน้ทนุขำยจำกธุรกิจซือ้มำขำยไป จ ำนวนเงินรวม 1.70 ลำ้นบำท   

กลุ่มบรษิัทมีตน้ทนุบรกิำรรวมจ ำนวน 19.40 ลำ้นบำท เมื่อเปรียบเทียบกบังบกำรเงินงวดเดียวกนัของปี 2562 บรษิัท 
มีต้นทุนบริกำรรวม 1.24 ล้ำนบำท มียอดเพิ่มขึน้จำกปีก่อนจ ำนวน 18.16 ล้ำนบำท คิดเป็นรอ้ยละ 1,464.51 โดยในปี 
2563  ตน้ทุนค่ำบริกำรเป็นตน้ทุนจำกธุรกิจใหบ้ริกำรดำ้นบุคลำกรของบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง ซึ่งเพิ่งเริ่มด ำเนินงำนเมื่อปลำยปี 
2562 

ค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำรของกลุ่มบริษัท ประกอบดว้ย เงินเดือนพนักงำน ค่ำสวัสดิกำรพนักงำน ค่ำใชจ้่ำยในกำร 
บริหำรงำน ค่ำใชจ้่ำยส ำนกังำน ค่ำตอบแทนกรรมกำร ค่ำเส่ือมรำคำ และค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ เป็นตน้ ทัง้นี ้ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร 
ส่วนใหญ่ของกลุ่มบรษิัทเป็นค่ำใชจ้่ำยที่มิไดผ้นัแปรโดยตรงกบัรำยได ้  

กลุ่มบรษิัทมีค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร จ ำนวน 35.70 ลำ้นบำท เมื่อเปรียบเทียบกบังบกำรเงินงวดเดียวกนัของปี  2562 
บรษิัทมีค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร 34.51 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้จ ำนวน 1.20 ลำ้นบำท คิดเป็นรอ้ยละ 3.48   

กลุ่มบริษัทมีตน้ทนุทำงกำรเงิน เท่ำกับ 1.96 ลำ้นบำท เมื่อเปรียบเทียบกับงบกำรเงินงวดเดียวกนัของปี 2562 บริษัท 
มีตน้ทุนทำงกำรเงิน จ ำนวน 2.77 ลำ้นบำท ลดลง จ ำนวน 0.81 ลำ้นบำท คิดเป็นรอ้ยละ 29.24 เนื่องจำกจำกในระหว่ำงปี มี
กำรช ำระคืนเงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงิน   
 

ไตรมำส 2 ปี 2564 
ในงบกำรเงินรวม 6 เดือนแรกของบรษิัทในปี 2564 บรษิัทมีค่ำใชจ้่ำยรวมจ ำนวน 70.47 ลำ้นบำท เมื่อเปรียบเทียบกบั

งบกำรเงินงวดเดียวกันของปี 2563 ที่บริษัทมีค่ำใชจ้่ำยรวมจ ำนวน 31.80 ลำ้นบำท บริษัทมียอดเพิ่มขึน้จ ำนวน 38.67 ลำ้น
บำท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 121.61 โดยสำเหตุหลักมำจำกกำรที่บริษัทมีตน้ทุนขำย และตน้ทุนกำรให้บริกำร ที่เพิ่มขึน้อย่ำงมี
นยัส ำคญั ซึ่งสอดคลอ้งกบักำรเพิม่ขึน้ของรำยไดข้องบรษิัทในทัง้สองส่วนนี ้อย่ำงไรก็ดี ในงบกำรเงินรวม 6 เดือนแรกของบรษิทั
ในปี 2563 บริษัทมีรำยจ่ำยอื่น จ ำนวน 5.82 ลำ้นบำท ซึ่งเกิดจำกตัง้ค่ำเผ่ือประมำณกำรหนีสิ้นจำกภำระค ำ้ประกนั ที่ถูกเรียก
ช ำระตำมคดีควำม โดยรำยกำรดงักล่ำวไดม้ีกำรกลบัรำยกำรไปแลว้ส่วนหนึ่งในปีช่วงปี 2564 

ในงบกำรเงินรวม 6 เดือนแรกของบรษิัทในปี 2564 บรษิัทมีตน้ทนุขำยจ ำนวน 21.21 ลำ้นบำท เมื่อเปรียบเทียบกบังบ
กำรเงินงวดเดียวกนัของปี 2563 ที่บริษัทมีตน้ทุนขำยจ ำนวน 0.83 ลำ้นบำท บริษัทมียอดเพิ่มขึน้จ ำนวน 20.39 ลำ้นบำท หรือ
คิดเป็นรอ้ยละ 2,458.99 โดยสำเหตหุลกัมำจำกกำรท่ีบรษิัทมียอดขำยเครื่องประหยดัพลงังำนไฟฟ้ำที่เพิ่มขึน้อย่ำงมีนยัส ำคญั 
จึงมียอดตน้ทนุขำยเพิ่มขึน้เช่นเดี่ยวกนั   

ในงบกำรเงินรวม 6 เดือนแรกของบริษัทในปี 2564 บริษัทมีต้นทุนกำรให้บริกำรจ ำนวน 29.58 ล้ำนบำท เมื่อ
เปรียบเทียบกับงบกำรเงินงวดเดียวกนัของปี 2563 ที่บริษัทมีตน้ทุนกำรใหบ้ริกำร จ ำนวน 5.92 ลำ้นบำท บริษัทมียอดเพิ่มขึน้
จ ำนวน 23.66 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 399.32 โดยสำเหตุหลกัมำจำกกำรที่บริษัทมีรำยไดค้่ำบริกำรจำกโครงกำร USO 
เพิ่มขึน้อย่ำงมีนยัส ำคญั จึงมียอดตน้ทนุกำรใหบ้รกิำรเพิ่มขึน้เช่นเดี่ยวกนั   

ในงบกำรเงินรวม 6 เดือนแรกของบริษัทในปี 2564 บริษัทมีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจ ำนวน 19.68 ลำ้นบำท เมื่อ
เปรียบเทียบกับงบกำรเงินงวดเดียวกันของปี 2563 ที่บริษัทมีค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำรจ ำนวน 19.22 ลำ้นบำท บริษัทมียอด
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เพิ่มขึน้จ ำนวน 0.45 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 2.36 โดยค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำรของบริษัทอยู่ในระดบัที่ใกลเ้คียงกบังวดที่
ผ่ำนมำ 

 
5.1.3. ความสามารถในการท าก าไร 

ปี 2561 
ในปี 2561 บรษิัทมีกำรจ ำหน่ำยเงนิลงทนุในบริษัทย่อยหลำยแห่งและด ำเนินกำรธุรกิจพลงังำนท่ีเพิ่งเริ่มในปลำยไตร

มำส 4 ปี 2561 ซึ่งมีสดัส่วนก ำไรขัน้ตน้ท่ีรอ้ยละ 37.09 
กลุ่มบริษัทมีผลก ำไร(ขำดทุน)สทุธิในปี 2561 มีผลก ำไรสทุธิเท่ำกับ 119.63 ลำ้นบำท ทัง้นี ้เมื่อพิจำรณำในส่วนของ

ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรนัน้ พบว่ำ อตัรำก ำไรขัน้ตน้และอตัรำก ำไรสทุธิในปี 2561 นัน้เพิ่มขึน้จำกธุรกิจพลงังำน จำกกำร
จ ำหน่ำยอปุกรณใ์นระบบประหยดัพลงังำนใหแ้ก่กลุ่มผูร้บัเหมำติดตัง้ระบบประหยดัพลงังำน 

 
ปี 2562 
กลุ่มบรษิัทมีผลก ำไร(ขำดทนุ)สทุธิในปี 2562 มีผลขำดทนุสทุธิเท่ำกบั 18.21 ลำ้นบำท ทัง้นี ้เมื่อพิจำรณำในส่วนของ

ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรนัน้ พบว่ำในปี 2562 อตัรำก ำไรขัน้ตน้จำกรำยได ้ค่ำบรกิำรฟ้ืนฟแูบตเตอรี่ และกำรรบังำนบรหิำร
บคุคลใหก้บับรษิัทแห่งหน่ึง 

 
ปี 2563 
ในปี 2563 ธุรกิจสำธำรณปูโภค มีสดัส่วนก ำไรขัน้ตน้ท่ีรอ้ยละ 41.06 และธุรกจิบรกิำร บรษิัทมีสดัส่วนก ำไรขัน้ตน้ อยู่

ที่รอ้ยละ 12.06 ในปี 2563 กลุ่มบรษิัทมีผลขำดทนุสทุธิส่วนท่ีเป็นของบรษิัท เท่ำกบั 48.78 ลำ้นบำท ปี 2562 ขำดทนุ สทุธิส่วน
ที่เป็นของบรษิัท เท่ำกบั 15.94 ลำ้นบำท   

 
ไตรมำส 2 ปี 2564 
ในงบกำรเงินรวมบริษัทมีผลก ำไรสทุธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จ ำนวน 21.73 ลำ้นบำท หรือมีอตัรำส่วนก ำไรสทุธิที่

รอ้ยละ 23.30 ในขณะที่ปี 2563 มีผลขำดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่เป็นจ ำนวน 14.65 ลำ้นบำท เนื่องจำกบริษัทมี
รำยไดร้วม ท่ีมียอดสงูกว่ำในงวดเดี่ยวกนัของปี 2563 ถึงแมว้่ำตน้ทนุกำรขำยและตน้ทนุกำรใหบ้รหิำรจะเพิ่มขึน้มำเชน่เดยีวกนั 
แต่ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนในส่วนดังกล่ำวมีมำกกว่ำค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำรของบริษัท ซึ่งมียอดค่ำใช้จ่ำยที่อยู่ในระดับ
เดียวกนัในงวดดงักล่ำวของทัง้สองปี อีกทัง้ บรษิัทยงัมีรำยกำรโอนกลบัค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู จึงท ำให้ก ำไรสทุธิส่วนท่ีเป็นของ
บรษิัทใหญ่เพิ่มมำกขึน้ 

 

5.2. ภาพรวมฐานะการด าเนินงาน 
5.2.1. สินทรัพย ์

ปี 2561 
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ในส่วนของฐำนะทำงกำรเงินของกลุ่มบริษัทนั้น ณ สิน้ปี 2561 กลุ่มบริษัทมีสินทรพัยร์วมเท่ำกับ 529.02 ลำ้นบำท 
ตำมล ำดบั 

สินทรพัยห์ลักในกำรประกอบธุรกิจส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทเป็นสินทรพัยห์มุนเวียน โดยมีสัดส่วนประมำณรอ้ยละ 
32-64 ของสินทรพัยร์วมในช่วง 3 ปีที่ผ่ำนมำ โดยสินทรพัยห์ลกัในปี 2561 ไดแ้ก่ (1) เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด และ
เงินลงทนุชั่วครำว (2) ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ้ื่นสทุธิ (3) ส่วนปรบัปรุงอำคำรเช่ำและอปุกรณแ์ละ (4) อสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำร
ลงทุน คิดเป็นรอ้ยละ 60.88 รอ้ยละ 2.70 รอ้ยละ 0.67 และรอ้ยละ 16.20 เมื่อเทียบกับสินทรัพย์รวม ตำมล ำดับ โดยมี
รำยละเอียดกำรเปล่ียนแปลงของสินทรพัยห์ลกั ดงันี ้

ณ สิน้ปี 2561 กลุ่มบริษัทมีรำยกำรเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด และเงินลงทุนชั่วครำวเท่ำกับ 322.09 ลำ้น
บำท คิดเป็นสดัส่วน รอ้ยละ 60.88 ของสินทรพัยร์วม  

โดย ณ สิน้ปี 2561 ประกอบดว้ย (1) รำยกำรเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด จ ำนวน 321.99 ลำ้นบำท ซึ่งเพิ่มขึน้
จำกสิน้ปี 2560 ซึ่งเท่ำกับ 243.57 ลำ้นบำท ซึ่งเกิดจำกในช่วงสิน้ปี กลุ่มบริษัทไดร้บัเงินจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษัท
ย่อย 

ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ้ื่นสทุธิประกอบดว้ย ลกูหนีก้ำรคำ้ ค่ำใชจ้่ำยล่วงหนำ้ รำยไดท้ี่ยงัไม่ออกใบแจง้หนี ้ตั๋วเงินรบั
และลูกหนีอ้ื่นสุทธิ โดย ณ สิน้ปี 2561 กลุ่มบริษัทมีลูกหนีก้ำรคำ้และลูกหนีอ้ื่นสุทธิ 41.33 ลำ้นบำท คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 
2.70 ของสินทรพัยร์วมตำมล ำดบั 

ลกูหนีก้ำรคำ้ของกลุ่มบรษิัท ในปี 2561 ส่วนใหญ่เป็นลกูหนีก้ำรคำ้ที่เกิดจำกกำรขำยสินคำ้ นโยบำยกำรตัง้ส ำรองค่ำ
เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู พิจำรณำแบบเฉพำะเจำะจง และดคูวำมเหมำะสมของยอดคงเหลือโดยผูบ้รหิำร 

โดย ณ สิน้ปี 2561 ไม่มียอดสินคำ้คงเหลือเนื่องจำกบริษัทมีกำรจ ำหน่ำยธุรกิจจ ำหน่ำยอุปกรณส่ื์อสำร ส่งผลใหไ้ม่มี
ยอดคงเหลือในรำยกำรดงักล่ำว 

ส่วนรำยกำรอื่นๆ อำทิ สินทรัพย์ไม่มีตัวตนนั้น ณ สิน้ปี 2561 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ได้แก่ ลิขสิทธ์ิ
ภำพยนตร ์สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนอื่น และค่ำควำมนิยม รวมทัง้สิน้ 1.09 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 1.09 ของสินทรพัยร์วม  

 

ปี 2562 

ในส่วนของฐำนะทำงกำรเงินของกลุ่มบรษิัทนัน้ ณ สิน้ปี 2562 กลุ่มบรษิัทมีสินทรพัยร์วมเท่ำกบั 509.76 ลำ้นบำท  

ณ สิน้ปี 2562 กลุ่มบรษิัทมีรำยกำรเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด และเงินลงทนุชั่วครำวเท่ำกนั 34.14 ลำ้นบำท 

คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยเละ 6.68 ของสินทรพัยร์วม  

โดย ณ สิน้ปี 2561 ประกอบดว้ย รำยกำรเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด จ ำนวน 321.99 ลำ้นบำท ซึ่งเพิ่มขึน้จำก

สิน้ปี 2560 ซึ่งเท่ำกับ 243.57 ลำ้นบำท ซึ่งเกิดยำกในช่วงสิน้ปี กลุ่มบริษัทไดร้บัเงินจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษัทย่อย 

และลดลงในสิน้ปี 2562 เนื่องจำกน ำเงินลงทนุในอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทนุ  

ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ้ื่นสทุธิ ประกอบดว้ย ลกูหนีก้ำรคำ้ ค่ำใชจ้่ำยล่วงหนำ้ รำยไดท้ี่ยงัไม่ออกใบแจง้หนี ้ตั๋วเงินรบั

และลูกหนีอ้ื่นสุทธิ โดย ณ สิน้ปี 2562 กลุ่มบริษัทมีลูกหนีก้ำรคำ้และลูกหนีอ้ื่นสุทธิ 16.64 ลำ้นบำท คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 

3.27 ของสินทรพัยร์วม  
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ลกูหนีก้ำรคำ้ของกลุ่มบริษัท ในปี 2562 ส่วนใหญ่เป็นลกูหนีก้ำรคำ้ที่เกิดจำกกำรขำยอุปกรณใ์นระบบประหยดัหลงั

งำนใหแ้ก่กลุ่มผูร้บัเหมำติดตัง้ระบบประหยดัพลงังำน  

นโยบำยกำรตัง้ส ำรองค่ำเมื่อหนีส้งสยัจะสญู พิจำรณำแบนเฉพำะเจำะจะ และดคูวำมเหมำะสมของยอดคงเหลือโดย

ผูบ้รหิำร  

โดย ณ สิน้ปี 2562 กลุ่มบริษัทมีสินคำ้คงเหลือเท่ำกับ 25.98 ลำ้นบำท ซึ่งติดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ รอ้ยละ 5.10 ของ

สินทรพัยร์วมใน โดยสดัส่วนสินคำ้คงเหลือในปี 2562 สินคำ้คงเหลือ เป็นอกุรณป์ระหยดัพลงังำนขนำดเล็ก  

ส่วนรำยกำรอื่นๆ อำทิ สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนนัน้ ณ สิน้ปี 2562 กลุ่มบรษิัทมีสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนไดแ้ก่ สิขสิทธิ์ภำพยนตร ์

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนอื่น และค่ำควำมนิยม รวมทัง้สิน้ 0.88 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 0.17 ของสินทรพัยร์วม  

อสังหำริมทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน ในปี 2562 ประกอบดว้ย อำคำรชุดจ ำนวน 4 หอ้ง และในระหว่ำงปี 2562 ไดม้ีกำร

จ ำหน่ำยหอ้งทดุออกไปจ ำนวน 1 หอ้ง และซือ้หอ้งทดุจ ำนวน 148 หอ้งในธุรกิจอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทนุ  

 
ปี 2563 

ณ สิน้ปี 2563 กลุ่มบรษิัทมีรำยกำรเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด เท่ำกบั 4.90 ลำ้นบำท คิดเป็นสดัส่วน รอ้ยละ 

0.92 ของสินทรพัยร์วม ตำมล ำดบั 

โดย ณ สิน้ปี 2563 ประกอบดว้ย รำยกำรเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด จ ำนวน 4.90 ลำ้นบำท ซึ่งลดลงจำกสิน้

ปี 2562 ซึ่งเท่ำกบั 29.16 ลำ้นบำท 

ลูกหนีก้ำรคำ้และลูกหนีอ้ื่นสุทธิ ประกอบดว้ย ลูกหนีก้ำรคำ้ ค่ำใชจ้่ำยล่วงหนำ้ รำยไดท้ี่ยังไม่ออกใบแจง้หนี ้และ

ลูกหนีอ้ื่นสุทธิ โดย ณ สิน้ปี 2563 กลุ่มบริษัทมีลูกหนีก้ำรคำ้และลูกหนีห้มุนเวียนอื่นสุทธิ เท่ำกับ 22.23 ลำ้นบำท คิดเป็น

สดัส่วนรอ้ยละ 4.19 ของสินทรพัยร์วมตำมล ำดบั 

ลกูหนีก้ำรคำ้ของกลุ่มบริษัท ในปี 2563 ส่วนใหญ่เป็นลกูหนีก้ำรคำ้ที่เกิดจำกกำรจ ำหน่ำยอุปกรณใ์นระบบประหยดั

พลังงำนให้แก่กลุ่มผู้รับเหมำติดตั้งระบบประหยัดพลังงำนนโยบำยกำรตั้งส ำรองค่ำเผ่ือหนี ้สงสัยจะสูญ พิจำรณำแบบ

เฉพำะเจำะจง และดคูวำมเหมำะสมของยอดคงเหลือโดยผูบ้รหิำร 

โดย ณ สิน้ปี 2563 กลุ่มบรษิัทมีสินคำ้คงเหลือเท่ำกบั 24.45 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 4.61 ของ

สินทรพัยร์วมในแต่ละช่วงเวลำ โดยสินคำ้คงเหลือในปี 2563 นัน้ เป็นอปุกรณป์ระหยดัพลงังำนขนำดเล็ก 

ทั้งนี ้นโยบำยในกำรตัง้ส ำรองค่ำเผ่ือกำรลดลงของมูลค่ำสินคำ้ จะพิจำรณำจำกมูลค่ำที่คำดว่ำจะจ ำหน่ำยไดใ้น

อนำคตหำกมลูค่ำที่คำดว่ำจะจ ำหน่ำยไดใ้นอนำคตต ่ำกว่ำมลูค่ำที่บนัทึกไวจ้ะท ำกำรตัง้ส ำรอง ในส่วนกำรส ำรองค่ำเผ่ือสินคำ้

ลำ้สมยัของบรษิัท จะพิจำรณำสินคำ้คงคลงัเป็นกำรเฉพำะเจำะจง 

อสงัหำริมทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน ในปี 2563 เท่ำกับ 262.57 ลำ้นบำท ประกอบดว้ย หอ้งชุดจ ำนวน 149 หอ้ง ในธุรกิจ

อสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทนุ ซึ่งลดลงจำกปี 2562 จ ำนวนเงินรวม 47.00 ลำ้นบำท คิดเป็นรอ้ยละ 15.18 เนื่องจำกในระหว่ำง

ปี ไดม้ีกำรจ ำหน่ำยหอ้งชดุออกไป จ ำนวน 3 หอ้ง 
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ไตรมำส 2 ปี 2564 

ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2564 บริษัท มีสินทรพัยร์วมจ ำนวน 550.33 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้จ ำนวน 19.97 ลำ้นบำท หรือ

เพิ่มขึน้รอ้ยละ 3.77 จำก ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 โดยมีสำเหตหุลกัจำกกำรเพิ่มขึน้ของส่วนปรบัปรุงอำคำรเช่ำและอุปกรณ ์

ที่จ  ำนวน 34.51 ลำ้นบำท ซึ่งส่วนใหญ่มำจำกกำรท่ีบรษิัทวำงเงินมดัจ ำเพิ่มในส่วนของที่ดินเปล่ำ  

 
5.2.2. หนีส้นิและส่วนของผู้ถือหุ้น 

ปี 2561 

ณ สิน้ปี 2561 กลุ่มบริษัทมีหนีสิ้นรวมเท่ำกับ 166.80 ลำ้นบำทตำมล ำดับ โดยคิดเป็นสัดส่วน รอ้ยละ 31.53 ของ

หนีสิ้นรวม ซึ่งหนีสิ้น ณ สิน้ปี 2561 ซึ่งลดลงรอ้ยละ 247.84 จำกสิน้ปี 2560 โดยส่วนใหญ่เป็นกำรลดลงของเจำ้หนีก้ำรคำ้และ

เจำ้หนีอ้ื่น จ ำนวน 135.40 ลำ้นบำท กำรลดลงของเงินกูย้ืมระยะสัน้ จ ำนวน 65.82 ลำ้นบำท และประมำณกำรจำกคดีควำม 

19.75 ลำ้นบำท เมื่อเทียบกบั ณ สิน้ปีก่อน 

โดยส่วนประกอบหลักของหนีสิ้นของกลุ่มบริษัทในช่วงปี 2561 ไดแ้ก่หนีสิ้นหมุนเวียน ซึ่งมีสัดส่วนเท่ำกับ รอ้ยละ 

30.93 ของหนีสิ้นและส่วนของผูถื้อหุน้รวม ซึ่งส่วนใหญ่มำจำกเจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีอ้ื่นเป็นหลัก โดยในปี 2561 บริษัทมี

ภำระหนีสิ้นจำกภำระค ำ้ประกันเท่ำกับรอ้ยละ 18.14 ของหนีสิ้นและส่วนของผูถื้อหุ้นรวม โดยหนีสิ้นไม่หมุนเวียนของกลุ่ม

บรษิัท ไดแ้ก่ ภำระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังำนและหนีสิ้นไม่หมนุเวียนอื่น เช่น ภำษีเงินไดน้ิติบคุคล เป็นตน้ 

ดงันัน้ จำกโครงสรำ้งหนีสิ้นขำ้งตน้ จะเห็นว่ำแหล่งที่มำของเงินทนุหลกั จะมำจำกเจำ้หนีก้ำรคำ้ และเงินกูย้มืระยะสัน้

โดยมีรำยละเอียด ดงันี ้

เจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีอ้ื่นของบริษัท โดย ณ สิน้ปี 2561 กลุ่มบริษัทมีเจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีอ้ื่นเท่ำกับ 14.97 

ลำ้นบำท โดยคิดเป็นสัดส่วน รอ้ยละ 2.83 ของหนีสิ้นและส่วนของผูถื้อหุน้รวม ซึ่งกำรลดลงของรำยกำรเจำ้หนีก้ำรคำ้และ

เจ้ำหนี ้อื่นส่วนใหญ่มำจำกกำรยกเลิกกำรด ำ เนินงำนและจ ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษัทย่อย ซึ่งด ำ เนินธุรกิจส่ือโฮม

เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์และธุรกิจจ ำหน่ำยอปุกรณส่ื์อสำร ในช่วงปลำยปี 2561 

ณ สิน้ปี 2561 กลุ่มบริษัทมีเงินกูย้ืมระยะสัน้จำกกิจกำรที่เก่ียวขอ้งกันและกิจกำรอื่น เท่ำกับ 0.69 ลำ้นบำท โดยคิด

เป็นสดัส่วนรอ้ยละ 0.13 ของหนีสิ้นและส่วนของผูถื้อหุน้รวม ซึ่งบริษัทไดกู้ย้ืมเงินระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน ส่วนหนึ่งเพื่อใช้

ในกำรลงทนุในบรษิัทต่ำงๆ รวมทัง้ค่ำซือ้ลิขสิทธิ์ต่ำงๆ เป็นตน้ 

ณ สิน้ปี 2561 บริษัทมีทุนจดทะเบียนเท่ำกับ 327.36 ลำ้นบำท ซึ่งประกอบดว้ย หุน้สำมัญจ ำนวน 6,547,183,000 

หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 0.05 บำท 

ส ำหรบัทุนช ำระแลว้ของบรษิัท ณ สิน้ปี 2561 เท่ำกับ 326.54 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดย ณ สิน้ปี 2561 ประกอบดว้ย 

หุน้สำมญัจ ำนวน 6,530,871,600 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 0.05 บำท 

ณ สิน้ปี 2561 บริษัทมีส่วนของผูถื้อหุน้เท่ำกับ 362.22 ลำ้นบำท ทั้งนี ้ส่วนของผูถื้อหุน้ที่เพิ่มขึน้ ณ สิน้ปี 2561 มำ

จำกกำรท่ีบรษิัทมีกำรเพิ่มทนุจำกกำรใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุจ ำนวน 123.92 ลำ้นบำท 
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ปี 2562 

ณ สิน้ปี 2562 กลุ่มบรษิัทมีหนีสิ้นรวมเท่ำกบั 165.54 ลำ้นบำท โดยคิดเป็นสดัส่วน รอ้ยละ 32.48 ของหนีสิ้นรวม  

โดยส่วนประกอบหลักของหนีสิ้นของกลุ่มบริษัทในช่วงปี 2562 ไดแ้ก่ หนีสิ้นหมุนเวียน ซึ่งมีสัดส่วนเท่ำกัน รอ้ยละ 

32.20 ของหนีสิ้นและส่วนของผูถื้อหุน้รวม ซึ่งส่วนใหญ่มำจำก เจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีอ้ื่นเป็นหลกั โดยในปี 2562 บริษัท มี

ภำระหนีสิ้นจำกภำระค ำ้ประกันเท่ำกับรอ้ยละ 21.11 ของหนีสิ้นและส่วนของผูม้ือหุน้รวม โดยหนีสิ้นไม่หมุนเวียนของกลุ่ม

บรษิัทไดแ้ก่ หนีสิ้นตำมสญัญำเข่ำกำรเงิน และภำระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังำน  

ดงันัน้ จำกโครงสรำ้งหนีสิ้นขำ้งตน้ จะเห็นว่ำแหล่งที่มำของเงินทนุหลกั จะมำจำกเจำ้หนีก้ำรคำ้ และเงินกูย้มืระยะสัน้ 

โดยมีรำยละเอียด ดงันี ้ 

เจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีอ้ื่นของบริษัทโดย ณ สิน้ 2562 กลุ่มบริษัทมีเจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีอ้ื่นเท่ำกัน 6.26 ลำ้น

บำท ตำมล ำดบั โดยคิดเป็นสดัส่วน รอ้ยละ 1.23 ของหนีสิ้นและส่วนของผูถื้อหุน้รวม ซึ่งกำรลดลงของรำยกำรเจำ้หนีก้ำรคำ้

และเจ้ำหนี ้ ชื่นส่วนใหญ่มำจำกกำรยกเลิกกำรด ำเนินงำนและจ ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษัทย่อย ซึ่งด ำเนินธุรกิจส่ือโฮม 

เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์และธุรกิจจ ำหน่ำยอปุกรณส่ื์อสำร ในช่วยปลำยปี 2564  

ณ สิน้ปี 2562 บรษิัทมีทนุจดทะเบียนเท่ำกบั 325.54 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ซึ่ง ณ สิน้ปี 2562 ประกอบดว้ย หุน้สำมญั

จ ำนวน 6,530,871,595 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 0.05 บำท  

ส ำหรับทุนช ำระแล้วของบริษัท ณ สิน้ปี 2562 เท่ำกับ 326.54 ล้ำนบำท โดย ประกอบด้วย หุ้นสำมัญจ ำนวน 

6,530,871,600 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 0.05 บำท 

ณ สิน้ปี 2562 บริษัทมีส่วนของผูถื้อหุน้เท่ำกับ 344.22 ลำ้นบำท ทั้งนี ้ส่วนของผูม้ือหุน้ที่เพิ่มขึน้ ณ สิน้ปี 2561 มำ

จำกกำรท่ีบรษิัทมีกำรเพิ่มทนุจำกกำรใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุจ ำนวน 123.42 ลำ้นบำท  

 
ปี 2563 

ณ สิน้ปี 2563 กลุ่มบริษัทมีหนีสิ้นรวมเท่ำกับ 234.91 ลำ้นบำทตำมล ำดับ โดยคิดเป็นสัดส่วน รอ้ยละ 44.30 ของ

หนีสิ้นรวม ซึ่งหนีสิ้น ณ สิน้ปี 2563 ซึ่งเพิ่มขึน้ รอ้ยละ 41.82 จำกสิน้ปี 2562 โดยส่วนใหญ่เป็นกำรเพิ่มขึน้ของเจำ้หนีก้ำรคำ้

และเจำ้หนีห้มนุเวียนอื่นจ ำนวน 62.97 ลำ้นบำท กำรเพิ่มขึน้ของเงินกูย้ืมระยะสัน้ จ ำนวน 34.60 ลำ้นบำท และประมำณกำร

จำกคดีควำม 11.67 ลำ้นบำท 

โดยส่วนประกอบหลักของหนีสิ้นของกลุ่มบริษัทในช่วงปี 2563 ไดแ้ก่ หนีสิ้นหมุนเวียน ซึ่งมีสัดส่วนเท่ำกับรอ้ยละ 

43.55 ของหนีสิ้นและส่วนของผูถื้อหุน้รวม ซึ่งส่วนใหญ่มำจำกเจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีห้มนุเวียนอื่นเป็นหลกั โดยในปี 2563 

บริษัทมีภำระหนีสิ้นจำกภำระค ำ้ประกันเท่ำกับรอ้ยละ 22.49 ของหนีสิ้นและส่วนของผูถื้อหุน้รวม โดยหนีสิ้นไม่หมนุเวียนของ

กลุ่มบรษิัท ไดแ้ก่ หนีสิ้นตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน และภำระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังำน 

ดงันัน้ จำกโครงสรำ้งหนีสิ้นขำ้งตน้ จะเห็นว่ำแหล่งที่มำของเงินทนุหลกั จะมำจำกเจำ้หนีก้ำรคำ้ และเงินกูย้มืระยะสัน้ 

โดยมีรำยละเอียด ดงันี ้
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ณ สิน้ปี 2563 กลุ่มบรษิัทมีเจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีห้มนุเวยีนอื่น จ ำนวน 69.23 ลำ้นบำท เมื่อเปรียบเทียบกบังบกำร

เงินงวดเดียวกันของปี 2562 บริษัทมีเจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีห้มุนเวียนอื่น จ ำนวน 6.26 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 62.97 ลำ้นบำท 

โดยคิดเป็นรอ้ยละ 1,005.91 ซึ่งกำรเพิ่มขึน้ของรำยกำรเจำ้หนีก้ำรคำ้และเจ้ำหนีห้มุนเวียนอื่นส่วนใหญ่มำเกิดจำกธุรกิจ

จ ำหน่ำยน ำ้ประปำบนเกำะเสม็ด เนื่องจำกอยู่ระหว่ำงกำรจ่ำยช ำระหนีต้ำมเครดิตที่ไดร้บัจำกเจำ้หนีก้ำรคำ้ 

ณ สิน้ปี 2563 กลุ่มบรษิัทมีเงินกูย้ืมระยะสัน้จำกกิจกำรที่เก่ียวขอ้งกนัและกิจกำรอื่น เท่ำกบั 34.60 ลำ้นบำท โดยคิด

เป็นสดัส่วนรอ้ยละ 6.53 ของหนีสิ้นและส่วนของผูถื้อหุน้รวมตำมล ำดับ ซึ่งบริษัทไดกู้ย้ืมเงินระยะสัน้ ส่วนหนึ่งเพื่อใชใ้นกำร

ลงทนุในโครงกำรก่อสรำ้งเพื่อจ ำหน่ำยน ำ้ประปำบนเกำะเสม็ด และเพื่อใชใ้นกำรหมนุเวียนภำยในบรษิัท เป็นตน้ 

ณ สิน้ปี 2563 บริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนช ำระแลว้ เท่ำกับ 326.54 ลำ้นบำท ประกอบดว้ย หุน้สำมัญจ ำนวน 

6,530,871,595 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 0.05 บำท โดยมีส่วนของผูถื้อหุน้เท่ำกบั 295.45 ลำ้นบำท 

 

ไตรมำส 2 ปี 2564 

ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2564 บริษัท มีหนีสิ้นรวม 232.76 ลำ้นบำท ลดลงจ ำนวน 2.16 ลำ้นบำท หรือลดลงรอ้ยละ 

0.92 จำก ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 โดยมีสำเหตุหลักมำจำกกำรลดลงของเจ้ำหนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีห้มุนเวียนอื่น และ

ประมำณกำรหนีสิ้นจำกภำระค ำ้ประกนั ทัง้นี ้บรษิัทมีเงินกูย้ืมระยะสัน้จำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัและกิจกำรอื่น เพิ่มขึน้อีก 6.40 

ลำ้นบำท จำก ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 

ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2564 บริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนช ำระแลว้ เท่ำกับ 326.54 ลำ้นบำท ประกอบดว้ย หุ้น

สำมญัจ ำนวน 6,530,871,595 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 0.05 บำท โดยมีส่วนของผูถื้อหุน้เท่ำกบั 317.58 ลำ้นบำท 

 

 
6. สภาวการณข์องตลาดและแนวโน้มอุตสาหกรรม 
6.1. แนวโน้มธุรกิจ/อุตสาหกรรม ปี 2564-2566 ธุรกิจผลิตไฟฟ้า 

ปี 2564 – 2566 ธุรกิจผลิตไฟฟ้ำภำคเอกชนมีแนวโนม้เติบโตดี ตำมควำมตอ้งกำรใชไ้ฟฟ้ำในประเทศที่คำดว่ำจะ
ขยำยตัวเฉล่ีย 2.8 – 3.8% ต่อปี รวมถึงนโยบำย สนับสนุนกำรลงทุนภำครัฐตำมแผนพัฒนำกำลังกำรผลิตไฟฟ้ำและ
แผนพฒันำพลงังำนทดแทนและพลงังำนทำงเลือก โดยกลุ่มโรงไฟฟ้ำที่คำดว่ำจะมีกำรลงทุน ขยำยตวัเร่งขึน้ ไดแ้ก่ โครงกำร
พลงังำนแสงอำทิตยต์ิดตัง้บนหลงัคำภำคประชำชน โรงไฟฟ้ำเชือ้เพลิงชีวมวล (โรงไฟฟ้ำชุมชนและโรงไฟฟ้ำชีวมวลประชำรฐั
ภำคใต)้ ก๊ำซชีวภำพ (โรงไฟฟ้ำชมุชน) และขยะ เนื่องจำกเป็นกลุ่มเป้ำหมำยที่ภำครฐัมีแผนรบัซือ้ไฟฟ้ำในปี 2564 – 2567 อีก
ทั้งเป็นกลุ่มที่มีศักยภำพกำรแข่งขนัทัง้ดำ้น ตน้ทุนและแหล่งวตัถุดิบ ดำ้นกำรแข่งขันของธุรกิจมีแนวโนม้รุนแรงขึน้ จำกกำร
ขยำยกำรลงทุนต่อเนื่องของผูป้ระกอบกำรรำยใหญ่ และกำรลงทุนผลิตไฟฟ้ำ พลงังำนหมนุเวียนจำกผูป้ระกอบกำรรำยใหม่ 
ส่งผลใหร้ำยไดข้องธุรกิจโดยรวมเติบโตในระดบัปำนกลำง 

ปี 2564 – 2566 ธุรกิจผลิตไฟฟ้ำภำคเอกชนมีแนวโนม้ปรบัดีขึน้ตำม ควำมตอ้งกำรใชท้ี่มีทิศทำงเติบโตตำมภำวะ
เศรษฐกิจ และดำ้นอปุทำน จำกนโยบำยสนบัสนนุกำรลงทนุภำครฐัตำมแผน PDP 
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ควำมตอ้งกำรใชไ้ฟฟ้ำในประเทศมีแนวโนม้ขยำยตวัเฉล่ีย 2.8 – 3.8% ต่อปี ผลจำกภำวะเศรษฐกิจที่คำดว่ำจะฟ้ืน
ตัวอย่ำงค่อยเป็นค่อยไป หนุนควำมตอ้งกำรใชไ้ฟฟ้ำทั้งในภำคธุรกิจและอุตสำหกรรม ขณะที่ ควำมตอ้งกำรใชไ้ฟฟ้ำภำค
ครวัเรือนยงัเติบโตต่อเนื่อง จำกมำตรกำร Work from home เป็นระยะ โดยเฉพำะในปี 2564 

 แผนพัฒนำกำลังกำรผลิตไฟฟ้ำของประเทศฉบับปี  2561 – 2580 (PDP 2018) ฉบับปรับปรุงครั้งที่  1 เอื ้อให้
ภำคเอกชนขยำยกำลงักำรผลิตและ เพิ่มกำรลงทนุโรงไฟฟ้ำใหม่ โดยมีประเด็นส ำคญัคือ 

• กำรก ำหนดเป้ำหมำยกำลังกำรผลิตไฟฟ้ำใหม่ที่  56,431 เมกะวัตต์ ได้แก่ (1) ก ำหนดสัดส่วนกำรใช้ก๊ำซ
ธรรมชำติเป็นเชือ้เพลิง ผลิตไฟฟ้ำที่ระดบัเดิม 53% ของปริมำณไฟฟ้ำทัง้หมดในปี 2580 (2) ปรบัเพิ่มสดัส่วน
กำรใชพ้ลงังำนหมนุเวียนเป็นเชือ้เพลิงผลิตไฟฟ้ำเป็น 21% จำกเดิม 20% และ (3) ปรบัลดสดัส่วนกำรใชถ้่ำนหิน
เป็นเชือ้เพลิง ที่ 11% จำกเดิม 12% 

• PDP2018 และแผน AEDP2018 เอือ้ประโยชนต์่อกำรลงทุนผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนหมนุเวียน โดยก ำหนดใหม้ี
กำรรบัซือ้ไฟฟ้ำจำกพลงังำนหมนุเวียนที่ผลิตโดย ภำคเอกชนจ ำนวน 18,696 เมกะวตัตภ์ำยในปี 2580 แบ่งเป็น 
(1) โรงไฟฟ้ำตำมนโยบำยส่งเสริมจำกภำครฐั 520 เมกะวตัต ์ปี 2565–2567 ก ำหนดใหภ้ำครฐัรบัซือ้ ไฟฟ้ำจำก
โรงไฟฟ้ำขยะรวม 400 เมกะวตัต ์และโรงไฟฟ้ำ ชีวมวลประชำรฐัภำคใตร้วม 120 เมกะวตัต ์และ (2) โรงไฟฟ้ำ
พลังงำนหมุนเวียนตำมแผนพัฒนำพลังงำน ทดแทนและพลังงำนทำงเลือก (AEDP2018) ก ำลังกำรผลิตรวม 
18,176 เมกะวตัต ์(ปี 2563-2567 รบัซือ้ไฟฟ้ำ จำกโครงกำรโรงไฟฟ้ำชมุชนเพื่อเศรษฐกิจฐำนรำกจำก เชือ้เพลิง
ชีวมวล ก๊ำซชีวภำพจำกน ำ้เสีย ก๊ำซชีวภำพจำกพืช พลังงำน และ Solar hybrid รวม 1,933 เมกะวัตต ์และปี 
2565-2567 รบัซือ้ไฟฟ้ำจำกพลงังำนลม 270 เมกะวตัต)์ 

• ปี 2567 เป็นตน้ไป ประมำณกำรค่ำไฟฟ้ำจะเพิ่มขึน้อยู่ที่ระดบัเฉล่ีย 3.64 บำทต่อหน่วย จำกแผนเดิมที่ 3.58 
บำทต่อหน่วย ส่วนหนึ่งเป็นผลจำกกำรรบัซือ้ไฟฟ้ำจำก โรงไฟฟ้ำชมุชน ซึ่งรฐักำหนดรำคำรบัซือ้เบือ้งตน้ท่ีอตัรำ 
3-5 บำทต่อหน่วย เพื่อจงูใจใหผู้ป้ระกอบกำรเขำ้มำลงทนุใน พลงังำนหมนุเวียนมำกขึน้ 

 
ที่มำ: EPPO / จดัท ำกำรประมำณกำรโดย Krungsri Research 
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ปัจจยัสนบัสนนุดงักล่ำวขำ้งตน้จะเอือ้ประโยชนใ์หเ้กิดกำรลงทนุใหม่ของโรงไฟฟ้ำเอกชนทัง้ 3 กลุ่ม ดงันี ้
โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ (IPP) คำดจะมีกำรเปิดประมูลหลำยแห่งในระยะข้ำงหน้ำ โดยภำครัฐมีแผนเปิดประมูล

โรงไฟฟ้ำกำลงักำรผลิต 700 เมกะวตัตต์่อปีในพืน้ท่ีภำคตะวนัตกของประเทศช่วงปี 2564-2565 เพื่อทดแทนโรงไฟฟ้ำเชือ้เพลิง
ก๊ำซธรรมชำติที่จะทยอยหมดอำยสุญัญำและตอ้งออกจำกระบบในช่วงปี 2568-2570 จ ำนวน 8,300 เมกะวตัต ์

โรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) มีแนวโนม้ขยำยก ำลงักำรผลิตและลงทนุก่อสรำ้งใหม่ โดยเฉพำะกลุ่มโรงไฟฟ้ำเชือ้เพลิง
ก๊ำซธรรมชำติระบบ Cogeneration ซึ่งจะทยอยสิน้สุดอำยุสัญญำในปี 2562-25687 และโรงไฟฟ้ำพลังงำนหมุนเวียนแบบ
ผสมผสำนเชือ้เพลิงที่เรียกกว่ำ SPP hybrid firm ซึ่งไดร้บักำรสนับสนุนจำกภำครฐัในอัตรำรบัซือ้ (FiT) 3.69 บำทต่อหน่วย 
เพิ่มขึน้จำก 3.66 บำทต่อหน่วยในปี 2562 โดยมีระยะเวลำสนบัสนนุ 20ปี 

โรงไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) คำดว่ำกำรลงทุนจะเติบโตเร่งขึน้ตัง้แต่ปี 2564 เป็นตน้ไป โดยเฉพำะโครงกำร
พลงังำนแสงอำทิตยต์ิดตัง้บนหลงัคำภำคประชำชน (Solar rooftop) โรงไฟฟ้ำเชือ้เพลิงชีวมวล (รฐัมีแผนรบัซือ้จำกโครงกำร
โรงไฟฟ้ำชมุชนก ำลงักำรผลิต 100 เมกะวตัตต์่อปี และโรงไฟฟ้ำชีวมวลประชำรฐัภำคใตก้ ำลงักำรผลิต 60 เมกะวตัตต์่อปี) ก๊ำซ
ชีวภำพ (รฐัมีแผนรบัซือ้จำกโครงกำรโรงไฟฟ้ำชมุชนจำกพืชพลงังำนก ำลงักำรผลิต 100 เมกะวตัตต์่อปี) และขยะ (นโยบำยกำร
ส่งเสริมภำครฐัปี 2561-2580 มีแผนรบัซือ้จำนวน 400 เมกะวตัต)์ ซึ่งเป็นกลุ่มเป้ำหมำยที่ภำครฐัจะทยอยเปิดรบัซือ้ไฟฟ้ำตำม
แผน PDPและ AEDP นอกจำกนี ้ยงัเป็นกลุ่มที่มีศกัยภำพกำรแข่งขนัทัง้ดำ้นตน้ทุนและแหล่งวตัถดุิบ ส ำหรบัโครงกำรพลงังำน
ลม ภำครฐัจะทยอยเปิดรบัซือ้ไฟฟ้ำจำนวน 270 เมกะวตัตใ์นช่วงปี 2565-2567 ซึ่งเป็นช่วงเวลำที่คำดว่ำ EGATจะลงทนุขยำย
สำยส่งไฟฟ้ำในพืน้ท่ีภำคตะวนัออกเฉียงเหนือและภำคใตเ้สรจ็สมบรูณ ์

 
6.2. แนวโน้มธุรกิจตลาดอสังหาริมทรัพย ์

ทิศทำงตลำดที่อยู่อำศยัในเขตกรุงเทพและปริมณฑลในช่วงครึ่งหลงัของปี  2564 คำดว่ำจะมีโอกำสขยบัเพิ่มขึน้กว่ำ
ช่วงครึง่ปีแรกที่มีกำรหดลงอย่ำงมำก หำกภำครฐัสำมำรถควบคมุกำรระบำดของ COVID-19 ไดใ้นช่วงเดือนกรกฎำคมและกำร
ฉีดวัคซีนเป็นไปตำมแผนรวมถึงกำรออกแผนกระตุน้เศรษฐกิจในระยะขำ้งหนำ้แต่ยงันับว่ำต ่ำกว่ำในช่วงเดียวกันของปีก่อน
เนื่องจำกก ำลงัซือ้ของผูบ้ริโภคโดยภำพรวมยงัไม่ฟ้ืนโดยเฉพำะฐำนลกูคำ้หลกัอย่ำงกลุ่มเซ็กเมน้ตร์ะดบัล่ำง-กลำงล่ำงรวมถึง
ขอ้จ ำกดัในกำรเดินทำงเขำ้มำของผูซ้ือ้ชำวต่ำงขำติ 

ทั้งนี ้นอกจำกแรงกดดันจำกก ำลังซือ้ของผู้บริโภคแลว้ในช่วงครึ่งหลังของปี 2564 ศูนยว์ิจัยกสิกรไทยยังมองว่ำ
ผูป้ระกอบกำรพฒันำที่อยู่อำศยัยงัคงตอ้งเผชิญกับปัจจยัทำ้ทำยต่อเนื่องอำทิควำมทำ้ทำยในกำรระบำยสินคำ้คงเหลือที่ส่งผล
ต่อทำงเลือกกำรลงทนุโครงกำรใหม่ที่จ  ำกดัขึน้โดยตอ้งแข่งขนักันท ำตลำดเพื่อชิงกลุ่มผูบ้ริโภคที่มีจ ำนวนจ ำกดัขณะที่จ ำนวนที่
อยู่อำศยัรอขำยสะสมยงัคงทรงตวัสงูในทุกเซ็กเมน้ต์ ตน้ทุนทำงธุรกิจที่สงูขึน้ประกอบกับกำรขำดแคลนแรงงำนก่อสรำ้งโดย
นอกจำกรำคำที่ดินท่ีทรงตวัระดบัสงูรำคำวสัดุก่อสรำ้งยงัมีทิศทำงปรบัตวัสงูขึน้ต่อเนื่องโดยเฉพำะเหล็กที่เป็นวสัดุส ำคญัของ
ธุรกิจที่อยู่อำศัยประกอบกับกำรแพร่ระบำดของ  COVID-19 รอบใหม่ที่กระจำยตัวไปยังแคมป์ก่อสรำ้งซึ่งสรำ้งผลกระทบ
เพิ่มเติมใหภ้ำวะกำรขำดแคลนแรงงำนตน้ทุนทำงกำรเงินสูงขึน้ประกอบกับแหล่งเงินทุนที่จ  ำกัดนอกจำกกำรระมัดระวงักำร
ปล่อยสินเชื่อของสถำบนักำรเงินกำรที่ผู้ประกอบกำรหนัมำระดมทุนในตลำดทุนมำกขึน้ในช่วงเวลำเดียวกันเพื่อน ำมำไถ่ถอน
หุน้กูแ้ละตั๋วแลกเงินท่ีจะทยอยครบก ำหนดในช่วงเวลำที่เหลือของปี 2564 อีกไม่ต ่ำกว่ำ 7 หมื่นลำ้นบำทไดส้รำ้งกำรแข่งขนัและ
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ท ำใหต้อ้งเพิ่มอตัรำผลตอบแทนเพื่อดึงดูดนกัลงทุนรวมถึงเพิ่มช่องทำงกำรระดมทุนในรูปแบบใหม่เช่นโทเคนดิจิทลั (Digital 
Token) ที่มีทรพัยสิ์นอำ้งอิง 
  

 
 

 ที่มำ: AREA 

  
ทัง้นี ้จำกตำรำงดำ้นบนจะเห็นไดว้่ำปัจจุบนัตลำดอสงัหำริมทรพัยโ์ดยเฉพำะคอนโดมิเนียมมีอุปสงคม์ำกกว่ำ ช่วงที่

เกิดวิกฤตเศรษฐกิจอื่นๆ เช่นช่วงตม้ย ำกุง้ หรือช่วง Subprime อย่ำงมีนยัส ำคญั ส่งผลใหโ้อกำสในกำรหำรำยได ้และสรำ้งผล
ก ำไรจำกกำรพฒันำโครงกำรในแนวดิ่ง หรือคอนโดมิเนียมในอนำคตอนัใกล ้น่ำจะไดร้บัผลกระทบอย่ำงมีนยัส ำคญั  

 
6.3. ภาพรวมและแนวโน้มธุรกิจผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑส์มุนไพร 

จำกกระแสนิยมดูแลรักษำสุขภำพโดยวิถีธรรมชำติและหลีกเล่ียงกำรใชส้ำรเคมีของผู้บริโภค  ส่งผลให้สมุนไพร
กลำยเป็นหนึ่งในวตัถุดิบจำกธรรมชำติที่แวดวงธุรกิจทั่วโลกก ำลงัตอ้ง ศูนยว์ิจยักสิกรไทย กล่ำวว่ำ มีกำรประเมินว่ำ ปี 2563 
ธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกบั Health and Wellness ที่น ำสมนุไพรไปใชเ้ป็นวตัถดุิบในกำรผลิต อำทิ เครื่องส ำอำง ยำและอำหำรเสรมิจะ
มีมลูค่ำตลำดรวมกนัรำว 91 พนัลำ้นเหรียญสหรฐัฯ และคำดว่ำจะขยบัไปสู่ระดบั 166 พนัลำ้นเหรียญสหรฐัฯ ไดภ้ำยในปี 2573 
(เติบโตเฉล่ียรอ้ยละ 6.5 ต่อปี) 

ปัจจบุนัภำครฐัของไทยเล็งเห็นถึงโอกำสทำงกำรตลำดจำกเทรนดบ์รโิภคดงักล่ำว ซึ่งน่ำจะเอือ้ต่อกำรสรำ้งรำยไดแ้ละ
ผลตอบแทนทำงธุรกิจใหก้ับผูป้ระกอบกำรไทยที่อยู่ในห่วงโซ่กำรผลิตสมนุไพร จึงน ำไปสู่นโยบำยสรำ้งมลูค่ำเพิ่มใหก้ับธุรกิจ
สมนุไพรของไทย ผ่ำนแผนแม่บทว่ำดว้ยกำรพฒันำสมนุไพรแห่งชำติฉบบัท่ี 1 ปี 2560-2564 ซึ่งตัง้เป้ำหมำยไวว้่ำจะเพิ่มมลูค่ำ
กำรบริโภคผลิตภณัฑส์มนุไพรใหไ้ด้ 3.6 แสนลำ้นบำทภำยในปี 2564 และผลกัดนัใหไ้ทยกำ้วขึน้สู่กำรเป็นผูน้  ำกำรส่งออกผลิ
ภณัฑส์มนุไพรอนัดบั 1 ของอำเซียน 

เมื่อพิจำรณำถึงควำมเป็นไปไดท้ี่ไทยจะไปสู่จดุมุ่งหมำยดงักล่ำว พบว่ำ แมไ้ทยมีควำมไดเ้ปรียบดำ้นวตัถดุิบสมนุไพร
กว่ำ 1,800 ชนิดที่สำมำรถน ำไปใชป้ระโยชนเ์ชิงอุตสหำกรรมได้ ประกอบกับกำรส่งเสริมกำรลงทุนในอุตสำหกรรมเป้ำหมำย
ตำมแผนพฒันำเศรษฐกิจชีวภำพ เช่น กำรแพทยค์รบวงจร เกษตรและเทคโนโลยีชีวภำพ ซึ่งอำจจะช่วยกระตุน้ใหเ้กิดควำม
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ตอ้งกำรสมนุไพรเพื่อใชก้ำรผลิตมำกขึน้ นอกจำกนี ้ควำมตอ้งกำรจำกตลำดส่งออก โดยเฉพำะในช่วง 9 เดือนแรก ของปี 2563 
มีมูลค่ำรำว 12.05 ลำ้นเหรียญสหรฐัฯ หรือเติบโตรอ้ยละ 39.5 (YoY) แต่ส่ิงที่อำจจะตอ้งเร่งพัฒนำหำกตอ้งกำรสรำ้งควำม
ยั่งยืนใหก้ับธุรกิจในระยะขำ้งหนำ้เพื่อใหบ้รรลเุป้ำหมำย ก็คือ กำรกระจำยมลูค่ำเพิ่มไปสู่ผูป้ระกอบกำรตน้น ำ้ใหม้ำกขึน้และ
สรำ้งควำมแตกต่ำงใหก้บัผลิตภณัฑส์มนุไพรของไทย 

 
 ที่มำ: ศนูยว์ิจยักสิกรไทย 

 
ที่มำ: ศนูยว์ิจยักสิกรไทย 
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เอกสารแนบ 4 
สรุปข้อมูลการประเมินมูลค่าทรัพยส์ิน 

ของบริษทั มอร ์พร๊อพเพอรต์ี ้ดีเวลลอปเม้นท ์จ ากดั (“PROP”) 
จัดท าโดย บริษทั แอดวานซ ์พร๊อพเพอรต์ี ้แอนด ์คอนซลัแทนท ์จ ากดั 

 

ในกำรประเมินมลูค่ำทรพัยสิ์นเพื่อใชอ้ำ้งอิงมลูค่ำของทรพัย์สินของบริษัท มอร ์พร๊อพเพอรต์ี ้ดีเวลลอปเมน้ท์ จ ำกัด 
(“PROP”)  โดย PROP ไดว้่ำจำ้งผูป้ระเมินรำคำทรพัยสิ์นอิสระ ไดแ้ก่ บริษัท แอดวำนซ ์พร๊อพเพอรต์ี ้แอนด ์คอนซัลแทนท์ 
จ ำกัด (“APC”) ซึ่งไดร้บัควำมเห็นชอบจำกสมำคมผูป้ระเมินค่ำทรพัยสิ์นแห่งประเทศไทย (“VAT”) และเป็นบริษัทประเมิน
มูลค่ำทรพัยสิ์นในตลำดทุนและผูป้ระเมินหลักที่ไดร้บัควำมเห็นชอบจำก ส ำนักงำน ก.ล.ต.  เพื่อประเมินมลูค่ำทรพัยสิ์นของ
ผูข้ำยภำยใตว้ตัถปุระสงคก์ำรประเมินเพื่อวตัถปุระสงคส์ำธำรณะ โดยมีรำยละเอียดกำรประเมินดงันี:้ 

 
1. ข้อมูลทรัพยส์ินทีถู่กประเมิน 
ช่ือลูกค้า บริษัท มอร ์พร๊อพเพอรต์ี ้ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั 

วัตถุประสงคท์ี่
ประเมิน 

เพ่ือวตัถปุระสงคส์ำธำรณะ 

วันทีอ่อกรายงาน 19 กรกฎำคม 2564 

ประเภททรัพยสิ์น หอ้งชดุพกัอำศยัและพำณิชยกรรม จ ำนวน 149 ยนูิต เนือ้ที่รวม 8,690.95 ตำรำงเมตร 

ทีต่ั้งทรัพยสิ์น ซอยปโชติกำร แยกซอยวิภำวดีรงัสิต 17 แยก 8 ถนนวิภำวดีรงัสิต แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพมหำนคร 

ค่าพิกัด GPS 13.824802, 100.551181 

รายละเอียดทรัพยสิ์น อำคำรชดุชื่อ “บำ้นสวนจตจุกัร” 
อำคำรเลขที่ D หอ้งชดุเลขที่ 222/139 – 142, 144 – 161 และ 163 – 166 ชัน้ที่ 2 – 8 
อำคำรเลขที่ E หอ้งชดุเลขที่ 222/111 – 119, 121, 123 – 136 และ 138 ชัน้ที่ 2 – 8 
อำคำรเลขที่ F หอ้งชดุเลขที่ 222/56 – 62, 88 – 89, 91 – 97 และ 99 – 110 ชัน้ที่ 2 – 8 
อำคำรเลขที่ G หอ้งชดุเลขที่ 222/54 – 55, 63 – 86 ชัน้ที่ 2 – 8 
อำคำรเลขที่ H หอ้งชดุเลขที่ 222/26 – 27, 29 – 40 และ 42 – 53 ชัน้ที่ 2 – 8 
อำคำรเลขที่ I หอ้งชดุเลขที่ 222, 222/1 – 2, 4 – 10, 12, 14 – 18, 20 และ 22 ชัน้ที่ 2 – 8 
ซอยปโชติกำร แยกซอยวิภำวดีรงัสิต 17 แยก 8 ถนนวิภำวดีรงัสิต แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพมหำนคร 

เอกสารสิทธิ์ห้องชุด หนงัสือสิทธิ์หอ้งชดุ (อ.ช.2) จ ำนวน 149 ยนูิต 

ภาระผูกพัน ไม่มีภำระผกูพนัใดๆ 

ลักษณะอาคาร อำคำรคอนกรีตเสริมเหล็กสงู 8 ชัน้ ลกัษณะใกลเ้คียงสี่เหลี่ยม จ ำนวน 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 

พืน้ทีห้่องชุดรวม
ประมาณ 

อำคำร D 1,680.28 ตำรำงเมตร หอ้งชุดรวม 28 หอ้ง ประเมินมลูค่ำ 27 หอ้ง 
อำคำร E 1,680.28 ตำรำงเมตร หอ้งชุดรวม 28 หอ้ง ประเมินมลูค่ำ 25 หอ้ง 
อำคำร F 1,624.36 ตำรำงเมตร หอ้งชุดรวม 31 หอ้ง ประเมินมลูค่ำ 28 หอ้ง 
อำคำร G 1,680.28 ตำรำงเมตร หอ้งชุดรวม 28 หอ้ง ประเมินมลูค่ำ 25 หอ้ง 
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อำคำร H 1,680.28 ตำรำงเมตร หอ้งชุดรวม 28 หอ้ง ประเมินมลูค่ำ 26 หอ้ง 
อำคำร I 1,360.38 ตำรำงเมตร หอ้งชุดรวม 26 หอ้ง ประเมินมลูค่ำ 18 หอ้ง 

การแบ่งพืน้ทีใ่ช้
ประโยชน ์

อำคำร D – E ชัน้ที่ 1 ที่จอดรถยนต,์ ที่จอดรถจกัรยำนยนต,์ ที่จอดรถจกัรยำน, โถงลิฟทแ์ละบนัได (ทรพัยส์ิน
ส่วนกลำง) 
ชัน้ 2 - ชัน้ 8 แบ่งเป็นหอ้งพกัอำศยั ชัน้ละ 4 หอ้ง รวม 28 หอ้ง พรอ้มโถงลิฟทแ์ละบนัได, ช่องบนัไดหนีไฟ 
อำคำร F ชัน้ที่ 1 ที่จอดรถยนต,์ ที่จอดรถจกัรยำนยนต,์ ที่จอดรถจกัรยำน, โถงลิฟทแ์ละบนัได (ทรพัยส์ินส่วนกลำง) 
ชัน้ 2 - ชัน้ 8 แบ่งเป็นหอ้งพกัอำศยั ชัน้ที่ 2 จ ำนวน 7 หอ้ง ชัน้ที่ 3 – 8 ชัน้ละ 4 หอ้ง รวม 31 หอ้ง พรอ้มโถงลิฟทแ์ละ
บนัได, ช่องบนัไดหนีไฟ 
อำคำร G – H ชัน้ที่ 1 ที่จอดรถยนต,์ ที่จอดรถจกัรยำนยนต,์ ที่จอดรถจกัรยำน, โถงลิฟทแ์ละบนัได (ทรพัยส์ิน
ส่วนกลำง) 
ชัน้ 2 - ชัน้ 8 แบ่งเป็นหอ้งพกัอำศยั ชัน้ละ 4 หอ้ง รวม 28 หอ้ง พรอ้มโถงลิฟทแ์ละบนัได, ช่องบนัไดหนีไฟ 
อำคำร I ชัน้ที่ 1 ที่จอดรถยนต,์ ที่จอดรถจกัรยำนยนต,์ ที่จอดรถจกัรยำน, โถงลิฟทแ์ละบนัได (ทรพัยส์ินส่วนกลำง) 
ชัน้ 2 - ชัน้ 8 แบ่งเป็นหอ้งพกัอำศยั ชัน้ที่ 2 จ ำนวน 2 หอ้ง ชัน้ที่ 3 – 8 ชัน้ละ 4 หอ้ง รวม 26 หอ้ง พรอ้มโถงลิฟทแ์ละ
บนัได, ช่องบนัไดหนีไฟ 

รูปแบบอาคาร ดี 

คุณภาพของวัสดุ
ก่อสร้าง 

ดี 

อายุอาคารประมาณ 24 ปี 

สภาพอาคาร/การดูแล
บ ารุงรักษา 

ปำนกลำง/ปำนกลำง 

การตกแต่ง กำรตกแต่งภำยในหอ้งชดุ ส่วนใหญ่เป็นหอ้งโถงโล่ง เฟอรน์ิเจอรล์อยตวั บำงหอ้งเป็นเฟอรน์ิเจอรบ์ิวอินท ์และบำงหอ้ง
ไม่มีกำรตกแต่ง 

ส่ิงอ านวยความ
สะดวก 

ที่จอดรถ, สระว่ำยน ำ้ 

โครงสร้างอาคาร คอนกรีตเสริมเหล็ก 

โครงสร้างหลังคาและ
วัสดุมุงหลังคา 

โครงหลงัคำคอนกรีตเสริมเหล็ก หลงัคำดำดฟ้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ฝ้าเพดาน ยิบซั่มบอรด์ ฉำบเรียบทำสี และยิบซั่มบอรด์ โครงเครำ่ทีบำร ์

พืน้และวัสดุปูผิวพืน้ พืน้คอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวพืน้มีรำยละเอียดดงันี ้
- พืน้ที่โถงทำงเดิน, โถงลิฟท ์โถงบนัได และภำยในหอ้งชดุ พืน้กระเบือ้งเซรำมิคและกระเบือ้งยำง 

ผนังและวัสดุผิว ก่ออิฐฉำบปนูเรียบทำส ี

ประตู ประตทูำงเขำ้อำคำรชดุ ประตกูระจกบำนเลื่อนกรอบอลมิูเนียม 
ประตหูอ้งชดุ บำนประตไูม ้กรอบไม ้วงกบไม ้
หอ้งน ำ้ ประตไูม ้แบะประต ูPVC 

หน้าต่าง บำนกระจกกรอบอลมิูเนียม 

ห้องน ้าและสุขภัณฑ ์ ผนงัและวสัดปุผูวิพืน้ – กระเบือ้งเซรำมิค 
สขุภณัฑ ์– ชกัโครก, อ่ำงลำ้งหนำ้ 

239



บริษัท ดิสคฟัเวอร ์แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั (MORE) เอกสำรแนบ 4 หนำ้ 3/24   

งานระบบภายใน
อาคาร 

ระบบไฟฟ้ำ ระบบน ำ้ประปำ ระบบโทรศพัท ์ระบบลิฟทโ์ดยสำร 1 ชดุ/อำคำร ระบบป้องกนัอคัคีภยัพรอ้มอปุกรณ ์

การใช้ประโยชน์
โดยรวมปัจจุบัน 

พกัอำศยั 

ทรัพยสิ์นส่วนกลาง
และส่ิงอ านวยความ
สะดวก 

ทรพัยส์ินส่วนกลำงของอำคำรชดุนี ้ไดแ้ก่ ส่วนของอำคำรชดุที่มิใช่หอ้งชดุ ที่ดินที่ตัง้อำคำรชดุและที่ดินหรือทรพัยส์ิน
อ่ืนที่มีไวเ้พ่ือใชห้รือเพ่ือประโยชนร์ว่มกนัส ำหรบัเจำ้ของรว่ม 

1) โฉนดที่ดินเลขที่ 13259, 13258 และ 13257 เลขที่ดิน 424, 3889 และ 3890 ต ำบลลำดยำว อ ำเภอจตจุกัร 
(บำงซื่อ) กรุงเทพมหำนคร 

2) ฐำนรำกและเสำอำคำร 
3) บ่อเกรอะบ่อซมึ 
4) หอ้งน ำ้ส่วนกลำง 
5) ลิฟทโ์ดยสำรอำคำร 2 เครื่อง 
6) หอ้งควบคมุเครื่องป๊ัมน ำ้ และเครื่องป๊ัมน ำ้พรอ้มอปุกรณ ์
7) สระว่ำยน ำ้ 
8) มิเตอรไ์ฟฟ้ำ และมิเตอรป์ระปำส่วนกลำง 
9) บนัไดขึน้ลงในตวัอำคำรและบนัไดหนีไฟ 
10) ตูเ้ครื่องมือดบัเพลิง 
11) ทำงเดินกลำง พรอ้มโคมไฟฟ้ำทำงเดินในอำคำร และนอกอำคำร 
12) ลำนจอดรถ 

ผู้ถือกรรมสิทธิ ์ อำคำรเลขที่ D หอ้งชดุเลขที่ 222/139 – 142, 144 – 161  และ 163 – 166  
อำคำรเลขที่ E หอ้งชดุเลขที่ 222/111 – 119, 121, 123 – 136 และ 138  
อำคำรเลขที่ F หอ้งชดุเลขที่ 222/56 – 62, 88 – 89, 91 – 97 และ 99 – 110  
อำคำรเลขที่ G หอ้งชดุเลขที่ 222/54 – 55 และ 63 – 86  
อำคำรเลขที่ H หอ้งชดุเลขที่ 222/26 – 27, 29 – 40 และ 42 – 53  
อำคำรเลขที่ I หอ้งชดุเลขที่ 222, 222/1 – 2, 4 – 10, 12, 14 – 18, 20 และ 22  
ถือกรรมสิทธิ์ โดย บริษัท มอร ์พร๊อพเพอรต์ี ้ดีเวลลอปเม้นท ์จ ากัด 

ข้อจ ากัดด้านการใช้
ประโยชน ์

1) ข้อก าหนดผังเมือง 
ทรพัยส์ินที่ส  ำรวจและประเมินมลูค่ำตัง้อยู่ ในเขต บงัคบักำรใชป้ระโยชนต์ำมผงัเมืองรวม กรุงเทพมหำนคร พ.ศ. 
2556 ที่ดินประเภท สีสม้ ประเภทที่อยู่อำศยัหนำแน่นปำนกลำง 

 
2) กฎหมายควบคุมอาคาร 

ทรพัยส์ินตัง้อยู่ในเขตกำรปกครองทอ้งถิ่นของ ส ำนกังำนเขตจตจุกัร กำรขออนญุำตปลกูสรำ้ง/ดดัแปลง/รือ้ถอน 
อำคำร จะตอ้งยื่นขออนญุำตจำกหน่วยงำนขำ้งตน้ก่อน 

3) การเวนคืน 
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ในบริเวณที่ตัง้ทรพัยส์ินบำงส่วนอยู่ในแนวเวนคืนเพ่ือก่อสรำ้งทำงหลวงทอ้งถิ่น ถนน ก ำแพงเพชร 2 เช่ือมกบั
ซอย วิภำวดีรงัสิต 17 และเพ่ือเอือ้ประโยชนใ์นกำรป้องกนัสำธำรณะภยัเรื่องไฟไหมใ้นชมุชน รวมถึงเพื่อกำร
คมนำคม แต่ไม่มีผลกระทบกบัอำคำรที่ตัง้หอ้งชดุทรพัยส์ิน 

4) การถูกลิดรอนสิทธิ 

• แนวสำยไฟฟ้ำแรงสงู: บริเวณที่ดินไม่มีพืน้ที่ใดตัง้อยู่ใตแ้นวสำยส่งไฟฟ้ำแรงสงู 

• กำรตกเป็นทำงเขำ้ออกใหท้ี่ดินแปลงอ่ืนโดยภำระจ ำยอม: ไม่มี 

• กำรตกเป็นทำงเขำ้ออกใหท้ี่ดินแปลงอ่ืนตำมสภำพ: ไม่ปรำกฏ 
กำรตรวจลิดรอนสิทธิต่ำงๆ ผูป้ระเมินมลูค่ำจะรำยงำนใหต้ำมที่ปรำกฏ และสำมำรถตรวจสอบไดเ้ท่ำนัน้ บริเวณ
เนือ้ที่ดินที่ถกูลิดรอนสิทธินัน้ ผูป้ระเมินอำจประเมินหรือไม่ประเมินมลูค่ำใหก้็ได ้ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัดลุยพินิจ 
สมมติฐำน และเง่ือนไขในกำรประเมิน  

5) กฎหมายอ่ืนๆ 
ไม่มี 

6) โครงการพัฒนาของรัฐ 
มี ไดแ้ก่  

• โครงกำรตำม พ.ร.ฎ. ประกำศเม่ือปี 2556-2560 เพื่อก่อสรำ้งทำงหลวงทอ้งถิ่น ถนน ก ำแพงเพชร 2 เช่ือม
กบั ซอยวิภำวดีรงัสิต 17  

• รถไฟฟ้ำชำนเมืองสำยสีแดง ช่วงบำงซื่อ-รงัสิต คู่ขนำนกบัถนนก ำแพงเพชร 6  
หำกโครงกำรพฒันำของรฐัดงักล่ำวด ำเนินกำรแลว้เสรจ็ จะท ำใหก้ำรคมนำคมและกำรเดินทำงสญัจรเขำ้-ออก
ของโครงกำรฯทรพัยส์ินดียิ่งขึน้ 

การใช้ประโยชนสู์งสุด จำกกำรพิจำรณำถึงลกัษณะของหอ้งชุดที่ท  ำกำรประเมินมลูคำ่ เช่น ท ำเลที่ตัง้ ลกัษณะทำงกำยภำพ ศกัยภำพในกำร
พฒันำ เงื่อนไขและขอ้จ ำกดัทำงกฎหมำย ผูป้ระเมินมีควำมเห็นว่ำกำรใชป้ระโยชนท์ี่มีควำมเหมำะสม และให้
ประโยชนส์งูสดุและดีทีส่ดุของทรพัยส์ิน คือ การใช้ประโยชนเ์พื่อพักอาศัย พิจำรณำกำรใชป้ระโยชนต์ำมสภำพ
ปัจจบุนั บริษัทมีควำมเห็นว่ำทรพัยส์ินปัจจบุนั มีกำรพฒันำเพ่ือใชป้ระโยชน์สงูสดุและที่ดสีดุแลว้ 

วิธีการประเมินมูลค่า วิธีเปรียบเทียบรำคำตลำด (Market Approach) 

มูลค่าทรัพยสิ์นที่
ประเมิน 

208,597,000.00 บำท (-สองรอ้ยแปดลำ้นหำ้แสนเกำ้หม่ืนเจ็ดพนับำทถว้น-) 

ผู้ประเมิน บริษัท แอดวำนซ ์พร๊อพเพอรต์ี ้แอนด ์คอนซลัแทนท ์จ ำกดั 

วันทีป่ระเมิน 16 กรกฎำคม 2564 
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แผนทีต่ั้ง 

 
ภาพถ่ายทรัพยสิ์น 

 
สภำพทำงเขำ้ - ออก อำคำรชดุ อำคำรชดุโครงกำร บำ้นสวนจตจุกัร ที่ตัง้ทรพัยส์ินที่ประเมินมลูค่ำ 
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สภำพดำ้นหนำ้อำคำรชดุโครงกำร บำ้นสวนจตจุกัร ประกอบดว้ยอำคำรชดุพกัอำศยั จ ำนวน 6 อำคำร ซึ่งไดแ้ก่ อำคำร 

D สงู 8 ชัน้, อำคำร E สงู 8 ชัน้, อำคำร F สงู 8 ชัน้, อำคำร G สงู 8 ชัน้, อำคำร H สงู 8 ชัน้ และอำคำร I สงู 8 ชัน้  

 
สภำพบริเวณทั่วไปอำคำรชดุโครงกำร บำ้นสวนจตจุกัร อำคำรชดุพกัอำศยั จ ำนวน 6 อำคำร ซึ่งไดแ้ก่ อำคำร D สงู 8 
ชัน้, อำคำร E สงู 8 ชัน้, อำคำร F สงู 8 ชัน้, อำคำร G สงู 8 ชัน้, อำคำร H สงู 8 ชัน้ และอำคำร I สงู 8 ชัน้ ซึ่งเป็นที่ตัง้

ของทรพัยส์ินที่ประเมินมลูค่ำ โดยทรพัยส์ินที่ประเมินมลูค่ำเป็นหอ้งชดุ จ ำนวน 149 ยนูิต 
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สภำพภำยในอำคำรชดุโครงกำร บำ้นสวนจตจุกัร อำคำร D สงู 8 ชัน้ – ภำยในบริเวณหอ้งชดุ 222/148 (ชัน้ที่ 4) 

 
สภำพภำยในอำคำรชดุโครงกำร บำ้นสวนจตจุกัร อำคำร E สงู 8 ชัน้ – บริเวณโถง (ชัน้ที่ 8) 

 
สภำพพืน้ที่บริเวณสระว่ำยน ำ้ (อำคำร F เช่ือมต่อกบั อำคำร G) (ชัน้ที่ 2) 
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สภำพภำยในอำคำรชดุโครงกำร บำ้นสวนจตจุกัร อำคำร G สงู 8 ชัน้ – บริเวณภำยในหอ้งชดุเลขที่ 222/85 (ชัน้ที่ 8) 

 

2. วิธีการประเมินมูลค่าทีเ่ลือกใช้กับทรัพยส์ิน 
ในกำรเลือกวิธีกำรประเมินมลูค่ำทรพัยสิ์นนี ้บริษัท แอดวำนซ ์พร๊อพเพอรต์ี ้แอนด ์คอนซลัแทนท ์จ ำกัดไดต้รวจสอบ

และพิจำรณำปัจจยัต่ำงๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัทรพัยสิ์นท่ีประเมินมลูค่ำ เช่น ลกัษณะสิทธิตำมกฎหมำย ลกัษณะเฉพำะของทรพัยสิ์น 
ควำมเหมำะสมในกำรใชป้ระโยชน ์หรือน ำไปพัฒนำใชป้ระโยชน ์สภำพกำรตลำดทั่วๆไป พรอ้มเงื่อนไขขอ้จ ำกัดต่ำงๆ และ
สมมติฐำนเพิ่มเติม/พิเศษ หรือเงื่อนไขพิเศษเฉพำะกำรประเมิน เพื่อเลือกใชว้ิธีกำรประเมินมลูค่ำที่เหมำะสมและสอดคลอ้งกับ
วตัถปุระสงคท์ี่ไดร้บักำรว่ำจำ้ง อนัเป็นเงื่อนไขส ำคญัที่จะน ำไปสู่กำรใหค้วำมเห็นอย่ำงเป็นระบบและสรุปมลูค่ำทรพัยสิ์นในขัน้
สดุทำ้ยของกำรประเมินเพื่อก ำหนดมลูค่ำตลำด  

โดยกำรประเมินในครัง้นี ้บริษัท แอดวำนซ ์พร๊อพเพอรต์ี ้แอนด ์คอนซลัแทนท ์จ ำกัด เลือกใชว้ิธีกำรประเมินมูลค่ำที่
เหมำะสมกบัลกัษณะของทรพัยสิ์น คือ  

วิธีเปรียบเทียบรำคำตลำด (Market Approach) 
วิธีกำรนีเ้ป็นวิธีที่ดีที่สดุ ชดัเจนที่สดุ เนื่องจำกเป็นกำรวิเครำะหม์ลูค่ำจำกกำรซือ้ขำยในตลำดเป็นส ำคญั กล่ำวคือ ถำ้

ตลำดมีกำรซือ้ขำยที่เพียงพอสำมำรถน ำมำเทียบเคียงหรือเปรียบเทียบกบัทรพัยสิ์นที่ประเมินไดโ้ดยตรง โดยหลกัก็คือ “มลูค่ำ
ของทรพัยสิ์นของเรำ = รำคำของทรพัยสิ์นเทียบเคียงที่คนอื่นขำยได”้ แนวทำง คือ กำรสืบหำทรพัยสิ์นเทียบเคียงที่ใกลเ้คียงกนั
ที่มีกำรซือ้ขำย หรือที่เรียกว่ำขอ้มลูตลำด มำพิจำรณำว่ำมีลกัษณะคลำ้ยหรือแตกต่ำงจำกทรพัยสิ์นที่ประเมินอย่ำงไรบำ้งโดย
ตอ้งมีจ ำนวนที่เพียงพอ กำรวิเครำะหต์อ้งพิจำรณำถึงปัจจัยต่ำงๆ ที่มีผลต่อมูลค่ำ ในกำรเปรียบเทียบของทั้งทรัพยสิ์นที่
ประเมินกับขอ้มลูตลำดที่จะเปรียบเทียบ เช่น ท ำเลที่ตัง้ ผงัเมือง ขนำดแปลงที่ดิน ขนำดเนือ้ที่ใชส้อยอำคำร คุณภำพอำคำร 
เป็นตน้ และจึงท ำกำรวิเครำะหม์ูลค่ำทรัพยสิ์นที่จะประเมินโดยใช้เทคนิคต่ำงๆ ที่เหมำะสม เช่น Sale Adjustment-Grid 
Method, Weighted Quality Score (WQS) เป็นตน้ 

วิธีกำรประเมินมลูค่ำที่เลือกใชก้บัทรพัยสิ์น 
ในกำรประเมินมลูค่ำครัง้นี ้APC เลือกใชว้ิธีกำรประเมินมลูค่ำที่เหมำะสมกับลกัษณะของทรพัยสิ์นซึ่งมีสภำพเป็น หอ้ง

ชุดพักอำศัย คือ วิธีเปรียบเทียบรำคำตลำด เนื่องจำกลักษณะของทรัพยสิ์น มีข้อมูลตลำดที่มีลักษณะคลำ้ยคลึงกัน หรือ
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ประเภทเดียวกัน ที่สำมำรถน ำมำสนบัสนุนทำงกำรตลำดจ ำนวนมำกเพียงพอ ในช่วงเวลำเดียวกันที่จะสำมำรถน ำมำใชเ้ป็น
มลูค่ำตวัแทน โดยจะมีกำรปรบัตวัเลขมลูค่ำใหใ้กลเ้คียงกนัตำมสภำพและลกัษณะทำงกำยภำพของทรพัยสิ์นได ้

กำรประเมินมูลค่ำทรัพยสิ์นนี ้ผู้ประเมินไดท้ ำกำรส ำรวจข้อมูลตลำดเปรียบเทียบในบริเวณใกลเ้คียงเพื่อท ำกำร
วิเครำะหใ์นล ำดบัต่อไป แสดงรำยละเอียดดงัต่อไปนี ้(ที่ตัง้แต่ละขอ้มลูแสดงแผนท่ีสงัเขปแสดงที่ตัง้ทรพัยสิ์น 

 

ข้อมูลราคาตลาดเปรียบเทยีบในการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น 
รายละเอียด ข้อมูลที่ 1 ข้อมูลที่ 2 

ภาพถ่าย 

  
ลักษณะทรัพยสิ์น หอ้งชดุพกัอำศยั หอ้งชดุพกัอำศยั 
ทีต่ั้ง อำคำรชดุ “ตวันนา เรสซิเด้นท ์2” 

อำคำร ซี ชัน้ที่ 7 
อำคำรชดุ “ตวันนา เรสซิเด้นท ์2” 
อำคำร ซี ชัน้ที่ 4 

GPS. ต าแหน่งทีต่ั้ง LAT 13.826122 LONG 100.553673 LAT 13.826122 LONG 100.553673 
เนือ้ทีห้่องชุด (ตร.ม.) ประมำณ 35.00 ตำรำงเมตร ประมำณ 35.00 ตำรำงเมตร 
ถนนหน้าโครงการ ซอยวิภำวดีรงัสิต 17 ถนนวิภำวดีรงัสิต 

เป็นถนน ลำดยำง ไป-กลบั 2 ช่องจรำจร 
ซอยวิภำวดีรงัสิต 17 ถนนวิภำวดีรงัสิต 
เป็นถนน ลำดยำง ไป-กลบั 2 ช่องจรำจร 

สาธารณูปโภคและส่ิง
อ านวยความสะดวก 

มีระบบสำธำรณปูโภคพรอ้ม สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก
ประกอบดว้ย สระว่ำยน ำ้ ที่จอดรถ ลิฟทโ์ดยสำร 
ระบบป้องกนัอคัคีภยั และระบบรกัษำควำมปลอดภยั 

มีระบบสำธำรณปูโภคพรอ้ม สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก
ประกอบดว้ย สระว่ำยน ำ้ ที่จอดรถ ลิฟทโ์ดยสำร 
ระบบป้องกนัอคัคีภยั และระบบรกัษำควำมปลอดภยั 

รูปแบบอาคาร ทนัสมยั ทนัสมยั 
อายุอาคาร ประมำณ 19 ปี ประมำณ 19 ปี 
การบ ารุงรักษา ดี ด ี
การตกแต่งภายในห้อง
ชุด 

หอ้งเปล่ำ ไม่มีเฟอรน์ิเจอร ์และ เครื่องปรบัอำกำศ มีกำรตกแต่งเฟอรน์ิเจอร ์พรอ้มติดตัง้
เครื่องปรบัอำกำศ 

ราคา 1,350,000.00 บำท  
หรือตำรำงเมตรละ 38,572 บำท 

1,250,000.00 บำท  
หรือตำรำงเมตรละ 35,715 บำท 

เง่ือนไข เสนอขำย เสนอขำย 
วันทีไ่ด้รับข้อมูล 16 กรกฎำคม 2564 16 กรกฎำคม 2564 
ผู้ขาย/ผู้ให้ข้อมูล คณุเอ คณุเอ 
โทรศัพท ์ 086-314-1960 086-314-1960 
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ข้อมูลราคาตลาดเปรียบเทยีบในการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น 
รายละเอียด ข้อมูลที่ 3 ข้อมูลที่ 4 

ภาพถ่าย 

  
ลักษณะทรัพยสิ์น หอ้งชดุพกัอำศยั หอ้งชดุพกัอำศยั 
ทีต่ั้ง อำคำรชดุ “ตวันนา เรสซิเด้นท ์1” 

อำคำร เอ ชัน้ที่ 8 
อำคำรชดุ “ตวันนา เรสซิเด้นท ์1” 
อำคำร เอ ชัน้ที่ 9 

GPS. ต าแหน่งทีต่ั้ง LAT 13.82600 LONG 100.55923 LAT 13.82600 LONG 100.55923 
เนือ้ทีห้่องชุด (ตร.ม.) ประมำณ 47.00 ตำรำงเมตร ประมำณ 29.00 ตำรำงเมตร 
ถนนหน้าโครงการ ซอยวิภำวดีรงัสิต 17 ถนนวิภำวดีรงัสิต 

เป็นถนน ลำดยำง ไป-กลบั 2 ช่องจรำจร 
ซอยวิภำวดีรงัสิต 32 ถนนวิภำวดีรงัสิต 
เป็นถนน ลำดยำง ไป-กลบั 2 ช่องจรำจร 

สาธารณูปโภคและส่ิง
อ านวยความสะดวก 

มีระบบสำธำรณปูโภคพรอ้ม สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก
ประกอบดว้ย สระว่ำยน ำ้ ที่จอดรถ ลิฟทโ์ดยสำร 
ระบบป้องกนัอคัคีภยั และระบบรกัษำควำมปลอดภยั 

มีระบบสำธำรณปูโภคพรอ้ม สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก
ประกอบดว้ย สระว่ำยน ำ้ ที่จอดรถ ลิฟทโ์ดยสำร 
ระบบป้องกนัอคัคีภยั และระบบรกัษำควำมปลอดภยั 

รูปแบบอาคาร ทนัสมยั ทนัสมยั 
อายุอาคาร ประมำณ 22 ปี ประมำณ 22 ปี 
การบ ารุงรักษา ดี ด ี
การตกแต่งภายในห้อง
ชุด 

มีกำรตกแต่งเฟอรน์ิเจอร ์พรอ้มติดตัง้
เครื่องปรบัอำกำศ 

มีกำรตกแต่งเฟอรน์ิเจอร ์พรอ้มติดตัง้
เครื่องปรบัอำกำศ 

ราคา 1,640,000.00 บำท  
หรือตำรำงเมตรละ 34,894 บำท 

1,400,000.00 บำท  
หรือตำรำงเมตรละ 38,776 บำท 

เง่ือนไข เสนอขำย รำคำซือ้ – ขำยแลว้ ปี 63 
วันทีไ่ด้รับข้อมูล 16 กรกฎำคม 2564 16 กรกฎำคม 2564 
ผู้ขาย/ผู้ให้ข้อมูล คณุมิกซ ์ คณุดำ 
โทรศัพท ์ 092-296-3544 081-777-3881 
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ข้อมูลราคาตลาดเปรียบเทยีบในการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น 
รายละเอียด ข้อมูลที่ 5 ข้อมูลที่ 6 

ภาพถ่าย 

 

 

ลักษณะทรัพยสิ์น หอ้งชดุพกัอำศยั หอ้งชดุพกัอำศยั 
ทีต่ั้ง อำคำรชดุ “ตวันนา เรสซิเด้นท ์1” 

อำคำร เอ ชัน้ที่ 8 
อำคำรชดุ “ชาโตว ์อินทาวน”์ ชัน้ที่ 7 

GPS. ต าแหน่งทีต่ั้ง LAT 13.826056 LONG 100.559273 LAT 13.823205 LONG 100.563226 
เนือ้ทีห้่องชุด (ตร.ม.) ประมำณ 35.50 ตำรำงเมตร ประมำณ 37.00 ตำรำงเมตร 
ถนนหน้าโครงการ ซอยวิภำวดีรงัสิต 32 ถนนวิภำวดีรงัสิต 

เป็นถนน ลำดยำง ไป-กลบั 2 ช่องจรำจร 
ซอยวิภำวดีรงัสิต 30 ถนนวิภำวดีรงัสิต 
เป็นถนน ลำดยำง ไป-กลบั 2 ช่องจรำจร 

สาธารณูปโภคและส่ิง
อ านวยความสะดวก 

มีระบบสำธำรณปูโภคพรอ้ม สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก
ประกอบดว้ย สระว่ำยน ำ้ ที่จอดรถ ลิฟทโ์ดยสำร 
ระบบป้องกนัอคัคีภยั และระบบรกัษำควำมปลอดภยั 

มีระบบสำธำรณปูโภคพรอ้ม สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก
ประกอบดว้ย สระว่ำยน ำ้ ที่จอดรถ ลิฟทโ์ดยสำร 
ระบบป้องกนัอคัคีภยั และระบบรกัษำควำมปลอดภยั 

รูปแบบอาคาร ทนัสมยั ทนัสมยั 
อายุอาคาร ประมำณ 22 ปี ประมำณ 9 ปี 
การบ ารุงรักษา ดี ด ี
การตกแต่งภายในห้อง
ชุด 

มีกำรตกแต่งเฟอรน์ิเจอร ์พรอ้มติดตัง้
เครื่องปรบัอำกำศ 

มีกำรตกแต่งเฟอรน์ิเจอร ์พรอ้มติดตัง้
เครื่องปรบัอำกำศ 

ราคา 1,330,000.00 บำท  
หรือตำรำงเมตรละ 37,465 บำท 

2,700,000.00 บำท  
หรือตำรำงเมตรละ 72,973 บำท 

เง่ือนไข เสนอขำย เสนอขำย 
วันทีไ่ด้รับข้อมูล 16 กรกฎำคม 2564 16 กรกฎำคม 2564 
ผู้ขาย/ผู้ให้ข้อมูล คณุวำรุณี คณุพชัรียำ 
โทรศัพท ์ 081-805-9290 086-445-9663 
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ข้อมูลราคาตลาดเปรียบเทยีบในการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น 
รายละเอียด ข้อมูลที่ 7 ข้อมูลที่ 8 

ภาพถ่าย 

  
ลักษณะทรัพยสิ์น หอ้งชดุพกัอำศยั หอ้งชดุพกัอำศยั 
ทีต่ั้ง อำคำรชดุ “แบงคค์อก เฟ’ ลิซ” ชัน้ที่ 6 อำคำรชดุ “ปาลม์ สวีท คอนโด” ชัน้ที่ 2 
GPS. ต าแหน่งทีต่ั้ง LAT 13.823177 LONG 100.563007 LAT 13.820834 LONG 100.568197 
เนือ้ทีห้่องชุด (ตร.ม.) ประมำณ 43.00 ตำรำงเมตร ประมำณ 24.00 ตำรำงเมตร 
ถนนหน้าโครงการ ซอยวิภำวดีรงัสิต 30 ถนนวิภำวดีรงัสิต 

เป็นถนน ลำดยำง ไป-กลบั 2 ช่องจรำจร 
ซอยวิภำวดีรงัสิต 24 ถนนวิภำวดีรงัสิต 
เป็นถนน ลำดยำง ไป-กลบั 2 ช่องจรำจร 

สาธารณูปโภคและส่ิง
อ านวยความสะดวก 

มีระบบสำธำรณปูโภคพรอ้ม สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก
ประกอบดว้ย สระว่ำยน ำ้ ที่จอดรถ ลิฟทโ์ดยสำร 
ระบบป้องกนัอคัคีภยั และระบบรกัษำควำมปลอดภยั 

มีระบบสำธำรณปูโภคพรอ้ม สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก
ประกอบดว้ย สระว่ำยน ำ้ ที่จอดรถ ลิฟทโ์ดยสำร 
ระบบป้องกนัอคัคีภยั และระบบรกัษำควำมปลอดภยั 

รูปแบบอาคาร ทนัสมยั ทนัสมยั 
อายุอาคาร ประมำณ 9 ปี ประมำณ 20 ปี 
การบ ารุงรักษา ดี ด ี
การตกแต่งภายในห้อง
ชุด 

มีกำรตกแต่งเฟอรน์ิเจอร ์พรอ้มติดตัง้
เครื่องปรบัอำกำศ 

มีกำรตกแต่งเฟอรน์ิเจอร ์พรอ้มติดตัง้
เครื่องปรบัอำกำศ 

ราคา 4,200,000.00 บำท  
หรือตำรำงเมตรละ 97,675 บำท 

1,300,000.00 บำท  
หรือตำรำงเมตรละ 54,167 บำท 

เง่ือนไข เสนอขำย เสนอขำย 
วันทีไ่ด้รับข้อมูล 16 กรกฎำคม 2564 16 กรกฎำคม 2564 
ผู้ขาย/ผู้ให้ข้อมูล คณุเมย ์ ผูข้ำย 
โทรศัพท ์ 094-417-4552 082-340-7774 
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ข้อมูลราคาตลาดเปรียบเทยีบในการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น 
รายละเอียด ข้อมูลที่ 9 ข้อมูลที่ 10 

ภาพถ่าย 

  
ลักษณะทรัพยสิ์น หอ้งชดุพกัอำศยั หอ้งชดุพกัอำศยั 
ทีต่ั้ง อำคำรชดุ “รัชโยธิน เพลส” ชัน้ที่ 6 อำคำรชดุ “รีเจ้นท ์โฮม 6” ชัน้ที่ 7 อำคำร D 
GPS. ต าแหน่งทีต่ั้ง LAT 13.832704 LONG 100.568895 LAT 13.82500 LONG 100.545662 
เนือ้ทีห้่องชุด (ตร.ม.) ประมำณ 56.00 ตำรำงเมตร ประมำณ 62.00 ตำรำงเมตร 
ถนนหน้าโครงการ ซอยวิภำวดีรงัสิต 37 ถนนวิภำวดีรงัสิต 

เป็นถนน ลำดยำง ไป-กลบั 2 ช่องจรำจร 
ซอยประชำชื่น 6 ถนนประชำชื่น 
เป็นถนน ลำดยำง ไป-กลบั 2 ช่องจรำจร 

สาธารณูปโภคและส่ิง
อ านวยความสะดวก 

มีระบบสำธำรณปูโภคพรอ้ม สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก
ประกอบดว้ย สระว่ำยน ำ้ ที่จอดรถ ลิฟทโ์ดยสำร 
ระบบป้องกนัอคัคีภยั และระบบรกัษำควำมปลอดภยั 

มีระบบสำธำรณปูโภคพรอ้ม สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก
ประกอบดว้ย สระว่ำยน ำ้ ที่จอดรถ ลิฟทโ์ดยสำร 
ระบบป้องกนัอคัคีภยั และระบบรกัษำควำมปลอดภยั 

รูปแบบอาคาร ทนัสมยั ทนัสมยั 
อายุอาคาร ประมำณ 22 ปี ประมำณ 9 ปี 
การบ ารุงรักษา ดี ด ี
การตกแต่งภายในห้อง
ชุด 

มีกำรตกแต่งเฟอรน์ิเจอร ์พรอ้มติดตัง้
เครื่องปรบัอำกำศ 

มีกำรตกแต่งเฟอรน์ิเจอร ์พรอ้มติดตัง้
เครื่องปรบัอำกำศ 

ราคา 2,850,000.00 บำท  
หรือตำรำงเมตรละ 50,893 บำท 

1,980,000.00 บำท  
หรือตำรำงเมตรละ 31,936 บำท 

เง่ือนไข เสนอขำย เสนอขำย 
วันทีไ่ด้รับข้อมูล 16 กรกฎำคม 2564 16 กรกฎำคม 2564 
ผู้ขาย/ผู้ให้ข้อมูล คณุชนดัดำ คณุนก 
โทรศัพท ์ 098-632-9562 061-879-6559 
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ข้อมูลราคาตลาดเปรียบเทยีบในการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น 
รายละเอียด ข้อมูลที่ 11 ข้อมูลที่ 12 

ภาพถ่าย 

 

 
ลักษณะทรัพยสิ์น หอ้งชดุพกัอำศยั หอ้งชดุพกัอำศยั 
ทีต่ั้ง อำคำรชดุ “พิบูลย ์คอนโดวิลล”์ ชัน้ที่ 9 อำคำร 3 อำคำรชดุ “บี แคมปัส” ชัน้ที่ 3 
GPS. ต าแหน่งทีต่ั้ง LAT 13.827365 LONG 100.535378 LAT 13.858400 LONG 100.545234 
เนือ้ทีห้่องชุด (ตร.ม.) ประมำณ 25.30 ตำรำงเมตร ประมำณ 23.00 ตำรำงเมตร 
ถนนหน้าโครงการ ซอยกรุงเทพ-นนทบรุี 44 ถนนกรุงเทพ-นนทบรุ ี

เป็นถนน ลำดยำง ไป-กลบั 2 ช่องจรำจร 
ติดถนนประชำชื่น 
เป็นถนน ลำดยำง ไป-กลบั 4 ช่องจรำจร 

สาธารณูปโภคและส่ิง
อ านวยความสะดวก 

มีระบบสำธำรณปูโภคพรอ้ม สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก
ประกอบดว้ย สระว่ำยน ำ้ ที่จอดรถ ลิฟทโ์ดยสำร 
ระบบป้องกนัอคัคีภยั และระบบรกัษำควำมปลอดภยั 

มีระบบสำธำรณปูโภคพรอ้ม สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก
ประกอบดว้ย สระว่ำยน ำ้ ที่จอดรถ ลิฟทโ์ดยสำร 
ระบบป้องกนัอคัคีภยั และระบบรกัษำควำมปลอดภยั 

รูปแบบอาคาร ทนัสมยั ทนัสมยั 
อายุอาคาร ประมำณ 22 ปี ประมำณ 3 ปี 
การบ ารุงรักษา ดี ด ี
การตกแต่งภายในห้อง
ชุด 

มีกำรตกแต่งเฟอรน์ิเจอร ์พรอ้มติดตัง้
เครื่องปรบัอำกำศ 

มีกำรตกแต่งเฟอรน์ิเจอร ์พรอ้มติดตัง้
เครื่องปรบัอำกำศ 

ราคา 850,000.00 บำท  
หรือตำรำงเมตรละ 33,597 บำท 

2,700,000.00 บำท  
หรือตำรำงเมตรละ 57,447 บำท 

เง่ือนไข เสนอขำย เสนอขำย 
วันทีไ่ด้รับข้อมูล 16 กรกฎำคม 2564 16 กรกฎำคม 2564 
ผู้ขาย/ผู้ให้ข้อมูล คณุพนัทิรำ คณุออม 
โทรศัพท ์ 081-341-2359 096-221-5326 

 
3. การวิเคราะหเ์ปรียบเทยีบข้อมูลตลาด 

จำกกำรตรวจสอบขอ้มลูรำคำซือ้ขำย หอ้งชุดพกัอำศยั ภำยในอำคำรบำ้นสวนจตุจกัร ปัจจุบนัไม่มีกำรซือ้ขำยเปล่ียน
มือและตรวจสอบอำคำรชุดอื่นที่ตัง้ในบริเวณใกลเ้คียง ซึ่งอยู่ในท ำเลที่ตัง้คลำ้ยคลึงกัน รวมถึงรูปแบบอำคำรและส่ิงอ ำนวย
ควำมสะดวกที่ใกลเ้คียงกนั ขนำดเนือ้ที่ 23.00 – 64.67 ตำรำงเมตร รำคำประมำณตำรำงเมตรละ 30,064 – 92,084 บำท ทัง้นี ้
ขึน้อยู่กับต ำแหน่ง ที่ตัง้ของหอ้งชุด และกำรตกแต่งภำยในหอ้งชุด ซึ่งเมื่อน ำมำพิจำรณำจำกขอ้มลูต่ำงๆ ที่น ำเสนอขำ้งตน้
สำมำรถน ำมำท ำกำรเปรียบเทียบกบัทรพัยสิ์นไดด้งันี ้
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3.1. พิจารณาจากข้อมูลที ่1 

ท ำกำรเปรียบเทียบกบัทรพัยสิ์น เห็นว่ำขอ้มลูเปรียบเทียบตัง้อยู่ในท ำเลเดียวกนักบัทรพัยสิ์นโดยตัง้อยู่ในซอยปโชติกำร 
มีควำมแตกต่ำงกันตรงพืน้ที่หอ้ง สภำพกำรตกแต่งภำยในหอ้งชุด สภำพทั่วไปของอำคำร และกำรเดินทำงเขำ้ -ออกสู่ที่ตัง้
โครงกำรฯ รวมถึงแนวโนม้ควำมเจริญขอ้มลูดอ้ยกว่ำทรพัยสิ์น ขอ้มลูมีขนำดพืน้ที่ใชส้อยภำยในหอ้งชุดเล็กกว่ำทรพัยสิ์น เมื่อ
วิเครำะหเ์ปรียบเทียบแลว้เห็นว่ำขอ้มลูเปรียบเทียบควรมีรำคำใกลเ้คียงกบัทรพัยสิ์น  

 
3.2. พิจารณาจากข้อมูลที ่2 

ท ำกำรเปรียบเทียบกบัทรพัยสิ์น เห็นว่ำขอ้มลูเปรียบเทียบตัง้อยู่ในท ำเลเดียวกนักบัทรพัยสิ์นโดยตัง้อยู่ในซอยปโชติกำร 
มีควำมแตกต่ำงกันตรงพืน้ที่หอ้ง สภำพกำรตกแต่งภำยในหอ้งชุด สภำพทั่วไปของอำคำร สภำพกำรตกแต่งภำยในหอ้งชุด 
สภำพทั่วไปของอำคำร และกำรเดินทำงเขำ้-ออกสู่ที่ตัง้โครงกำรฯ รวมถึงแนวโนม้ควำมเจริญขอ้มูลดอ้ยกว่ำทรพัยสิ์น เมื่อ
วิเครำะหเ์ปรียบเทียบแลว้เห็นว่ำขอ้มลูเปรียบเทียบควรมีรำคำใกลเ้คียงกบัทรพัยสิ์น 

 
3.3. พิจารณาจากข้อมูลที ่3 

ท ำกำรเปรียบเทียบกบัทรพัยสิ์น เห็นว่ำขอ้มลูเปรียบเทียบตัง้อยู่ในท ำเลเดียวกนักบัทรพัยสิ์นโดยตัง้อยู่ในซอยปโชติกำร 
มีควำมแตกต่ำงกันตรงพืน้ที่หอ้ง สภำพกำรตกแต่งภำยในหอ้งชุด สภำพทั่วไปของอำคำร  สภำพกำรตกแต่งภำยในหอ้งชุด 
สภำพทั่วไปของอำคำร และกำรเดินทำงเขำ้-ออกสู่ที่ตัง้โครงกำรฯ รวมถึงแนวโน้มควำมเจริญขอ้มูลดอ้ยกว่ำทรพัยสิ์น เมื่อ
วิเครำะหเ์ปรียบเทียบแลว้เห็นว่ำขอ้มลูเปรียบเทียบควรมีรำคำใกลเ้คียงกบัทรพัยสิ์น 

 
3.4. พิจารณาจากข้อมูลที ่4 

ท ำกำรเปรียบเทียบกับทรพัยสิ์น เห็นว่ำขอ้มลูเปรียบเทียบตัง้อยู่ในท ำเลดีกว่ำสินทรพัย ์มีกำรคมนำคมเขำ้ -ออกสู่ที่ตัง้
โครงกำรฯ สภำพกำรตกแต่งภำยในหอ้งชุดและสภำพอำคำรชุด ดีกว่ำทรพัยสิ์น เมื่อวิเครำะหเ์ปรียบเทียบแลว้เห็นว่ำขอ้มลู
เปรียบเทียบควรมีรำคำสงูกว่ำทรพัยสิ์น 

 
3.5. พิจารณาจากข้อมูลที ่5 

ท ำกำรเปรียบเทียบกับทรพัยสิ์น เห็นว่ำขอ้มลูเปรียบเทียบตัง้อยู่ในท ำเลดีกว่ำสินทรพัย ์มีกำรคมนำคมเขำ้ -ออกสู่ที่ตัง้
โครงกำรฯ สภำพกำรตกแต่งภำยในหอ้งชุดและสภำพอำคำรชุด ดีกว่ำทรพัยสิ์น เมื่อวิเครำะหเ์ปรียบเทียบแลว้เห็นว่ำขอ้มลู
เปรียบเทียบควรมีรำคำสงูกว่ำทรพัยสิ์น 

 
3.6. พิจารณาจากข้อมูลที ่6 

ท ำกำรเปรียบเทียบกับทรพัยสิ์น เห็นว่ำขอ้มลูเปรียบเทียบตัง้อยู่ในท ำเลดีกว่ำสินทรพัย ์มีกำรคมนำคมเขำ้ -ออกสู่ที่ตัง้
โครงกำรฯ สภำพกำรตกแต่งภำยในหอ้งชุดและสภำพอำคำรชุด ดีกว่ำทรพัยสิ์น เมื่อวิเครำะหเ์ปรียบเทียบแลว้เห็นว่ำขอ้มลู
เปรียบเทียบควรมีรำคำสงูกว่ำทรพัยสิ์น 
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3.7. พิจารณาจากข้อมูลที ่7 
ท ำกำรเปรียบเทียบกับทรพัยสิ์น เห็นว่ำขอ้มลูเปรียบเทียบตัง้อยู่ในท ำเลดีกว่ำสินทรพัย ์มีกำรคมนำคมเขำ้ -ออกสู่ที่ตัง้

โครงกำรฯ สภำพกำรตกแต่งภำยในหอ้งชุดและสภำพอำคำรชุด ดีกว่ำทรพัยสิ์น เมื่อวิเครำะหเ์ปรียบเทียบแลว้เห็ นว่ำขอ้มลู
เปรียบเทียบควรมีรำคำสงูกว่ำทรพัยสิ์น 

 
3.8. พิจารณาจากข้อมูลที ่8 

ท ำกำรเปรียบเทียบกับทรพัยสิ์น เห็นว่ำขอ้มลูเปรียบเทียบตัง้อยู่ในท ำเลดีกว่ำสินทรพัย ์มีกำรคมนำคมเขำ้ -ออกสู่ที่ตัง้
โครงกำรฯ สภำพกำรตกแต่งภำยในหอ้งชุดและสภำพอำคำรชุด ดีกว่ำทรพัยสิ์น เมื่อวิเครำะหเ์ปรียบเทียบแลว้เห็นว่ำขอ้มลู
เปรียบเทียบควรมีรำคำสงูกว่ำทรพัยสิ์น 

 
3.9. พิจารณาจากข้อมูลที ่9 

ท ำกำรเปรียบเทียบกับทรพัยสิ์น เห็นว่ำขอ้มลูเปรียบเทียบตัง้อยู่ในท ำเลดีกว่ำสินทรพัย ์มีกำรคมนำคมเขำ้ -ออกสู่ที่ตัง้
โครงกำรฯ สภำพกำรตกแต่งภำยในหอ้งชุดและสภำพอำคำรชุด ดีกว่ำทรพัยสิ์น เมื่อวิเครำะหเ์ปรียบเทียบแลว้เห็นว่ำขอ้มลู
เปรียบเทียบควรมีรำคำสงูกว่ำทรพัยสิ์น 

 
3.10. พิจารณาจากข้อมูลที ่10 

ท ำกำรเปรียบเทียบกับทรพัยสิ์น เห็นว่ำขอ้มลูเปรียบเทียบตัง้อยู่ในท ำเลดีกว่ำสินทรพัย ์มีกำรคมนำคมเขำ้-ออกสู่ที่ตัง้
โครงกำรฯ สภำพกำรตกแต่งภำยในหอ้งชดุและสภำพอำคำรชดุซึ่งเป็นอำคำรใหม่และดีกว่ำทรพัยสิ์น เมื่อวิเครำะหเ์ปรียบเทยีบ
แลว้เห็นว่ำขอ้มลูเปรียบเทียบควรมีรำคำสงูกว่ำทรพัยสิ์น 

 
3.11. พิจารณาจากข้อมูลที ่11 

ท ำกำรเปรียบเทียบกับทรพัยสิ์น เห็นว่ำขอ้มลูเปรียบเทียบตัง้อยู่ในท ำเลดีกว่ำสินทรพัย ์มีกำรคมนำคมเขำ้ -ออกสู่ที่ตัง้
โครงกำรฯ สภำพกำรตกแต่งภำยในหอ้งชุดและสภำพอำคำรชุดซึ่งเป็นอำคำรใหม่  ดีกว่ำทรพัยสิ์น และกำรเสนอขำยพรอ้ม
เฟอรน์ิเจอรแ์ละเครื่องปรบัอำกำศ เมื่อวิเครำะหเ์ปรียบเทียบแลว้เห็นว่ำขอ้มลูเปรียบเทียบควรมีรำคำสงูกว่ำทรพัยสิ์น 

 
3.12. พิจารณาจากข้อมูลที ่12 

ท ำกำรเปรียบเทียบกับทรพัยสิ์น เห็นว่ำขอ้มลูเปรียบเทียบตัง้อยู่ในท ำเลดีกว่ำสินทรพัย ์มีกำรคมนำคมเขำ้ -ออกสู่ที่ตัง้
โครงกำรฯ สภำพกำรตกแต่งภำยในหอ้งชุดและสภำพอำคำรชุดซึ่งเป็นอำคำรใหม่ ดีกว่ำทรพัยสิ์น และกำรเสนอขำยพรอ้ม
เฟอรน์ิเจอรแ์ละเครื่องปรบัอำกำศ เมื่อวิเครำะหเ์ปรียบเทียบแลว้เห็นว่ำขอ้มลูเปรียบเทียบควรมีรำคำสงูกว่ำทรพัยสิ์น 

 

ตารางแสดงการวิเคราะหเ์ปรียบเทยีบความแตกต่างระหว่างข้อมูลตลาด 
ความแตกต่างตามปัจจัย ข้อมูลที่ 1 ข้อมูลที่ 2 ข้อมูลที่ 3 ข้อมูลที่ 8 ข้อมูลที่ 10 ข้อมูลที่ 11 
ท ำเลที่ตัง้โครงกำร ดีกว่ำทรพัยส์ิน ดีกว่ำทรพัยส์ิน ดีกว่ำทรพัยส์ิน ดีกว่ำทรพัยส์ิน ใกลเ้คียงทรพัยส์ิน ดีกว่ำทรพัยส์ิน 
กำรเขำ้ถึงโครงกำร ดีกว่ำทรพัยส์ิน ดีกว่ำทรพัยส์ิน ดีกว่ำทรพัยส์ิน ดีกว่ำทรพัยส์ิน ใกลเ้คียงทรพัยส์ิน ใกลเ้คียงทรพัยส์ิน 
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ตารางแสดงการวิเคราะหเ์ปรียบเทยีบความแตกต่างระหว่างข้อมูลตลาด 
ความแตกต่างตามปัจจัย ข้อมูลที่ 1 ข้อมูลที่ 2 ข้อมูลที่ 3 ข้อมูลที่ 8 ข้อมูลที่ 10 ข้อมูลที่ 11 
กำรออกแบบโครงกำร ใกลเ้คียงทรพัยส์ิน ใกลเ้คียงทรพัยส์ิน ใกลเ้คียงทรพัยส์ิน ดีกว่ำทรพัยส์ิน ดอ้ยกว่ำทรพัยส์ิน ใกลเ้คียงทรพัยส์ิน 
สภำพอำคำร ดีกว่ำทรพัยส์ิน ดีกว่ำทรพัยส์ิน ดีกว่ำทรพัยส์ิน ดีกว่ำทรพัยส์ิน ดีกว่ำทรพัยส์ิน ดีกว่ำทรพัยส์ิน 
ขนำดและกำรตกแต่งหอ้งชดุ ดีกว่ำทรพัยส์ิน ดีกว่ำทรพัยส์ิน ดีกว่ำทรพัยส์ิน ดีกว่ำทรพัยส์ิน ดีกว่ำทรพัยส์ิน ดีกว่ำทรพัยส์ิน 
ต ำแหน่งที่ตัง้หอ้งชดุ ดีกว่ำทรพัยส์ิน ดีกว่ำทรพัยส์ิน ดีกว่ำทรพัยส์ิน ดีกว่ำทรพัยส์ิน ดีกว่ำทรพัยส์ิน ดีกว่ำทรพัยส์ิน 
สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก
ภำยในอำคำร 

ใกลเ้คียงทรพัยส์ิน ใกลเ้คียงทรพัยส์ิน ใกลเ้คียงทรพัยส์ิน ดีกว่ำทรพัยส์ิน ใกลเ้คียงทรพัยส์ิน ใกลเ้คียงทรพัยส์ิน 

สภำพแวดลอ้ม ใกลเ้คียงทรพัยส์ิน ใกลเ้คียงทรพัยส์ิน ใกลเ้คียงทรพัยส์ิน ดีกว่ำทรพัยส์ิน ใกลเ้คียงทรพัยส์ิน ใกลเ้คียงทรพัยส์ิน 
แนวโนม้ควำมเจริญ ใกลเ้คียงทรพัยส์ิน ใกลเ้คียงทรพัยส์ิน ใกลเ้คียงทรพัยส์ิน ดีกว่ำทรพัยส์ิน ใกลเ้คียงทรพัยส์ิน ใกลเ้คียงทรพัยส์ิน 

 
4. การก าหนดมูลค่าทรัพยส์ิน 

เมื่อท ำกำรวิเครำะหข์อ้มลูรำคำตลำดทัง้ 12 ขอ้มลู โดยจะค ำนึงลกัษณะอำคำรท่ีตัง้ทรพัยสิ์นกบัขอ้มลูตลำด จะเห็นได้
ว่ำมีควำมแตกต่ำงกัน ทัง้สภำพอำคำร รูปแบบกำรก่อสรำ้ง ขนำดพืน้ที่ใชส้อยภำยในหอ้งชุด ต ำแหน่งหอ้งชุด รวมถึงทศันีย์
ภำพ จำกบนชัน้ที่ตัง้หอ้งชุดเปรียบเทียบกับทรพัยสิ์น เห็นว่ำขอ้มูลที่ 1 – 3, 8 และ 10 – 11 เป็นขอ้มูลที่มีลักษณะโดยทั่วไป
ใกลเ้คียงกับทรพัยสิ์นมำกที่สดุ ทรพัยสิ์นที่ประเมินมลูค่ำเป็นหอ้งชุดพกัอำศยัและพำณิชยกรรม จ ำนวนรวม 149 ยูนิต ตัง้อยู่
ในโครงกำรบำ้นสวนจตจุกัร ในอำคำร D – I โดนมีต ำแหน่งที่ตัง้ของหอ้งชดุที่แตกต่ำงกนั ส่วนสภำพของโครงกำรฯ สภำพหอ้ง
ชดุ รวมถึงระบบสำธำรณปูโภคและส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกเหมือนกัน กำรก ำหนดมลูค่ำทรพัยสิ์น ทำง APC พิจำรณำจำกที่ตัง้
ของชัน้เท่ำกนัทกุยนูิต โดยเปรียบเทียบกบัขอ้มลูกบัทรพัยสิ์น รำคำทรพัยสิ์นจะเริ่มตน้ท่ีชัน้ท่ี 2 ของอำคำร D พรอ้มขนำดเนือ้ที่
ของหอ้งชุดประมำณ 58.01 ตำรำงเมตร รำคำ 28,500 บำทต่อตำรำงเมตร (ตำมตำรำงขำ้งตน้) และปรบัรำคำขึน้ชัน้ละ 500 
บำท/ตำรำงเมตร สำมำรถน ำมำก ำหนดเป็นรำคำประเมินทรพัยสิ์นไดค้ือ ราคาประเมินทรัพยส์ินเร่ิมต้นที่ชั้น 2 ตาราง
เมตรละ 28,500 บาท (-สองหม่ืนแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน-) และปรับราคา/ตารางเมตรขึน้ชั้นละ 500 บาท 

 
4.1. ตารางการวิเคราะหเ์พือ่ก าหนดมูลค่าทรัพยส์ิน 

เนื่องจำกขอ้มลูรำคำตลำดที่น ำมำใชใ้นกำรประเมินมลูค่ำทรพัยสิ์นครัง้นี ้มีตวัแปรบำงประกำรที่มีควำมแตกต่ำงจำก
ทรัพยสิ์นที่ประเมินมูลค่ำ และจะมีผลกระทบต่อมูลค่ำทรัพยสิ์น ดังนั้นในกำรประเมินมูลค่ำทรัพยสิ์น APC จึงเลือกใชว้ิธี 
Weighted Quality Score (WQS) ในกำรปรบัแกต้วัแปรต่ำงๆ ซึ่งหำกตวัแปรใดมีควำมแปรปรวนของมลูค่ำมำกเมื่อเทียบกับ
ทรพัยสิ์น ก็จะท ำใหน้ ำ้หนกัของตวัแปรนัน้มำก โดยผลรวมน ำ้หนกัของตวัแปรต่ำงๆ จะเท่ำกบั 100% ผูป้ระเมินจะใหค้ะแนนใน
แต่ละตวัแปรแลว้น ำมำคูณดว้ยน ำ้หนกัในแต่ละตวั ผลรวมของกำรคูณระหว่ำงคะแนนที่ใหน้ ำ้หนกัของตวัแปรในแต่ละตวัจะ
หมำยรวมถึงค่ำ Weighted Quality Score (WQS) 
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ปัจจัยทีพ่ิจารณา 
ระดับ
คะแนน 
( % )  

ข้อมูลเปรียบเทยีบ ทรัพยสิ์น 
ทีป่ระเมิน
มูลค่า 

1 2 3 8 10 11 

เนือ้ทีห้่องชุด 

35.00 
ตรม. 

อาคาร A 
ช้ันที ่7 

35.00 
ตรม. 

อาคาร A 
ช้ันที ่4 

47.00 
ตรม. 

อาคาร A 
ช้ันที ่8 

24.0 
ตรม. 
ช้ันที ่2 

62.00  
ตรม. 
ช้ันที ่7 

23.50  
ตรม. 

อาคารบี 
ช้ันที ่9 

58.01 ตรม. 
อาคาร D 
ช้ันที ่2 

ท ำเลที่ตัง้โครงกำร 10 7 7 7 8 6 7 6 
กำรเขำ้ถึงโครงกำร 10 6 6 6 8 5 5 5 
กำรออกแบบโครงกำร 15 7 7 7 8 6 7 7 
สภำพอำคำร 10 6 6 6 7 6 6 4 
ขนำดและกำรตกแต่งหอ้งชดุ 15 7 7 6 7 7 6 5 
ต ำแหน่งที่ตัง้หอ้งชดุ 10 7 5 6 7 6 7 4 
สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกภำยใน
อำคำร 

10 6 6 6 8 6 6 6 

สภำพแวดลอ้ม 10 6 6 6 8 6 6 6 
แนวโนม้ควำมเจริญ 10 6 6 6 8 6 6 6 

รวม 100 650 630 625 765 605 625 550          
    RATING SCALE 
    ต ่ำ พอใช ้ ปำนกลำง ดี ดีมำก 
    1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 

 

การปรับปัจจัย และระดับคุณภาพ 
ข้อมูลเปรียบเทยีบ ทรัพยสิ์น 

ทีป่ระเมิน
มูลค่า 

1 2 3 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  

ระดบัคะแนนถ่วงน ำ้หนกั 650 630 625 765 605 625 550 
อตัรำส่วนในกำรปรบัแก ้ 0.8462 0.8730 0.8800 0.7190 0.9091 0.8800 1.0000 
รำคำที่ปรบัแกแ้ลว้ 29,374.06 28,061.79 27,636.05 35,049.24 27,581.09 28,087.09  

ระดบัควำมส ำคญัของกำรเปรียบเทียบ 0.139 0.174 0.185 0.065 0.253 0.185 1.00 
มลูค่ำที่เปรียบเทียบได ้ 4,079.75 4,871.86 5,117.81 2,264.17 6,964.96 5,201.34 28,499.89 

มลูค่ำตลำดทรพัยส์ิน ( บำท / ตำรำงเมตร / เร่ิมตน้ที่ชัน้ 2) 28,500.00 

หมำยเหต:ุ  ทรพัยส์ินที่ประเมินมลูค่ำ เป็นหอ้งชดุพกัอำศยัและพำณิชยกรรม จ ำนวนรวำม 149 ยนูิต ตัง้อยู่ในโครงกำรบำ้นสวนจตจุกัร ใน
อำคำร D - I โดยมีต ำแหน่งที่ ตัง้ของหอ้งชดุที่แตกต่ำงกนั ส่วนสภำพของโครงกำรฯสภำพหอ้งชดุ รวมถึงระบบสำธำรณปูโภค
และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกเหมือนกัน  กำรก ำหนดมูลค่ำทรพัยส์ิน ทำง APC พิจำรณำจำก ที่ตัง้ของชัน้เท่ำกันทุกยูนิต ซึ่ง
รำคำทรพัยส์ินจะเริ่มตน้ที่ชัน้ที่ 2 ของอำคำร D พรอ้มขนำดเนือ้ที่ของหอ้งชดุประมำณ 58.01 ตำรำงเมตร รำคำ 28,500 บำท 
ต่อตำรำงเมตร (ตำมตำรำงขำ้งตน้) และปรบัรำคำขึน้ชัน้ละ 500 บำท/ตำรำงเมตร 

255



บริษัท ดิสคฟัเวอร ์แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั (MORE) เอกสำรแนบ 4 หนำ้ 19/24   

 

4.2. การประเมินมูลค่าทรัพยส์ินแบบ “พอรต์โฟลิโอ (Portfolio)” 
เนื่องจำกทรพัยสิ์นที่ประเมินมูลค่ำ มีลักษณะเป็นกลุ่มทรพัยสิ์นแบบ “พอรต์โฟลิโอ (Portfolio)” หมำยถึง ทรพัยสิ์น

ตัง้แต่ 2 ชิน้ขึน้ไปถูกครอบครองสิทธิตำมกฎหมำยหรือบริหำรโดยนิติบุคคลหรือบุคคลเดียวกัน ดงันัน้ กำรประเมินมลูค่ำตำม
รำยงำนฉบับนี ้ APC พิจำรณำประมิณมูลค่ำโดยค ำนึงถึงส่วนลด (Discounted) ต่ำงๆ ในกรณีที่มีกำรเสนอขำยทรพัยสิ์น 
พรอ้มกนัในครำวเดียวแก่ผูซ้ือ้รำยเดียวกนั ซึ่งมีรำยละเอียดในค่ำใชจ้่ำยต่ำงๆ ดงันี ้

รำคำประเมินทรพัยส์ิน  (ตำมวิธีเปรียบเทียบรำคำตลำด) รวมทัง้สิน้ 260,746,375.00 บำท 
หกั   ค่ำบริหำรและจดักำรโครงกำร 1.00% ของรำคำตำมวิธีเปรียบเทียบรำคำตลำด 

 
 2,607,463.75  บำท 

  ค่ำภำษีกำรขำยและค่ำธรรมเนียมกำรโอน 2.00% ของรำคำตำมวิธีเปรียบเทียบรำคำตลำด 
 

 5,214,927.50  บำท 
  ค่ำภำษีธุรกิจเฉพำะ 3.30% ของรำคำตำมวิธีเปรียบเทียบรำคำตลำด 

 
 8,604,630.38  บำท 

  ดอกเบีย้ส ำหรบักำรถือครองทรพัยส์ิน 7.00% ของมลูค่ำทรพัยส์ิน 
 

 18,252,246.25 บำท 
  ( คดิจากมูลคา่ทรพัย์สนิในระยะเวลา  1 ปี ) 

    
  

  ก ำไรและควำมเสี่ยงกำรถือครองทรพัยส์ิน 10.00% ของมลูค่ำทรพัยส์ิน 
  

 23,704,215.91  บำท 
  รวมค่ำใชจ้่ำยของโครงกำร 

    
 58,383,483.78  บำท 

       Discounted Rate หรือคิดเป็นประมาณ  20%  

 

4.3. สรุปราคาประเมินทรัพยส์นิ “โครงการบ้านสวนจตุจกัร” จ านวน 149 ยูนิต 

ล าดับ  

อาคา
ร 

เลขที่  

ห้องชุด
เลขที่ 

ช้ัน
ที ่ 

เนือ้ที ่
(ตาราง
เมตร)  

ราคา
ประเมิน 
ราชการ 
บาท/ตรม. 

รวมมูลค่า
ทรัพยสิ์น 

ราคาประเมิน
ราชการ 
บาท 

ราคา
ประเมิน 
ทรัพยสิ์น 
(WQS) 

บาท/ตรม. 

รวมมูลค่า 
ทรัพยสิ์น 

(บาท) 

หักส่วนลด 
20% 

(Discounted 
Rate) 

มูลค่าทรัพยสิ์น 
ทีป่ระเมินมูลค่า 

(บาท) 

1 D 222/139 2 58.01 21,000.00  1,218,210.00  28,500.00 1,653,285.00  330,657.00  1,322,628.00  

2 D 222/140 2 58.01 21,000.00  1,218,210.00  28,500.00 1,653,285.00  330,657.00  1,322,628.00  

3 D 222/141 2 62.01 21,000.00  1,302,210.00  28,500.00 1,767,285.00  353,457.00  1,413,828.00  

4 D 222/142 2 62.01 21,000.00  1,302,210.00  28,500.00 1,767,285.00  353,457.00  1,413,828.00  

5 D 222/144 3 58.01 21,100.00  1,224,011.00  29,000.00 1,682,290.00  336,458.00  1,345,832.00  

6 D 222/145 3 62.01 21,100.00  1,308,411.00  29,000.00 1,798,290.00  359,658.00  1,438,632.00  

7 D 222/146 3 62.01 21,100.00  1,308,411.00  29,000.00 1,798,290.00  359,658.00  1,438,632.00  

8 D 222/147 4 58.01 21,300.00  1,235,613.00  29,500.00 1,711,295.00  342,259.00  1,369,036.00  

9 D 222/148 4 58.01 21,300.00  1,235,613.00  29,500.00 1,711,295.00  342,259.00  1,369,036.00  

10 D 222/149 4 62.01 21,300.00  1,320,813.00  29,500.00 1,829,295.00  365,859.00  1,463,436.00  

11 D 222/150 4 62.01 21,300.00  1,320,813.00  29,500.00 1,829,295.00  365,859.00  1,463,436.00  

12 D 222/151 5 58.01 21,500.00  1,247,215.00  30,000.00 1,740,300.00  348,060.00  1,392,240.00  

13 D 222/152 5 58.01 21,500.00  1,247,215.00  30,000.00 1,740,300.00  348,060.00  1,392,240.00  

14 D 222/153 5 62.01 21,500.00  1,333,215.00  30,000.00 1,860,300.00  372,060.00  1,488,240.00  
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15 D 222/154 5 62.01 21,500.00  1,333,215.00  30,000.00 1,860,300.00  372,060.00  1,488,240.00  

16 D 222/155 6 58.01 21,700.00  1,258,817.00  30,500.00 1,769,305.00  353,861.00  1,415,444.00  

17 D 222/156 6 58.01 21,700.00  1,258,817.00  30,500.00 1,769,305.00  353,861.00  1,415,444.00  

18 D 222/157 6 62.01 21,700.00  1,345,617.00  30,500.00 1,891,305.00  378,261.00  1,513,044.00  

19 D 222/158 6 62.01 21,700.00  1,345,617.00  30,500.00 1,891,305.00  378,261.00  1,513,044.00  

20 D 222/159 7 58.01 22,000.00  1,276,220.00  31,000.00 1,798,310.00  359,662.00  1,438,648.00  

21 D 222/160 7 58.01 22,000.00  1,276,220.00  31,000.00 1,798,310.00  359,662.00  1,438,648.00  

22 D 222/161 7 62.01 22,000.00  1,364,220.00  31,000.00 1,922,310.00  384,462.00  1,537,848.00  

23 D 222/163 8 58.01 22,300.00  1,293,623.00  31,500.00 1,827,315.00  365,463.00  1,461,852.00  

24 D 222/164 8 58.01 22,300.00  1,293,623.00  31,500.00 1,827,315.00  365,463.00  1,461,852.00  

25 D 222/165 8 62.01 22,300.00  1,382,823.00  31,500.00 1,953,315.00  390,663.00  1,562,652.00  

26 D 222/166 8 62.01 22,300.00  1,382,823.00  31,500.00 1,953,315.00  390,663.00  1,562,652.00  

27 E 222/111 2 58.01 21,000.00  1,218,210.00  28,500.00 1,653,285.00  330,657.00  1,322,628.00  

28 E 222/112 2 58.01 21,000.00  1,218,210.00  28,500.00 1,653,285.00  330,657.00  1,322,628.00  

29 E 222/113 2 62.01 21,000.00  1,302,210.00  28,500.00 1,767,285.00  353,457.00  1,413,828.00  

30 E 222/114 2 62.01 21,000.00  1,302,210.00  28,500.00 1,767,285.00  353,457.00  1,413,828.00  

31 E 222/115 3 58.01 21,100.00  1,224,011.00  29,000.00 1,682,290.00  336,458.00  1,345,832.00  

32 E 222/116 3 58.01 21,100.00  1,224,011.00  29,000.00 1,682,290.00  336,458.00  1,345,832.00  

33 E 222/117 3 62.01 21,100.00  1,308,411.00  29,000.00 1,798,290.00  359,658.00  1,438,632.00  

34 E 222/118 3 62.01 21,100.00  1,308,411.00  29,000.00 1,798,290.00  359,658.00  1,438,632.00  

35 E 222/119 4 58.01 21,300.00  1,235,613.00  29,500.00 1,711,295.00  342,259.00  1,369,036.00  

36 E 222/121 4 62.01 21,300.00  1,320,813.00  29,500.00 1,829,295.00  365,859.00  1,463,436.00  

37 E 222/123 5 58.01 21,500.00  1,247,215.00  30,000.00 1,740,300.00  348,060.00  1,392,240.00  

38 E 222/124 5 58.01 21,500.00  1,247,215.00  30,000.00 1,740,300.00  348,060.00  1,392,240.00  

39 E 222/125 5 62.01 21,500.00  1,333,215.00  30,000.00 1,860,300.00  372,060.00  1,488,240.00  

40 E 222/126 5 62.01 21,500.00  1,333,215.00  30,000.00 1,860,300.00  372,060.00  1,488,240.00  

41 E 222/127 6 58.01 21,700.00  1,258,817.00  30,500.00 1,769,305.00  353,861.00  1,415,444.00  

42 E 222/128 6 58.01 21,700.00  1,258,817.00  30,500.00 1,769,305.00  353,861.00  1,415,444.00  

43 E 222/129 6 62.01 21,700.00  1,345,617.00  30,500.00 1,891,305.00  378,261.00  1,513,044.00  

44 E 222/130 6 62.01 21,700.00  1,345,617.00  30,500.00 1,891,305.00  378,261.00  1,513,044.00  

45 E 222/131 7 58.01 22,000.00  1,276,220.00  31,000.00 1,798,310.00  359,662.00  1,438,648.00  

46 E 222/132 7 58.01 22,000.00  1,276,220.00  31,000.00 1,798,310.00  359,662.00  1,438,648.00  

47 E 222/133 7 62.01 22,000.00  1,364,220.00  31,000.00 1,922,310.00  384,462.00  1,537,848.00  
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48 E 222/134 7 62.01 22,000.00  1,364,220.00  31,000.00 1,922,310.00  384,462.00  1,537,848.00  

49 E 222/135 8 58.01 22,300.00  1,293,623.00  31,500.00 1,827,315.00  365,463.00  1,461,852.00  

50 E 222/136 8 58.01 22,300.00  1,293,623.00  31,500.00 1,827,315.00  365,463.00  1,461,852.00  

51 E 222/138 8 62.01 22,300.00  1,382,823.00  31,500.00 1,953,315.00  390,663.00  1,562,652.00  

52 F 222/56 2 22.03 25,200.00  555,156.00  28,500.00 627,855.00  125,571.00  502,284.00  

53 F 222/57 2 24.97 25,200.00  629,244.00  28,500.00 711,645.00  142,329.00  569,316.00  

54 F 222/58 2 20.45 25,200.00  515,340.00  28,500.00 582,825.00  116,565.00  466,260.00  

55 F 222/59 2 21.48 25,200.00  541,296.00  28,500.00 612,180.00  122,436.00  489,744.00  

56 F 222/60 2 21.48 25,200.00  541,296.00  28,500.00 612,180.00  122,436.00  489,744.00  

57 F 222/61 2 33.31 25,200.00  839,412.00  28,500.00 949,335.00  189,867.00  759,468.00  

58 F 222/62 2 40.4 25,200.00  1,018,080.00  28,500.00 1,151,400.00  230,280.00  921,120.00  

59 F 222/88 3 58.01 21,100.00  1,224,011.00  29,000.00 1,682,290.00  336,458.00  1,345,832.00  

60 F 222/89 3 62.01 21,100.00  1,308,411.00  29,000.00 1,798,290.00  359,658.00  1,438,632.00  

61 F 222/91 4 58.01 21,300.00  1,235,613.00  29,500.00 1,711,295.00  342,259.00  1,369,036.00  

62 F 222/92 4 58.01 21,300.00  1,235,613.00  29,500.00 1,711,295.00  342,259.00  1,369,036.00  

63 F 222/93 4 62.01 21,300.00  1,320,813.00  29,500.00 1,829,295.00  365,859.00  1,463,436.00  

64 F 222/94 4 62.01 21,300.00  1,320,813.00  29,500.00 1,829,295.00  365,859.00  1,463,436.00  

65 F 222/95 5 58.01 21,500.00  1,247,215.00  30,000.00 1,740,300.00  348,060.00  1,392,240.00  

66 F 222/96 5 58.01 21,500.00  1,247,215.00  30,000.00 1,740,300.00  348,060.00  1,392,240.00  

67 F 222/97 5 62.01 21,500.00  1,333,215.00  30,000.00 1,860,300.00  372,060.00  1,488,240.00  

68 F 222/99 6 58.01 21,700.00  1,258,817.00  30,500.00 1,769,305.00  353,861.00  1,415,444.00  

69 F 222/100 6 58.01 21,700.00  1,258,817.00  30,500.00 1,769,305.00  353,861.00  1,415,444.00  

70 F 222/101 6 62.01 21,700.00  1,345,617.00  30,500.00 1,891,305.00  378,261.00  1,513,044.00  

71 F 222/102 6 62.01 21,700.00  1,345,617.00  30,500.00 1,891,305.00  378,261.00  1,513,044.00  

72 F 222/103 7 58.01 22,000.00  1,276,220.00  31,000.00 1,798,310.00  359,662.00  1,438,648.00  

73 F 222/104 7 58.01 22,000.00  1,276,220.00  31,000.00 1,798,310.00  359,662.00  1,438,648.00  

74 F 222/105 7 62.01 22,000.00  1,364,220.00  31,000.00 1,922,310.00  384,462.00  1,537,848.00  

75 F 222/106 7 62.01 22,000.00  1,364,220.00  31,000.00 1,922,310.00  384,462.00  1,537,848.00  

76 F 222/107 8 58.01 22,300.00  1,293,623.00  31,500.00 1,827,315.00  365,463.00  1,461,852.00  

77 F 222/108 8 58.01 22,300.00  1,293,623.00  31,500.00 1,827,315.00  365,463.00  1,461,852.00  

78 F 222/109 8 62.01 22,300.00  1,382,823.00  31,500.00 1,953,315.00  390,663.00  1,562,652.00  

79 F 222/110 8 62.01 22,300.00  1,382,823.00  31,500.00 1,953,315.00  390,663.00  1,562,652.00  

80 G 222/54 2 120.02 25,200.00  3,024,504.00  28,500.00 3,420,570.00  684,114.00  2,736,456.00  
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81 G 222/55 2 101.89 25,200.00  2,567,628.00  28,500.00 2,903,865.00  580,773.00  2,323,092.00  

82 G 222/63 3 58.01 21,100.00  1,224,011.00  29,000.00 1,682,290.00  336,458.00  1,345,832.00  

83 G 222/64 3 58.01 21,100.00  1,224,011.00  29,000.00 1,682,290.00  336,458.00  1,345,832.00  

84 G 222/65 3 62.01 21,100.00  1,308,411.00  29,000.00 1,798,290.00  359,658.00  1,438,632.00  

85 G 222/66 3 62.01 21,100.00  1,308,411.00  29,000.00 1,798,290.00  359,658.00  1,438,632.00  

86 G 222/67 4 58.01 21,300.00  1,235,613.00  29,500.00 1,711,295.00  342,259.00  1,369,036.00  

87 G 222/68 4 58.01 21,300.00  1,235,613.00  29,500.00 1,711,295.00  342,259.00  1,369,036.00  

88 G 222/69 4 62.01 21,300.00  1,320,813.00  29,500.00 1,829,295.00  365,859.00  1,463,436.00  

89 G 222/70 4 62.01 21,300.00  1,320,813.00  29,500.00 1,829,295.00  365,859.00  1,463,436.00  

90 G 222/71 5 58.01 21,500.00  1,247,215.00  30,000.00 1,740,300.00  348,060.00  1,392,240.00  

91 G 222/72 5 58.01 21,500.00  1,247,215.00  30,000.00 1,740,300.00  348,060.00  1,392,240.00  

92 G 222/73 5 62.01  21,500.00   1,333,215.00   30,000.00   1,860,300.00   372,060.00   1,488,240.00  

93 G 222/74 5 62.01 21,500.00  1,333,215.00  30,000.00 1,860,300.00  372,060.00  1,488,240.00  

94 G 222/75 6 58.01 21,700.00  1,258,817.00  30,500.00 1,769,305.00  353,861.00  1,415,444.00  

95 G 222/76 6 58.01 21,700.00  1,258,817.00  30,500.00 1,769,305.00  353,861.00  1,415,444.00  

96 G 222/77 6 62.01 21,700.00  1,345,617.00  30,500.00 1,891,305.00  378,261.00  1,513,044.00  

97 G 222/78 6 62.01 21,700.00  1,345,617.00  30,500.00 1,891,305.00  378,261.00  1,513,044.00  

98 G 222/79 7 58.01 22,000.00  1,276,220.00  31,000.00 1,798,310.00  359,662.00  1,438,648.00  

99 G 222/80 7 58.01 22,000.00  1,276,220.00  31,000.00 1,798,310.00  359,662.00  1,438,648.00  

100 G 222/81 7 62.01 22,000.00  1,364,220.00  31,000.00 1,922,310.00  384,462.00  1,537,848.00  

101 G 222/82 7 62.01 22,000.00  1,364,220.00  31,000.00 1,922,310.00  384,462.00  1,537,848.00  

102 G 222/83 8 58.01 22,300.00  1,293,623.00  31,500.00 1,827,315.00  365,463.00  1,461,852.00  

103 G 222/84 8 58.01 22,300.00  1,293,623.00  31,500.00 1,827,315.00  365,463.00  1,461,852.00  

104 G 222/85 8 62.01 22,300.00  1,382,823.00  31,500.00 1,953,315.00  390,663.00  1,562,652.00  

105 G 222/86 8 62.01 22,300.00  1,382,823.00  31,500.00 1,953,315.00  390,663.00  1,562,652.00  

106 H 222/26 2 58.01 21,000.00  1,218,210.00  28,500.00 1,653,285.00  330,657.00  1,322,628.00  

107 H 222/27 2 58.01 21,000.00  1,218,210.00  28,500.00 1,653,285.00  330,657.00  1,322,628.00  

108 H 222/29 2 62.01 21,000.00  1,302,210.00  28,500.00 1,767,285.00  353,457.00  1,413,828.00  

109 H 222/30 3 58.01 21,100.00  1,224,011.00  29,000.00 1,682,290.00  336,458.00  1,345,832.00  

110 H 222/31 3 58.01 21,100.00  1,224,011.00  29,000.00 1,682,290.00  336,458.00  1,345,832.00  

111 H 222/32 3 62.01 21,100.00  1,308,411.00  29,000.00 1,798,290.00  359,658.00  1,438,632.00  

112 H 222/33 3 62.01 21,100.00  1,308,411.00  29,000.00 1,798,290.00  359,658.00  1,438,632.00  

113 H 222/34 4 58.01 21,300.00  1,235,613.00  29,500.00 1,711,295.00  342,259.00  1,369,036.00  
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114 H 222/35 4 58.01 21,300.00  1,235,613.00  29,500.00 1,711,295.00  342,259.00  1,369,036.00  

115 H 222/36 4 62.01 21,300.00  1,320,813.00  29,500.00 1,829,295.00  365,859.00  1,463,436.00  

116 H 222/37 4 62.01 21,300.00  1,320,813.00  29,500.00 1,829,295.00  365,859.00  1,463,436.00  

117 H 222/38 5 58.01 21,500.00  1,247,215.00  30,000.00 1,740,300.00  348,060.00  1,392,240.00  

118 H 222/39 5 58.01 21,500.00  1,247,215.00  30,000.00 1,740,300.00  348,060.00  1,392,240.00  

119 H 222/40 5 62.01 21,500.00  1,333,215.00  30,000.00 1,860,300.00  372,060.00  1,488,240.00  

120 H 222/42 6 58.01 21,700.00  1,258,817.00  30,500.00 1,769,305.00  353,861.00  1,415,444.00  

121 H 222/43 6 58.01 21,700.00  1,258,817.00  30,500.00 1,769,305.00  353,861.00  1,415,444.00  

122 H 222/44 6 62.01 21,700.00  1,345,617.00  30,500.00 1,891,305.00  378,261.00  1,513,044.00  

123 H 222/45 6 62.01 21,700.00  1,345,617.00  30,500.00 1,891,305.00  378,261.00  1,513,044.00  

124 H 222/46 7 58.01 22,000.00  1,276,220.00  31,000.00 1,798,310.00  359,662.00  1,438,648.00  

125 H 222/47 7 58.01 22,000.00  1,276,220.00  31,000.00 1,798,310.00  359,662.00  1,438,648.00  

126 H 222/48 7 62.01 22,000.00  1,364,220.00  31,000.00 1,922,310.00  384,462.00  1,537,848.00  

127 H 222/49 7 62.01 22,000.00  1,364,220.00  31,000.00 1,922,310.00  384,462.00  1,537,848.00  

128 H 222/50 8 58.01 22,300.00  1,293,623.00  31,500.00 1,827,315.00  365,463.00  1,461,852.00  

129 H 222/51 8 58.01 22,300.00  1,293,623.00  31,500.00 1,827,315.00  365,463.00  1,461,852.00  

130 H 222/52 8 62.01 22,300.00  1,382,823.00  31,500.00 1,953,315.00  390,663.00  1,562,652.00  

131 H 222/53 8 62.01 22,300.00  1,382,823.00  31,500.00 1,953,315.00  390,663.00  1,562,652.00  

132 I 222 2 97.17 21,000.00  2,040,570.00  28,500.00 2,769,345.00  553,869.00  2,215,476.00  

133 I 222/1 2 97.17 21,000.00  2,040,570.00  28,500.00 2,769,345.00  553,869.00  2,215,476.00  

134 I 222/2 3 47.78 21,100.00  1,008,158.00  29,000.00 1,385,620.00  277,124.00  1,108,496.00  

135 I 222/4 3 49.39 21,100.00  1,042,129.00  29,000.00 1,432,310.00  286,462.00  1,145,848.00  

136 I 222/5 3 49.39 21,100.00  1,042,129.00  29,000.00 1,432,310.00  286,462.00  1,145,848.00  

137 I 222/6 4 47.78 21,300.00  1,017,714.00  29,500.00 1,409,510.00  281,902.00  1,127,608.00  

138 I 222/7 4 47.78 21,300.00  1,017,714.00  29,500.00 1,409,510.00  281,902.00  1,127,608.00  

139 I 222/8 4 49.39 21,300.00  1,052,007.00  29,500.00 1,457,005.00  291,401.00  1,165,604.00  

140 I 222/9 4 49.39 21,300.00  1,052,007.00  29,500.00 1,457,005.00  291,401.00  1,165,604.00  

141 I 222/10 5 47.78 21,500.00  1,027,270.00  30,000.00 1,433,400.00  286,680.00  1,146,720.00  

142 I 222/12 5 49.39 21,500.00  1,061,885.00  30,000.00 1,481,700.00  296,340.00  1,185,360.00  

143 I 222/14 6 47.78 21,700.00  1,036,826.00  30,500.00 1,457,290.00  291,458.00  1,165,832.00  

144 I 222/15 6 47.78 21,700.00  1,036,826.00  30,500.00 1,457,290.00  291,458.00  1,165,832.00  

145 I 222/16 6 49.39 21,700.00  1,071,763.00  30,500.00 1,506,395.00  301,279.00  1,205,116.00  

146 I 222/17 6 49.39 21,700.00  1,071,763.00  30,500.00 1,506,395.00  301,279.00  1,205,116.00  
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ล าดับ  

อาคา
ร 

เลขที่  

ห้องชุด
เลขที่ 

ช้ัน
ที ่ 

เนือ้ที ่
(ตาราง
เมตร)  

ราคา
ประเมิน 
ราชการ 
บาท/ตรม. 

รวมมูลค่า
ทรัพยสิ์น 

ราคาประเมิน
ราชการ 
บาท 

ราคา
ประเมิน 
ทรัพยสิ์น 
(WQS) 

บาท/ตรม. 

รวมมูลค่า 
ทรัพยสิ์น 

(บาท) 

หักส่วนลด 
20% 

(Discounted 
Rate) 

มูลค่าทรัพยสิ์น 
ทีป่ระเมินมูลค่า 

(บาท) 

147 I 222/18 7 47.78 22,000.00  1,051,160.00  31,000.00 1,481,180.00  296,236.00  1,184,944.00  

148 I 222/20 7 49.39 22,000.00  1,086,580.00  31,000.00 1,531,090.00  306,218.00  1,224,872.00  

149 I 222/22 8 47.78 22,300.00  1,065,494.00  31,500.00 1,505,070.00  301,014.00  1,204,056.00  
รวม 8,690.95   189,054,479.00    260,746,375.00  52,149,275.00  208,597,100.00         

 รวมมูลค่าทรัพยสิ์น (ปัดเศษ)  208,597,000.00 

 

สรุปราคาประเมิน 
      

ชัน้ที่ 2 เร่ิมตน้ที่รำคำตำรำงเมตรละ (ตำมตำรำง WQS) 28,500.00 บำท   โดยปรบัรำคำขึน้ชัน้ละ 500.00  บำท 
ชัน้ที่ 3 รำคำตำรำงเมตรละ 29,000.00 บำท   

   

ชัน้ที่ 4 รำคำตำรำงเมตรละ 29,500.00 บำท   
   

ชัน้ที่ 5 รำคำตำรำงเมตรละ 30,000.00 บำท   
   

ชัน้ที่ 6 รำคำตำรำงเมตรละ 30,500.00 บำท   
   

ชัน้ที่ 7 รำคำตำรำงเมตรละ 31,000.00 บำท   
   

ชัน้ที่ 8 รำคำตำรำงเมตรละ 31,500.00 บำท   
   

 

5. สรุปมูลค่าทรัพยส์ิน 
บรษิัท แอดวำนซ ์พร๊อพเพอรต์ี ้แอนด ์คอนซลัแทนท ์จ ำกดั ไดพ้ิจำรณำรำยละเอียดต่ำงๆ ของทรพัยสิ์นท่ีท ำกำรส ำรวจ

พรอ้มไดเ้ลือกใชว้ิธีกำรที่เหมำะสมเพื่อประเมินมูลค่ำตลำดของทรัพยสิ์นแลว้ ภำยใตว้ิธีกำรประเมินพรอ้มสมมติฐำนและ
เงื่อนไขขอ้จ ำกดัตำมที่ไดร้ะบุไวใ้นรำยงำนฉบบันี ้มีควำมเห็นว่ำ ณ วันประเมินมูลค่าทรัพยส์ิน วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 
มูลค่าตลาดของทรัพยส์ินคือ 

 

รายการประเมินมูลค่า 
จ านวน 

(หน่วย/ตรม.) 
ราคาประเมิน 
(บาท/หน่วย) 

รวมราคาประเมิน 
(บาท) 

ทรพัยส์ินที่ประเมินมลูค่ำ : หอ้งชดุพกัอำศยั และพำณิชยกรรม 
จ ำนวนรวม 149 ยนูิต เนือ้ที่รวม 8,690.95 ตำรำงเมตร 

8,690.95 - 208,597,000.00 

รวมราคาประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น 208,597,000.00 

(-สองร้อยแปดล้านห้าแสนเก้าหม่ืนเจ็ดพันบาทถ้วน-) 

 

261



บริษัท ดิสคฟัเวอร ์แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั (MORE) เอกสำรแนบ 5 หนำ้ 1/27   

เอกสารแนบ 5 
สรุปข้อมูลการประเมินมูลค่าทรัพยส์ิน 

ของบริษทั มอร ์พร๊อพเพอรต์ี ้ดีเวลลอปเม้นท ์จ ากดั  
จัดท าโดย บริษทั เวลท ์แอพไพรซัล จ ากัด 

 
ในกำรประเมินมลูค่ำทรพัยสิ์นเพื่อใชอ้ำ้งอิงมลูค่ำของทรพัย์สินของบริษัท มอร ์พร๊อพเพอรต์ี ้ดีเวลลอปเมน้ท์ จ ำกัด 

(“PROP”)  โดย PROP ไดว้่ำจำ้งผูป้ระเมินรำคำทรพัยสิ์นอิสระ ไดแ้ก่ บริษัท เวลท ์แอพไพรซลั จ ำกัด (“WA”) ซึ่งไดร้บัควำม
เห็นชอบจำกสมำคมผูป้ระเมินค่ำทรพัยสิ์นแห่งประเทศไทย (“VAT”) และเป็นบริษัทประเมินมลูค่ำทรพัยสิ์นในตลำดทนุและผู้
ประเมินหลักที่ไดร้ับควำมเห็นชอบจำก ส ำนักงำน ก.ล.ต. เพื่อประเมินมูลค่ำทรัพยสิ์นของผู้ขำยภำยใตว้ัตถุประสงคก์ำร
ประเมินเพื่อวตัถปุระสงคส์ำธำรณะ โดยมีรำยละเอียดกำรประเมินดงันี:้ 

 
1. ข้อมูลทรัพยส์ินทีถู่กประเมิน 
ช่ือลูกค้า บริษัท มอร ์พร๊อพเพอรต์ี ้ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั 

วัตถุประสงคท์ี่
ประเมิน 

เพ่ือวตัถปุระสงคส์ำธำรณะ 

วันทีอ่อกรายงาน 22 กนัยำยน 2564 

ประเภททรัพยสิ์น หอ้งชดุพกัอำศยั พำณิชยกรรม จ ำนวนรวม 149 ยนูิต 

ทีต่ั้งทรัพยสิ์น อำคำรชดุ บำ้นสวนจตจุกัรอำคำรเลขที่ D,  E,  F,  G,  H,  I  
ซอยปโชติกำร แยกจำกซอยวิภำวดีรงัสิต 17 แยก 8 ถนนวิภำวดีรงัสิต (ทล.31)  
แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพมหำนคร 

ค่าพิกัด GPS Lat : 13.825105  Long : 100.551100 

รายละเอียดทรัพยสิ์น โครงกำร อำคำรชดุ บำ้นสวนจตจุกัร อำคำรเลขที่ D,  E,  F,  G,  H,  I เป็นโครงกำรเป็นหอ้งชดุพกัอำศยั และหอ้งชุด
พำณิชยกรรม จ ำนวน 6 อำคำร จ ำนวน 169 ยนูิต มีเนือ้ที่โครงกำรรวม 2-0-77.0 ไร ่หรือ 877.0 ตำรำงวำ ณ วนัที่
ประเมินมลูค่ำประเมินมลูค่ำหอ้งชดุพกัอำศยัและหอ้งชดุพำณิชยกรรมจ ำนวน 149 ยนูิต ซึ่งมีรำยละเอียด ดงันี ้ 
1) อำคำรเลขที่ D หอ้งชดุเลขที่ 222/139 ถึง 222/142, 222/144 ถึง 222/161 และ 222/163 ถึง 222/166 ชัน้ที่ 2 -8 

จ ำนวน 26 ยนูิต 
2) อำคำรเลขที่ E หอ้งชดุเลขที่ 222/111ถึง 222/119, 222/121, 222/123 ถึง 222/136 และ 222/138 ชัน้ที่ 2 -8 

จ ำนวน 25 ยนูิต 
3) อำคำรเลขที่ F หอ้งชดุเลขที่ 222/56 ถึง 222/62,  222/88,222/89,  222/91 ถึง 222/97 และ 222/99 ถึง 

222/110 ชัน้ที่ 2 -8 จ ำนวน 28 ยนูิต 
4) อำคำรเลขที่ G หอ้งชดุเลขที่ 222/54,222/55, 222/63 ถึง 222/86 ชัน้ที่ 2 -8 จ ำนวน 26ยนูิต 
5) อำคำรเลขที่ H หอ้งชดุเลขที่ 222/26, 222/27, 222/29 ถึง 222/40และ 222/42 ถึง 222/53 ชัน้ที่ 2 -8 จ ำนวน 26

ยนูิต 
6) อำคำรเลขที่ Iหอ้งชดุเลขที่ 222, 222/1, 222/2, 222/4 ถึง 222/10, 222/12, 222/14 ถึง 222/18, 222/20 และ

222/22 ชัน้ที่ 2 -8 จ ำนวน 18 ยนูิต 

เอกสารสิทธิ์ห้องชุด หนงัสือกรรมสิทธิหอ้งชดุ (อ.ช. 2) 
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ภาระผูกพัน ไม่มีภำระผกูพนัใดๆ 

ลักษณะอาคาร คอนกรีตเสริมเหล็กสงู 8 ชัน้ จ ำนวน 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 

พืน้ทีห้่องชุดรวม
ประมาณ 

อำคำร D 1,680.28 ตำรำงเมตร หอ้งชุดรวม 28 หอ้ง ประเมินมลูค่ำ 26 หอ้ง 
อำคำร E 1,680.28 ตำรำงเมตร หอ้งชุดรวม 28 หอ้ง ประเมินมลูค่ำ 25 หอ้ง 
อำคำร F 1,624.36 ตำรำงเมตร หอ้งชุดรวม 31 หอ้ง ประเมินมลูค่ำ 28 หอ้ง 
อำคำร G 1,680.28 ตำรำงเมตร หอ้งชุดรวม 28 หอ้ง ประเมินมลูค่ำ 26 หอ้ง 
อำคำร H 1,680.28 ตำรำงเมตร หอ้งชุดรวม 28 หอ้ง ประเมินมลูค่ำ 26 หอ้ง 
อำคำร I 1,360.38 ตำรำงเมตร หอ้งชุดรวม 26 หอ้ง ประเมินมลูค่ำ 18 หอ้ง 

การแบ่งพืน้ทีใ่ช้
ประโยชน ์

อำคำร D และอำคำร E แบ่งเป็น ชัน้ที่ 1 ทีที่จอดรถยนต,์ ทีที่จอดรถจกัรยำนยนต ์และโถงลิฟท ์และบนัได (ทรพัยส์นิ
ส่วนกลำง) 
ชัน้ที่ 2 - ชัน้ที่ 8 แบ่งเป็นหอ้งพกัอำศยั ชนัละ 4 ยนูิต รวม 28 ยนูิต พรอ้มโถงลิฟทแ์ละบนัได และช่องบนัไดหนีไฟ
อำคำร F แบ่งเป็น ชัน้ที่ 1 ทีที่จอดรถยนต,์ ทีที่จอดรถจกัรยำนยนต ์และโถงลฟิท ์และบนัได (ทรพัยส์ินส่วนกลำง) 
ชัน้ที่ 2 -ชัน้ที่8 แบ่งเป็นหอ้งพกัอำศยัชัน้ที่ 2 จ ำนวน 7 ยนูิต ชัน้ที่ 3 - ชัน้ที่ 8 ชนัละ 4 ยนูิต รวม 31 ยนูิต พรอ้มโถง
ลิฟท ์และบนัได และช่องบนัไดหนีไฟ 
อำคำร G และอำคำร H แบ่งเป็น ชัน้ที่ 1 ทีที่จอดรถยนต,์ ททีี่จอดรถจกัรยำนยนต ์และโถงลิฟท ์และบนัได (ทรพัยส์นิ
ส่วนกลำง) 
ชัน้ที่ 2 -ชัน้ที่ 8 แบ่งเป็นหอ้งพกัอำศยั ชนัละ 4 ยนูิต รวม 28 ยนูิต พรอ้มโถงลิฟทแ์ละบนัได และช่องบนัไดหนีไฟ
อำคำร I แบ่งเป็น ชัน้ที่ 1 ทีที่จอดรถยนต,์ ททีี่จอดรถจกัรยำนยนต ์และโถงลฟิท ์และบนัได (ทรพัยส์ินส่วนกลำง) 
ชัน้ที่ 2 -ชัน้ที่ 8 แบ่งเป็นหอ้งพกัอำศยั ชัน้ที่ 2 จ ำนวน 2ยนูิต ชัน้ที่ 3 -ชัน้ที่ 8 ชนัละ 4 ยนูิต รวม 26 ยนูิต พรอ้มโถง
ลิฟท ์และบนัได และช่องบนัไดหนีไฟ 

รูปแบบอาคาร ดี 

คุณภาพของวัสดุ
ก่อสร้าง 

ดี 

อายุอาคารประมาณ 24 ปี 

สภาพอาคาร/การดูแล
บ ารุงรักษา 

ปำนกลำง/ปำนกลำง 

การตกแต่ง กำรตกแต่งภำยในหอ้งชดุ ส่วนใหญ่เป็นหอ้งโถงโล่ง  เฟอรน์ิเจอรล์อยตวั บำงยนูิตเป็นเฟอรน์ิเจอรบ์ิวอินท ์และบำงยู
นิตไม่มีกำรตกแต่ง 

ส่ิงอ านวยความ
สะดวก 

ที่จอดรถ และสระวำ่ยน ำ้ 

โครงสร้างอาคาร คอนกรีตเสริมเหล็ก 

โครงสร้างหลังคาและ
วัสดุมุงหลังคา 

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

ฝ้าเพดาน ยิบซั่มบอรด์ฉำบเรียบทำสี และยิบซั่มบอรด์ โครงเครำ่ทีบำร ์

พืน้และวัสดุปูผิวพืน้ พืน้คอนกรีตเสริมเหล็ก / โถงทำงเดิน,โถงลิฟท,์ โถงบนัได และภำยในหอ้งชดุ พืน้ปกูระเบืองเซรำมิค และกระเบืองยำง 
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ผนังและวัสดุผิว ก่ออิฐฉำบปนูเรียบทำส ี

ประตู กระจกบำนเลือนกรอบอลมิูเนียม (ทำงเขำ้อำคำรชดุ) บำนกรอบไม ้กรอบไม ้วงกบไม ้(หอ้งชดุ) และประตไูม ้PVC (หอ้ง
น ำภำยในหอ้งชดุ) 

หน้าต่าง กระจกกรอบอลมิูเนียม 

ห้องน ้าและสุขภัณฑ ์ วสัดผุิวพืน้ และผนงั – กระเบือ้งเซรำมิค 
สขุภณัฑ ์– โถสว้มแบบชกัโครก, อ่ำงลำ้งหนำ้ 

งานระบบภายใน
อาคาร 

ระบบไฟฟ้ำ ระบบน ำ้ประปำ ระบบสขุำภบิำล ระบบสื่อสำร ระบบป้องกนัอคัคีภยัและดบัเพลิง ระบบรกัษำควำม
ปลอดภยั และระบบลิฟทโ์ดยสำร 

ทรัพยสิ์นส่วนกลาง
และส่ิงอ านวยความ
สะดวก 

1) โฉนดที่ดิน 13257, 13258 และ 13259  เนือ้ที่รวม 2-0-77.0 ไร ่หรือ 877.0 ตำรำงวำ ต ่ำบลลำดยำว อ ำเภอ
จตจุกัร (บำงซือ่) จงัหวดักรุงเทพมหำนคร 

2) โครงสรำ้งและสิงก่อสรำ้งเพื่อควำมมั่นคง และเพื่อป้องกนัควำมเสียหำยต่อตวัอำคำร เช่น ฐำนรำก เสำเข็มเสำ 
คำน หลงัคำดำดฟ้ำ ฝำ้ผนงัดำ้นนอกโดยรอบอำคำร เป็นตน้   

3) อำคำรหรือส่วนของอำคำรทัง้หมดที่มิใช่หอ้งชดุ และเครืองอปุกรณท์ีมีไวเ้พื่อใชร้ว่มกนั เช่นบนัไดขึน้ลงระหว่ำง
ชนั บนัไดหนีไฟ รำวบนัได โถงหนำ้ลิฟท ์ทำงเดินภำยในและภำยนอกอำคำรเสำไฟ และโคมไฟรอบอำคำร เป็น
ตน้ 

ผู้ถือกรรมสิทธิ ์ อำคำรเลขที่ D หอ้งชดุเลขที่ 222/139 – 142, 144 – 161 และ 163 – 166  
อำคำรเลขที่ E หอ้งชดุเลขที่ 222/111 – 119, 121, 123 – 136 และ 138  
อำคำรเลขที่ F หอ้งชดุเลขที่ 222/56 – 62, 88 – 89, 91 – 97 และ 99 – 110  
อำคำรเลขที่ G หอ้งชดุเลขที่ 222/54 – 55 และ 63 – 86  
อำคำรเลขที่ H หอ้งชดุเลขที่ 222/26 – 27, 29 – 40 และ 42 – 53  
อำคำรเลขที่ I หอ้งชดุเลขที่ 222, 222/1 – 2, 4 – 10, 12, 14 – 18, 20 และ 22  
ถือกรรมสิทธิ์ โดย บริษัท มอร ์พร๊อพเพอรต์ี ้ดีเวลลอปเม้นท ์จ ากัด 

ข้อจ ากัดด้านการใช้
ประโยชน ์

1) ข้อก าหนดผังเมือง 
ทรพัยส์ินที่ส  ำรวจและประเมินมลูค่ำตัง้อยู่ในเขตควบคมุผงัเมือง บงัคบักำรใชป้ระโยชนต์ำมผงัเมืองรวมเมือง
กรุงเทพมหำนคร พ.ศ.2556 พืน้ที่สีสม้ทีดินประเภททีอยู่อำศยัหนำแน่นปำนกลำง 

2) กฎหมายควบคุมอาคาร 
ทรพัยส์ินตัง้อยู่ในเขตกำรปกครองทอ้งถิ่นของ ส ำนกังำนเขตจตจุกัร กำรขออนญุำตปลกูสรำ้ง/ดดัแปลง/รือ้ถอน 
อำคำร จะตอ้งยื่นขออนญุำตจำกหน่วยงำนขำ้งตน้ก่อน 

3) การเวนคืน 
ในบริเวณที่ตัง้ทรพัยส์ินบำงส่วนอยู่ในแนวเวนคืนเพ่ือก่อสรำ้งทำงหลวงทอ้งถิ่น ถนนก ำแพงเพชร 2 เช่ือมกบัซอย 
วิภำวดีรงัสติ 17 และเพ่ือเอือ้ประโยชนใ์นกำรป้องกนัสำธำรณะภยัเรื่องไฟไหมใ้นชมุชน รวมถึงเพื่อกำรคมนำคม 
แต่ไม่มีผลกระทบกบัอำคำรทีต่ัง้ทรพัยส์ินที่ประเมินมลูค่ำ 

4) การถูกลิดรอนสิทธิ 

• แนวสำยไฟฟ้ำแรงสงู: บริเวณที่ดินไม่มีพืน้ที่ใดตัง้อยู่ใตแ้นวสำยส่งไฟฟ้ำแรงสงู 

• กำรตกเป็นทำงเขำ้ออกใหท้ี่ดินแปลงอ่ืนโดยภำระจ ำยอม: ไม่มี 

• กำรตกเป็นทำงเขำ้ออกใหท้ี่ดินแปลงอ่ืนตำมสภำพ: ไม่ปรำกฏ 
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กำรตรวจลิดรอนสิทธิต่ำงๆ ผูป้ระเมินมลูค่ำจะรำยงำนใหต้ำมที่ปรำกฏ และสำมำรถตรวจสอบไดเ้ท่ำนัน้ บริเวณ
เนือ้ที่ดินที่ถกูลิดรอนสิทธินัน้ ผูป้ระเมินอำจประเมินหรือไม่ประเมินมลูค่ำใหก้็ได ้ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัดลุยพินิจ 
สมมติฐำน และเง่ือนไขในกำรประเมิน  

5) กฎหมายอ่ืนๆ 
ไม่มี 

6) โครงการพัฒนาของรัฐ 

• โครงกำรตำมพระรำชฎีกำ ปี 2556-2560 เพื่อก่อสรำ้งทำงหลวงทอ้งถิ่น ถนนก ำแพงเพชร 2 เช่ือมกบัซอย
วิภำวดีรงัสติ 17  

• รถไฟฟ้ำชำนเมืองสำยสีแดง (ช่วงบำงซ่ือ-รงัสิต) คู่ขนำนกบัถนนก ำแพงเพชร 6  

การใช้ประโยชนสู์งสุด จำกกำรพิจำรณำถึงลักษณะทำงกำยภำพของที่ดินที่ท  ำกำรประเมินมูลค่ำ เช่น ท ำเลที่ตั้ง ลักษณะทำงกำยภำพ 
ศักยภำพในกำรพัฒนำทีดิน สภำพกำรใชท้ีดินในบริเวณขำ้งเคียง เงื่อนไขและขอ้จ ำกัดทำงกฎหมำย ผูป้ระเมินมี
ควำมเห็นว่ำกำรใชป้ระโยชนใ์ที่ดินที่มีควำมเหมำะสม และใหป้ระโยชนส์งูสดุและดีทีสดุของทรพัยส์ิน คือ ห้องชุดพัก
อาศัย 

วิธีการประเมินมูลค่า เปรียบเทียบรำคำตลำด (Market Approach) แบบพอรต์โฟลิโอ (Portfolio) เป็นเกณฑใ์นกำรก ำหนดมลูค่ำทรพัยส์นิ 

มูลค่าทรัพยสิ์นที่
ประเมิน 

211,660,000.00 บำท (-สองรอ้ยสิบเอ็ดลำ้นหกแสนหกหม่ืนบำทถว้น-) 

ผู้ประเมิน บริษัท เวลท ์แอพไพรซลั จ ำกดั 

วันทีป่ระเมิน 16 กนัยำยน 2564 

แผนทีต่ั้ง 

 
ภาพถ่ายทรัพยสิ์น 
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สภำพโดยทั่วไปบริเวณทำงเขำ้-ออกทีตัง้ทรพัยส์ินที่ประเมินมลูค่ำ / แยกจำกซอยวิภำวดีรงัสิต 17 เขำ้ทำงดำ้นซอย
วิภำวดีรงัสติ 17 แยก 8 

 
สภำพโดยทั่วไปดำ้นหนำ้ทีตัง้ทรพัยส์ินที่ประเมินมลูค่ำ / อำคำรชดุพกัอำศยั  โครงกำร บำ้นสวนจตจุกัร จ ำนวน 6 

อำคำร อำคำร D สงู 8 ชนั,อำคำร E สงู 8 ชนั, อำคำร F สงู 8 ชนั,อำคำร G สงู 8 ชนั, อำคำร H สงู 8 ชนั และอำคำร I 
สงู 8 ชัน้

 
สภำพโดยทั่วไปดำ้นหนำ้ทีตัง้ทรพัยส์ินที่ประเมินมลูค่ำ / อำคำรชดุพกัอำศยั โครงกำร บำ้นสวนจตจุกัร จ ำนวน 6 

อำคำร อำคำร D สงู 8 ชนั, อำคำร E สงู 8 ชนั, อำคำร F สงู 8 ชนั, อำคำร G สงู 8 ชนั, อำคำร H สงู 8 ชนั และอำคำร 
I สงู 8 ชนั 

 
ภำพโดยทั่วไปภำยในทรพัยส์ินที่ประเมินมลูค่ำ / อำคำรชดุพกัอำศยั โครงกำร บำ้นสวนจตจุกัร / อำคำร D / ชัน้ที่1 / 

โถง 
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สภำพโดยทั่วไปภำยในทรพัยส์ินทีป่ระเมินมลูค่ำ / อำคำรชดุพกัอำศยั โครงกำร บำ้นสวนจตจุกัร / อำคำร D / ชัน้ที่4 

 
สภำพโดยทั่วไปภำยในทรพัยส์ินทีป่ระเมินมลูค่ำ / อำคำรชดุพกัอำศยั โครงกำร บำ้นสวนจตจุกัร / อำคำร E / ชัน้ที่8 

 
สภำพโดยทั่วไปของสิงอ ำนวยควำมสะดวกภำยในอำคำรชดุพกัอำศยั โครงกำร บำ้นสวนจตจุกัร/ สระว่ำยน ำ้ 

 
สภำพโดยทั่วไปภำยในทรพัยส์ินทีป่ระเมินมลูค่ำ /อำคำรชดุพกัอำศยั โครงกำร บำ้นสวนจตจุกัร / อำคำร G / ชัน้ที่8 / 

หอ้งชดุเลขที่ 222/85 
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2. วิธีการประเมินมูลค่าทีเ่ลือกใช้กับทรัพยส์ิน 

ในกำรเลือกวิธีกำรประเมินมูลค่ำทรัพยสิ์นนี ้WA ไดต้รวจสอบและพิจำรณำปัจจัยต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องกับทรพัยสิ์นที่
ประเมินมูลค่ำ เช่น ลักษณะสิทธิตำมกฎหมำย ลักษณะเฉพำะของทรพัยสิ์น ควำมเหมำะสมในกำรใชป้ระโยชน ์หรือน ำไป
พัฒนำใชป้ระโยชน ์สภำพกำรตลำดทั่วๆไป พรอ้มเงื่อนไขขอ้จ ำกัดต่ำงๆ และสมมติฐำนเพิ่มเติม/พิเศษ หรือเงื่อนไขพิเศษ
เฉพำะกำรประเมิน เพื่อเลือกใชว้ิธีกำรประเมินมูลค่ำที่เหมำะสมและสอดคลอ้งกับวัตถุประสงคท์ีไดร้บักำรว่ำจำ้ง อันเป็น
เงื่อนไขส ำคญัที่จะน ำไปสู่กำรใหค้วำมเห็นอย่ำงเป็นระบบและสรุปมลูค่ำทรพัยสิ์นในขันสดุทำ้ยของกำรประเมินเพื่อก ำหนด
มลูค่ำตลำด 

โดยในกำรประเมินครัง้นี ้WA เลือกใชว้ิธีกำรประเมินมลูค่ำที่เหมำะสมกบัลกัษณะของทรพัยสิ์น คือ วิธีเปรียบเทยีบ
รำคำตลำด และ วิธีเปรียบเทยีบรำคำตลำดแบบพอรต์โฟลิโอ (Portfolio)  

“ พอรต์โฟลิโอ (Portfolio)  ” หมำยถึงกลุ่มของทรพัยสิ์นตัง้แต่สองชิน้ขึน้ไปทีถูกครอบครองสิทธิตำมกฎหมำยหรือ
บริหำรโดยนิติบคุคลหรือบุคคลเดียวกันกำรประเมินมลูค่ำกลุ่มของทรพัยสิ์นอำจใหม้ลูค่ำที่แตกต่ำงกัน หำกใชส้มมติฐำนที่ไม่
เหมือนกนักล่ำวคือมลูค่ำส ำหรบักรณีที่เสนอขำยทรพัยสิ์นแยกอย่ำงเป็นอิสระจำกกันใหก้บัผู้ซือ้หลำยรำย (ซึ่งท ำใหม้ลูค่ำรวม
ของกลุ่มทรพัยสิ์นเท่ำกบัผลรวมของมลูค่ำของทรพัยสิ์นแต่ละชิน้) กบักรณีที่เสนอขำยทรพัยสิ์นทกุชิน้พรอ้มกนัในครำวเดียวแก่
ผูซ้ือ้รำยเดียว (ซึ่งอำจใหม้ลูค่ำรวมสงูหรือต ่ำกว่ำกรณีแรก) 

โดยในกำรประเมินครัง้นี ้บริษัท เวลท ์แอพไพรซัล จ ากัด เลือกใชว้ิธีกำรประเมินมลูค่ำที่เหมำะสมกับลกัษณะของ
ทรัพยสิ์นคือ เปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) แบบพอร์ตโฟลิโอ (Portfolio) เป็นเกณฑใ์นการก าหนด
มูลค่าทรัพยส์ิน 

 
ในกำรประเมินมลูค่ำครัง้นี ้WA ไดเ้ลือกใชว้ิธีกำรประเมินมลูค่ำที่เหมำะสมกับลกัษณะของทรพัยสิ์น ซึ่งมีสภำพเป็น

ห้องชุดพักอาศัย พาณิชยกรรม จ านวนรวม 149 ยูนิต คือ วิธีเปรียบเทยีบราคาตลาด เนื่องจำกลกัษณะของทรพัยสิ์น มี
ขอ้มลูตลำดที่มีลกัษณะคลำ้ยคลงึกนัหรือประเภทเดียวกันที่สำมำรถน ำมำสนบัสนนุทำงกำรตลำดจ ำนวนมำกเพียงพอ ในช่วง
เวลำเดียวกนัที่จะสำมำรถน ำมำใชเ้ป็นมลูค่ำตวัแทน โดยจะมีกำรปรบัตวัเลขมลูค่ำใหใ้กลเ้คียงกันตำมสภำพและลกัษณะทำง
กำยภำพของทรพัยสิ์นได ้

กำรประเมินมลูค่ำทรพัยสิ์นนีผู้ป้ระเมินไดท้ ำกำรส ำรวจขอ้มลูตลำดเปรียบเทียบในบรเิวณใกลเ้คียงเพื่อท ำกำรวิเครำะห์
ในล ำดบัต่อไป แสดงรำยละเอียดดงัต่อไปนี ้(ที่ตัง้แต่ละขอ้มลูแสดงในแผนที่สงัเขปแสดงที่ตัง้ทรพัยสิ์น) 

 

268



บริษัท ดิสคฟัเวอร ์แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั (MORE) เอกสำรแนบ 5 หนำ้ 8/27   

ทรัพยสิ์นประเมินมูลค่า 
จ านวน 
(ยูนิต) 
149 

เนือ้ที ่ 
(ตร.ม.) 

8,690.95 

ทีต่ั้งทรัพยสิ์น : อำคำรชดุ บำ้นสวนจตจุกัร อำคำรเลขที่ D, E, F, G, 
H, I ซอยปโชติกำร แยกจำกซอยวิภำวดีรงัสิต 17 แยก 8 ถนนวิภำวดี
รงัสิต (ทล.31) แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพมหำนคร 

ข้อมูล
ที ่

ช่ืออาคารชุด แบบ ช้ันที่ 
จ านวน
ห้อง 

นอน/น ้า 

เนือ้ที่
รวม

ทัง้หมด 
(ตรม.) 

ราคาเสนอขาย 
(บาท/ตรม.) 

ราคาซือ้ขาย 
(บาท/ตรม.) 

หมายเหตุ 

1 
ตวนันำ เรสซิเดน้ซ ์

2 (อำคำร A) 
1 Bedroom 8 1/1 35.00 34,285 - 

มีเฟอรน์ิเจอร ์พรอ้มติดตัง้
เครื่องปรบัอำกำศ 

2 
ตวนันำ เรสซิเดน้ซ ์

2 (อำคำร C) 
1 Bedroom 7 1/1 35.00 35,714 - 

มีเฟอรน์ิเจอร ์พรอ้มติดตัง้
เครื่องปรบัอำกำศ 

3 
ตวนันำ เรสซิเดน้ซ ์

1 (อำคำร A) 
1 Bedroom 9 1/1 29.00 - 48,275 

มีเฟอรน์ิเจอร ์พรอ้มติดตัง้
เครื่องปรบัอำกำศ 

4 
ตวนันำ เรสซิเดน้ซ ์

1 (อำคำร A) 
1 Bedroom 8 1/1 35.50 37,464 - 

มีเฟอรน์ิเจอร ์พรอ้มติดตัง้
เครื่องปรบัอำกำศ 

5 ชำโตว ์อินทำวน ์ 1 Bedroom 7 1/1 29.00 92,758 - 
มีเฟอรน์ิเจอร ์พรอ้มติดตัง้
เครื่องปรบัอำกำศ 

6 แบงคค์อก เฟ ลิซ 1 Bedroom 5 1/1 31.00 80,645 - 
มีเฟอรน์ิเจอร ์พรอ้มติดตัง้
เครื่องปรบัอำกำศ 

7 ปำลม์ สวีท คอนโด 1 Bedroom 2 1/1 24.00 54,166 - 
มีเฟอรน์ิเจอร ์พรอ้มติดตัง้
เครื่องปรบัอำกำศ 

8 ปำลม์ สวีท คอนโด 1 Bedroom 2 1/1 24.00 54,166 - 
มีเฟอรน์ิเจอร ์พรอ้มติดตัง้
เครื่องปรบัอำกำศ 

9 รชัโยธิน เพลส 2 Bedroom 6 2/2 55.85 51,029 - 
มีเฟอรน์ิเจอร ์พรอ้มติดตัง้
เครื่องปรบัอำกำศ 

10 รชัโยธิน เพลส 2 Bedroom 7 2/2 56.00 48,214 - 
มีเฟอรน์ิเจอร ์พรอ้มติดตัง้
เครื่องปรบัอำกำศ 

11 
รีเจน้ท ์โฮม 6 
(อำคำร A) 

1 Bedroom 4 1/1 31.00 38,387 - 
มีเฟอรน์ิเจอร ์พรอ้มติดตัง้
เครื่องปรบัอำกำศ 

12 
พิบลูย ์คอนโดวิลล ์

(อำคำร 3) 
1 Bedroom 8 1/1 25.30 33,596 - 

มีเฟอรน์ิเจอร ์พรอ้มติดตัง้
เครื่องปรบัอำกำศ 
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บริษัท ดิสคฟัเวอร ์แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั (MORE) เอกสำรแนบ 5 หนำ้ 9/27   

ข้อมูลราคาตลาดเปรียบเทยีบในการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น 
รายละเอียด ข้อมูลที่ 1 ข้อมูลที่ 2 

ภาพถ่าย 

 

 

 

 
ประเภท อำคำรชดุตวนันำ เรสซิเดน้ซ ์2 อำคำร A ชัน้ที่ 8 อำคำรชดุตวนันำ เรสซิเดน้ซ ์2 อำคำร A ชัน้ที่ 7 
ทีต่ั้งอาคารชุด ติดซอยวิภำวดีรงัสติ 17 ถนนวิภำวดีรงัสิต (ทล. 31) ติดซอยวิภำวดีรงัสติ 17 ถนนวิภำวดีรงัสิต (ทล. 31) 
สภาพถนน
ด้านหน้า 

ทำงลำดยำง กวำ้ง 6.00 เมตร ทำงลำดยำง กวำ้ง 6.00 เมตร 

สภาพแวดล้อม ย่ำนที่อยู่อำศยั ย่ำนที่อยู่อำศยั 
เนือ้ทีห้่องชุด ประมำณ 35.00 ตำรำเมตร ประมำณ 35.00 ตำรำเมตร 
ส่ิงอ านวย
ความสะดวก 

มีระบบสำธำรณปูโภคพรอ้ม สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก
ประกอบดว้ย สระว่ำยน ำ้ ที่จอดรถ ลิฟทโ์ดยสำร ระบบป้องกนั
อคัคีภยั และระบบรกัษำควำมปลอดภยั 

มีระบบสำธำรณปูโภคพรอ้ม สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกประกอบดว้ย 
สระว่ำยน ำ้ ที่จอดรถ ลิฟทโ์ดยสำร ระบบป้องกนัอคัคีภยั และระบบ
รกัษำควำมปลอดภยั 

รูปแบบอาคาร ทนัสมยั ทนัสมยั 
อายุอาคาร ประมำณ 19 ปี ประมำณ 19 ปี 
การบ ารุงรักษา ดี ดี 
การตกแต่ง
ภายในห้องชุด 

มีเฟอรน์ิเจอร ์พรอ้มติดตัง้เครื่องปรบัอำกำศ มีเฟอรน์ิเจอร ์พรอ้มติดตัง้เครื่องปรบัอำกำศ 

เง่ือนไข เสนอขำย เสนอขำย 
ราคา 1,200,000.00 บำท หรือตำรำงเมตรละ 34,285 บำท 1,250,000.00 บำท หรือตำรำงเมตรละ 35,714 บำท 
วันทีท่ราบ
ข้อมูล 

กนัยำยน 2564 กนัยำยน 2564 

แหล่งข้อมูล 08-6314-1960 คณุเอ 08-6314-1960 คณุเอ 
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ข้อมูลราคาตลาดเปรียบเทยีบในการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น 
รายละเอียด ข้อมูลที่ 3 ข้อมูลที่ 4 

ภาพถ่าย 

  
ประเภท อำคำรชดุตวนันำ เรสซิเดน้ซ ์1 อำคำร A ชัน้ที่ 9 อำคำรชดุตวนันำ เรสซิเดน้ซ ์1 อำคำร A ชัน้ที่ 8 
ทีต่ั้งอาคารชุด ติดซอยวิภำวดีรงัสติ 32 ถนนวิภำวดีรงัสิต (ทล. 31) ติดซอยวิภำวดีรงัสติ 32 ถนนวิภำวดีรงัสิต (ทล. 31) 
สภาพถนน
ด้านหน้า 

ทำงลำดยำง กวำ้ง 6.00 เมตร ทำงลำดยำง กวำ้ง 6.00 เมตร 

สภาพแวดล้อม ย่ำนที่อยู่อำศยั ย่ำนที่อยู่อำศยั 
เนือ้ทีห้่องชุด ประมำณ 29.00 ตำรำเมตร ประมำณ 35.50 ตำรำเมตร 
ส่ิงอ านวย
ความสะดวก 

มีระบบสำธำรณปูโภคพรอ้ม สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก
ประกอบดว้ย สระว่ำยน ำ้ ที่จอดรถ ลิฟทโ์ดยสำร ระบบป้องกนั
อคัคีภยั และระบบรกัษำควำมปลอดภยั 

มีระบบสำธำรณปูโภคพรอ้ม สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกประกอบดว้ย 
สระว่ำยน ำ้ ที่จอดรถ ลิฟทโ์ดยสำร ระบบป้องกนัอคัคีภยั และระบบ
รกัษำควำมปลอดภยั 

รูปแบบอาคาร ทนัสมยั ทนัสมยั 
อายุอาคาร ประมำณ 22 ปี ประมำณ 22 ปี 
การบ ารุงรักษา ดี ดี 
การตกแต่ง
ภายในห้องชุด 

มีเฟอรน์ิเจอร ์พรอ้มติดตัง้เครื่องปรบัอำกำศ มีเฟอรน์ิเจอร ์พรอ้มติดตัง้เครื่องปรบัอำกำศ 

เง่ือนไข ซือ้ - ขำยแลว้ ปี 2563 เสนอขำย 
ราคา 1,400,000.00 บำท หรือตำรำงเมตรละ 48,275 บำท 1,330,000.00 บำท หรือตำรำงเมตรละ 37,464 บำท 
วันทีท่ราบ
ข้อมูล 

กนัยำยน 2564 กนัยำยน 2564 

แหล่งข้อมูล 08-1117-3881 คณุดำ 08-1805-9290 คณุวำรุณี 
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บริษัท ดิสคฟัเวอร ์แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั (MORE) เอกสำรแนบ 5 หนำ้ 11/27   

ข้อมูลราคาตลาดเปรียบเทยีบในการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น 
รายละเอียด ข้อมูลที่ 5 ข้อมูลที่ 6 

ภาพถ่าย 

  
ประเภท อำคำรชดุ ชำโตว ์อินทำวน ์ชัน้ที่ 7 อำคำรชดุ แบงคค์อก เฟ ลิซ ชัน้ที่ 5 
ทีต่ั้งอาคารชุด ติดซอยวิภำวดีรงัสติ 30 ถนนวิภำวดีรงัสิต (ทล. 31) ติดซอยวิภำวดีรงัสติ 30 ถนนวิภำวดีรงัสิต (ทล. 31) 
สภาพถนน
ด้านหน้า 

ทำงลำดยำง กวำ้ง 6.00 เมตร ทำงลำดยำง กวำ้ง 6.00 เมตร 

สภาพแวดล้อม ย่ำนที่อยู่อำศยั ย่ำนที่อยู่อำศยั 
เนือ้ทีห้่องชุด ประมำณ 29.00 ตำรำเมตร ประมำณ 31.00 ตำรำเมตร 
ส่ิงอ านวย
ความสะดวก 

มีระบบสำธำรณปูโภคพรอ้ม สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก
ประกอบดว้ย สระว่ำยน ำ้ ที่จอดรถ ลิฟทโ์ดยสำร ระบบป้องกนั
อคัคีภยั และระบบรกัษำควำมปลอดภยั 

มีระบบสำธำรณปูโภคพรอ้ม สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกประกอบดว้ย 
สระว่ำยน ำ้ ที่จอดรถ ลิฟทโ์ดยสำร ระบบป้องกนัอคัคีภยั และระบบ
รกัษำควำมปลอดภยั 

รูปแบบอาคาร ทนัสมยั ทนัสมยั 
อายุอาคาร ประมำณ 9 ปี ประมำณ 9 ปี 
การบ ารุงรักษา ดี ดี 
การตกแต่ง
ภายในห้องชุด 

มีเฟอรน์ิเจอร ์พรอ้มติดตัง้เครื่องปรบัอำกำศ มีเฟอรน์ิเจอร ์พรอ้มติดตัง้เครื่องปรบัอำกำศ 

เง่ือนไข เสนอขำย เสนอขำย 
ราคา 2,690,000.00 บำท หรือตำรำงเมตรละ 92,758 บำท 2,500,000.00 บำท หรือตำรำงเมตรละ 80,645 บำท 
วันทีท่ราบ
ข้อมูล 

กนัยำยน 2564 กนัยำยน 2564 

แหล่งข้อมูล 08-9777-9963 คณุตน้ 09-2880-0826 คณุฝำง  
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บริษัท ดิสคฟัเวอร ์แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั (MORE) เอกสำรแนบ 5 หนำ้ 12/27   

ข้อมูลราคาตลาดเปรียบเทยีบในการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น 
รายละเอียด ข้อมูลที่ 7 ข้อมูลที่ 8 

ภาพถ่าย 

 
 

 

 
ประเภท อำคำรชดุ ปำลม์ สวีท คอนโด ชัน้ที่ 2 อำคำรชดุ ปำลม์ สวีท คอนโด ชัน้ที่ 2 
ทีต่ั้งอาคารชุด ติดซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน (ทล.1) ติดซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน (ทล.1) 
สภาพถนน
ด้านหน้า 

ทำงลำดยำง กวำ้ง 6.00 เมตร ทำงลำดยำง กวำ้ง 6.00 เมตร 

สภาพแวดล้อม ย่ำนที่อยู่อำศยั ย่ำนที่อยู่อำศยั 
เนือ้ทีห้่องชุด ประมำณ 24.00 ตำรำเมตร ประมำณ 24.00 ตำรำเมตร 
ส่ิงอ านวย
ความสะดวก 

มีระบบสำธำรณปูโภคพรอ้ม สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก
ประกอบดว้ย สระว่ำยน ำ้ ที่จอดรถ ลิฟทโ์ดยสำร ระบบป้องกนั
อคัคีภยั และระบบรกัษำควำมปลอดภยั 

มีระบบสำธำรณปูโภคพรอ้ม สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกประกอบดว้ย 
สระว่ำยน ำ้ ที่จอดรถ ลิฟทโ์ดยสำร ระบบป้องกนัอคัคีภยั และระบบ
รกัษำควำมปลอดภยั 

รูปแบบอาคาร ทนัสมยั ทนัสมยั 
อายุอาคาร ประมำณ 20 ปี ประมำณ 20 ปี 
การบ ารุงรักษา ดี ดี 
การตกแต่ง
ภายในห้องชุด 

มีเฟอรน์ิเจอร ์พรอ้มติดตัง้เครื่องปรบัอำกำศ มีเฟอรน์ิเจอร ์พรอ้มติดตัง้เครื่องปรบัอำกำศ 

เง่ือนไข เสนอขำย เสนอขำย 
ราคา 1,300,000.00 บำท หรือตำรำงเมตรละ 54,166 บำท 1,300,000.00 บำท หรือตำรำงเมตรละ 54,166 บำท 
วันทีท่ราบ
ข้อมูล 

กนัยำยน 2564 กนัยำยน 2564 

แหล่งข้อมูล 08-2340-7774 คณุต่ำย 09-8481-6166 คณุอำรม์ 
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บริษัท ดิสคฟัเวอร ์แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั (MORE) เอกสำรแนบ 5 หนำ้ 13/27   

ข้อมูลราคาตลาดเปรียบเทยีบในการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น 
รายละเอียด ข้อมูลที่ 9 ข้อมูลที่ 10 

ภาพถ่าย 

 
 

ประเภท อำคำรชดุรชัโยธิน เพลส ชัน้ที่ 6 อำคำรชดุรชัโยธิน เพลส ชัน้ที่ 7 
ทีต่ั้งอาคารชุด ติดซอยพหลโยธิน 37 ถนนพหลโยธิน (ทล.1) ติดซอยพหลโยธิน 37 ถนนพหลโยธิน (ทล.1) 
สภาพถนน
ด้านหน้า 

ทำงลำดยำง กวำ้ง 6.00 เมตร ทำงลำดยำง กวำ้ง 6.00 เมตร 

สภาพแวดล้อม ย่ำนที่อยู่อำศยั ย่ำนที่อยู่อำศยั 
เนือ้ทีห้่องชุด ประมำณ 55.85 ตำรำเมตร ประมำณ 56.00 ตำรำเมตร 
ส่ิงอ านวย
ความสะดวก 

มีระบบสำธำรณปูโภคพรอ้ม สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก
ประกอบดว้ย สระว่ำยน ำ้ ที่จอดรถ ลิฟทโ์ดยสำร ระบบป้องกนั
อคัคีภยั และระบบรกัษำควำมปลอดภยั 

มีระบบสำธำรณปูโภคพรอ้ม สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกประกอบดว้ย 
สระว่ำยน ำ้ ที่จอดรถ ลิฟทโ์ดยสำร ระบบป้องกนัอคัคีภยั และระบบ
รกัษำควำมปลอดภยั 

รูปแบบอาคาร ทนัสมยั ทนัสมยั 
อายุอาคาร ประมำณ 22 ปี ประมำณ 22 ปี 
การบ ารุงรักษา ดี ดี 
การตกแต่ง
ภายในห้องชุด 

มีเฟอรน์ิเจอร ์พรอ้มติดตัง้เครื่องปรบัอำกำศ มีเฟอรน์ิเจอร ์พรอ้มติดตัง้เครื่องปรบัอำกำศ 

เง่ือนไข เสนอขำย เสนอขำย 
ราคา 2,850,000.00 บำท หรือตำรำงเมตรละ 51,029 บำท 2,700,000.00 บำท หรือตำรำงเมตรละ 48,214 บำท 
วันทีท่ราบ
ข้อมูล 

กนัยำยน 2564 กนัยำยน 2564 

แหล่งข้อมูล 09-8632-9562 คณุชนดัดำ 08-3262-5425 คณุหนึ่ง 
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ข้อมูลราคาตลาดเปรียบเทยีบในการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น 
รายละเอียด ข้อมูลที่ 11 ข้อมูลที่ 12 

ภาพถ่าย 

 

 

ประเภท อำคำรชดุ รีเจน้ท ์โฮม 6 อำคำร A ชัน้ที่ 4 อำคำรชดุ พิบลูย ์คอนโดวิลล ์อำคำร 3 ชัน้ที่ 8 
ทีต่ั้งอาคารชุด ติดซอยประชำชื่น 6 ถนนประชำชื่น ติดซอยกรุงเทพ-นนทบรุี 44 ถนนกรุงเทพ-นนทบรุ ี
สภาพถนน
ด้านหน้า 

ทำงลำดยำง กวำ้ง 6.00 เมตร ทำงลำดยำง กวำ้ง 6.00 เมตร 

สภาพแวดล้อม ย่ำนที่อยู่อำศยั ย่ำนที่อยู่อำศยั 
เนือ้ทีห้่องชุด ประมำณ 31.00 ตำรำเมตร ประมำณ 25.30 ตำรำเมตร 
ส่ิงอ านวย
ความสะดวก 

มีระบบสำธำรณปูโภคพรอ้ม สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก
ประกอบดว้ย สระว่ำยน ำ้ ที่จอดรถ ลิฟทโ์ดยสำร ระบบป้องกนั
อคัคีภยั และระบบรกัษำควำมปลอดภยั 

มีระบบสำธำรณปูโภคพรอ้ม สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกประกอบดว้ย 
สระว่ำยน ำ้ ที่จอดรถ ลิฟทโ์ดยสำร ระบบป้องกนัอคัคีภยั และระบบ
รกัษำควำมปลอดภยั 

รูปแบบอาคาร ทนัสมยั ทนัสมยั 
อายุอาคาร ประมำณ 9 ปี ประมำณ 22 ปี 
การบ ารุงรักษา ดี ดี 
การตกแต่ง
ภายในห้องชุด 

มีเฟอรน์ิเจอร ์พรอ้มติดตัง้เครื่องปรบัอำกำศ มีเฟอรน์ิเจอร ์พรอ้มติดตัง้เครื่องปรบัอำกำศ 

เง่ือนไข เสนอขำย เสนอขำย 
ราคา 1,190,000.00 บำท หรือตำรำงเมตรละ 38,387 บำท 850,000.00 บำท หรือตำรำงเมตรละ 33,596 บำท 
วันทีท่ราบ
ข้อมูล 

กนัยำยน 2564 กนัยำยน 2564 

แหล่งข้อมูล 06-3536-9395 คณุมกุ 08-1341-2359 คณุพนัทิพำ 
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3. การวิเคราะหเ์ปรียบเทยีบข้อมูลตลาด 

พิจำรณำจำกขอ้มลูกำรเสนอขำยในบรเิวณใกลเ้คียงที่ตัง้ทรพัยสิ์น สำมำรถน ำมำท ำกำรวเิครำะหเ์ปรียบเทียบกบั
ทรพัยสิ์นไดด้งันี ้

 

ข้อเปรียบเทยีบระหว่างข้อมูลกับทรัพยสิ์น  ข้อมูลที่  1 ข้อมูลที่  4 ข้อมูลที่  11 

ท ำเลที่ตัง้และสภำพแวดลอ้ม ใกลเ้คียงกนั ใกลเ้คียงกนั ดอ้ยกว่ำ 
ต ำแหน่งที่ตัง้หอ้งชดุ ดีกว่ำ ดีกว่ำ ดีกว่ำ 

ควำมสะดวกในกำรเดินทำง ใกลเ้คียงกนั ใกลเ้คียงกนั ดอ้ยกว่ำ 
รูปแบบ / จ ำนวนชัน้อำคำรชดุ  ใกลเ้คียงกนั ใกลเ้คียงกนั ใกลเ้คียงกนั 

กำรตกแต่งและสภำพโดยรวมของอำคำรชดุ ดีกว่ำ ดีกว่ำ ดีกว่ำ 
สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกภำยในโครงกำร ใกลเ้คียงกนั ใกลเ้คียงกนั ใกลเ้คียงกนั 

ลกัษณะทำงกำยภำพและกำรตกแต่งของหอ้งชดุ ดีกว่ำ ดีกว่ำ ดีกว่ำ 
ศกัยภำพโดยรวม ดีกว่ำ ดีกว่ำ ดีกว่ำ 

 
อย่ำงไรก็ตำม ขอ้มลูที่น ำเสนอในขำ้งตน้ส่วนใหญ่เป็นเพียงกำรเสนอขำย ยงัไม่มีกำรตอบรบัจำกตลำด ซึ่งเมื่อพิจำรณำ

จำกสภำพเศรษฐกิจในปัจจุบนั ผูซ้ือ้มีอ  ำนำจในกำรต่อรองค่อนขำ้งสงู โดยเฉล่ียอตัรำกำรต่อรองรำคำในปัจจุบนัจะขึน้อยู่กบั
ลกัษณะทำงกำยภำพโดยทั่วไปของทรพัยสิ์นที่ประเมินมลูค่ำเป็นหลกัส ำคญั 

 
4. ตารางการวิเคราะหเ์พือ่ก าหนดมูลค่าทรัพยส์ิน 

เนื่องจำกขอ้มลูรำคำตลำดที่น ำมำใชใ้นกำรประเมินรำคำทรพัยสิ์นครัง้นี ้มีตวัแปรบำงประกำรทีมีควำมแตกต่ำงจำก
ทรัพย์สินที่ประเมินรำคำ และจะมีผลกระทบต่อมูลค่ำทรัพย์สิน ดังนั้นในกำรประเมินรำคำ WA จึงเลือกใช้วิธี SALES 
ADJUSTMENT GRID ในกำรปรบัแกต้วัแปรต่ำง ๆ ซึ่งหำกตวัแปรใดมีควำมแปรปรวนของมลูค่ำมำกเมื่อเทียบกับทรพัยสิ์นก็
จะใหน้ ำ้หนกัของตวัแปรนัน้มำก โดยผลรวมน ำ้หนกัของตวัแปรต่ำงๆ จะเท่ำกบั 100% ผูป้ระเมินจะใหค้ะแนนในแต่ละตวัแปร
แลว้น ำมำคณูดว้ยน ำ้หนกัในแต่ละตวั ผลรวมของกำรคณูระหว่ำงคะแนนที่ใหน้ ำ้หนกัของตวัแปรในแต่ละตวัจะหมำยรวมถงึคำ่ 
SALES ADJUSTMENT GRID 

รายละเอียด ข้อมูลที่  1 ข้อมูลที่  4 ข้อมูลที่  11 ทรัพยสิ์น 

ชื่ออำคำร 
ตวนันำ เรสซิเดน้ซ ์2 

(อำคำร A) 
ตวนันำ เรสซิเดน้ซ ์1 

(อำคำร A) 
รีเจน้ท ์โฮม 6 
(อำคำร A) 

บำ้นสวนจตจุกัร 

ควำมสงูของอำคำร 8 ชัน้ 8 ชัน้ 8 ชัน้ 8 ชัน้ 
ชัน้ที่ / ท ำเลหอ้งชดุ ชัน้ 8 ชัน้ 8 ชัน้ 4 ชัน้ 2 
เนือ้ที่ (ตรม.) 35.00 ตำรำงเมตร 35.50 ตำรำงเมตร 31.00 ตำรำงเมตร 58.01 ตำรำงเมตร 
รูปแบบหอ้งชดุ 1 Bedroom 1 Bedroom 1 Bedroom หอ้งชดุพกัอำศยั 

รำคำเสนอขำย (บำท/ตรม.) 34,285 37,464 38,387  

รำคำคำดว่ำจะขำยได ้(บำท/ตรม.) 32,571 35,591 36,468  
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รายละเอียด ข้อมูลที่  1 ข้อมูลที่  4 ข้อมูลที่  11 ทรัพยสิ์น 
รำคำซือ้/ขำย (บำท/ตรม.) - - -  

วนัที่มีกำรซือ้ขำย (ว/ด/ป) - - -  

ปรบัรำคำดำ้นระยะเวลำ (%) 0% 0% 0%  

รำคำซือ้/ขำยหลงักำรปรบัปัจจยัระยะเวลำ - - -  

 ราคาเบือ้งต้น (บาท/ตรม.)  32,571 35,591 36,468  

ท ำเลที่ตัง้และสภำพแวดลอ้ม 0% - 0% - 5% 1,823  

ต ำแหน่งที่ตัง้หอ้งชดุ -5% -    1,629 -5% -    1,780 -1% -      365  

ควำมสะดวกในกำรเดินทำง 0% - 0% - 5% 1,823  

รูปแบบ / จ ำนวนชัน้อำคำรชดุ  0% - 0% - 0% -  

กำรตกแต่งและสภำพโดยรวมของอำคำรชดุ -5% -    1,629 -5% -    1,780 -5% -    1,823  

สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกภำยในโครงกำร 0% - 0% - 0% -  

ลกัษณะทำงกำยภำพและกำรตกแต่งของหอ้งชดุ -5% -    1,629 -5% -    1,780 -5% -    1,823  

ศกัยภำพโดยรวม -5% -    1,629 -5% -    1,780 -3% -    1,094  

รวม -                6,514 -                7,118 -                1,459  

สรุปราคาทีไ่ด้จากการปรับแก้(บาท) 26,057 28,473 35,009  

TOTAL  ABSOLUTE 6,514 7,118 8,752 22,385 
PROPORTION 0.29 0.32 0.39 1.00 
INVERSE 3.44 3.14 2.56 9.14 
WQS 37.60% 34.41% 27.99% 100% 
รวมเป็นเงิน ( บาท ) 9,798 9,798 9,798 29,393 

ราคาประเมินห้องชุดตารางเมตรละ (บาท) 29,000 
หมำยเหต:ุ รำคำประเมินหอ้งชดุตำมตำรำงขำ้งตน้เป็นรำคำชัน้ที่ 2 และใชเ้ป็นฐำนในกำรปรบัเพ่ิมขึน้ชัน้ละ 500 บำทต่อตำรำงเมตร 
 

สรุปตำรำงสรุปรำคำขำยโครงกำรเป็นรำยแปลงอำคำรชดุ "บำ้นสวนจตจุกัรอำคำรเลขที่ D, E, F, G, H, I” 

ล าดับ ช่ืออาคารชุด 
ห้องชุด
เลขที่ 

อาคาร
เลขที่ 

ช้ันที่ 
ทะเบียน
อาคารชุด 

เนือ้ทีร่วม 
(ตรม.) 

จ านวนช้ัน 
คิดเพิ่ม 

(บาท/ตรม.) 

ราคา
ประเมิน 

ยังไม่ปรับช้ัน 
(บาท/ตรม.) 

ราคา
ประเมิน 
(บาท/
ตรม.) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

1 บำ้นสวนจตจุกัร 222/139 D 2 25/2540 58.01 0 29,000 29,000 1,682,290 
2 บำ้นสวนจตจุกัร 222/140 D 2 25/2540 58.01 0 29,000 29,000 1,682,290 
3 บำ้นสวนจตจุกัร 222/141 D 2 25/2540 62.01 0 29,000 29,000 1,798,290 
4 บำ้นสวนจตจุกัร 222/142 D 2 25/2540 62.01 0 29,000 29,000 1,798,290 
5 บำ้นสวนจตจุกัร 222/144 D 3 25/2540 58.01 500 29,000 29,500 1,711,295 
6 บำ้นสวนจตจุกัร 222/145 D 3 25/2540 62.01 500 29,000 29,500 1,829,295 
7 บำ้นสวนจตจุกัร 222/146 D 3 25/2540 62.01 500 29,000 29,500 1,829,295 
8 บำ้นสวนจตจุกัร 222/147 D 4 25/2540 58.01 1,000 29,000 30,000 1,740,300 
9 บำ้นสวนจตจุกัร 222/148 D 4 25/2540 58.01 1,000 29,000 30,000 1,740,300 

277



บริษัท ดิสคฟัเวอร ์แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั (MORE) เอกสำรแนบ 5 หนำ้ 17/27   

ล าดับ ช่ืออาคารชุด 
ห้องชุด
เลขที่ 

อาคาร
เลขที่ 

ช้ันที่ 
ทะเบียน
อาคารชุด 

เนือ้ทีร่วม 
(ตรม.) 

จ านวนช้ัน 
คิดเพิ่ม 

(บาท/ตรม.) 

ราคา
ประเมิน 

ยังไม่ปรับช้ัน 
(บาท/ตรม.) 

ราคา
ประเมิน 
(บาท/
ตรม.) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

10 บำ้นสวนจตจุกัร 222/149 D 4 25/2540 62.01 1,000 29,000 30,000 1,860,300 
11 บำ้นสวนจตจุกัร 222/150 D 4 25/2540 62.01 1,000 29,000 30,000 1,860,300 
12 บำ้นสวนจตจุกัร 222/151 D 5 25/2540 58.01 1,500 29,000 30,500 1,769,305 
13 บำ้นสวนจตจุกัร 222/152 D 5 25/2540 58.01 1,500 29,000 30,500 1,769,305 
14 บำ้นสวนจตจุกัร 222/153 D 5 25/2540 62.01 1,500 29,000 30,500 1,891,305 
15 บำ้นสวนจตจุกัร 222/154 D 5 25/2540 62.01 1,500 29,000 30,500 1,891,305 
16 บำ้นสวนจตจุกัร 222/155 D 6 25/2540 58.01 2,000 29,000 31,000 1,798,310 
17 บำ้นสวนจตจุกัร 222/156 D 6 25/2540 58.01 2,000 29,000 31,000 1,798,310 
18 บำ้นสวนจตจุกัร 222/157 D 6 25/2540 62.01 2,000 29,000 31,000 1,922,310 
19 บำ้นสวนจตจุกัร 222/158 D 6 25/2540 62.01 2,000 29,000 31,000 1,922,310 
20 บำ้นสวนจตจุกัร 222/159 D 7 25/2540 58.01 2,500 29,000 31,500 1,827,315 
21 บำ้นสวนจตจุกัร 222/160 D 7 25/2540 58.01 2,500 29,000 31,500 1,827,315 
22 บำ้นสวนจตจุกัร 222/161 D 7 25/2540 62.01 2,500 29,000 31,500 1,953,315 
23 บำ้นสวนจตจุกัร 222/163 D 8 25/2540 58.01 3,000 29,000 32,000 1,856,320 
24 บำ้นสวนจตจุกัร 222/164 D 8 25/2540 58.01 3,000 29,000 32,000 1,856,320 
25 บำ้นสวนจตจุกัร 222/165 D 8 25/2540 62.01 3,000 29,000 32,000 1,984,320 
26 บำ้นสวนจตจุกัร 222/166 D 8 25/2540 62.01 3,000 29,000 32,000 1,984,320 
27 บำ้นสวนจตจุกัร 222/111 E 2 24/2540 58.01 0 29,000 29,000 1,682,290 
28 บำ้นสวนจตจุกัร 222/112 E 2 24/2540 58.01 0 29,000 29,000 1,682,290 
29 บำ้นสวนจตจุกัร 222/113 E 2 24/2540 62.01 0 29,000 29,000 1,798,290 
30 บำ้นสวนจตจุกัร 222/114 E 2 24/2540 62.01 0 29,000 29,000 1,798,290 
31 บำ้นสวนจตจุกัร 222/115 E 3 24/2540 58.01 500 29,000 29,500 1,711,295 
32 บำ้นสวนจตจุกัร 222/116 E 3 24/2540 58.01 500 29,000 29,500 1,711,295 
33 บำ้นสวนจตจุกัร 222/117 E 3 24/2540 62.01 500 29,000 29,500 1,829,295 
34 บำ้นสวนจตจุกัร 222/118 E 3 24/2540 62.01 500 29,000 29,500 1,829,295 
35 บำ้นสวนจตจุกัร 222/119 E 4 24/2540 58.01 1,000 29,000 30,000 1,740,300 
36 บำ้นสวนจตจุกัร 222/121 E 4 24/2540 62.01 1,000 29,000 30,000 1,860,300 
37 บำ้นสวนจตจุกัร 222/123 E 5 24/2540 58.01 1,500 29,000 30,500 1,769,305 
38 บำ้นสวนจตจุกัร 222/124 E 5 24/2540 58.01 1,500 29,000 30,500 1,769,305 
39 บำ้นสวนจตจุกัร 222/125 E 5 24/2540 62.01 1,500 29,000 30,500 1,891,305 
40 บำ้นสวนจตจุกัร 222/126 E 5 24/2540 62.01 1,500 29,000 30,500 1,891,305 
41 บำ้นสวนจตจุกัร 222/127 E 6 24/2540 58.01 2,000 29,000 31,000 1,798,310 
42 บำ้นสวนจตจุกัร 222/128 E 6 24/2540 58.01 2,000 29,000 31,000 1,798,310 
43 บำ้นสวนจตจุกัร 222/129 E 6 24/2540 62.01 2,000 29,000 31,000 1,922,310 
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ล าดับ ช่ืออาคารชุด 
ห้องชุด
เลขที่ 

อาคาร
เลขที่ 

ช้ันที่ 
ทะเบียน
อาคารชุด 

เนือ้ทีร่วม 
(ตรม.) 

จ านวนช้ัน 
คิดเพิ่ม 

(บาท/ตรม.) 

ราคา
ประเมิน 

ยังไม่ปรับช้ัน 
(บาท/ตรม.) 

ราคา
ประเมิน 
(บาท/
ตรม.) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

44 บำ้นสวนจตจุกัร 222/130 E 6 24/2540 62.01 2,000 29,000 31,000 1,922,310 
45 บำ้นสวนจตจุกัร 222/131 E 7 24/2540 58.01 2,500 29,000 31,500 1,827,315 
46 บำ้นสวนจตจุกัร 222/132 E 7 24/2540 58.01 2,500 29,000 31,500 1,827,315 
47 บำ้นสวนจตจุกัร 222/133 E 7 24/2540 62.01 2,500 29,000 31,500 1,953,315 
48 บำ้นสวนจตจุกัร 222/134 E 7 24/2540 62.01 2,500 29,000 31,500 1,953,315 
49 บำ้นสวนจตจุกัร 222/135 E 8 24/2540 58.01 3,000 29,000 32,000 1,856,320 
50 บำ้นสวนจตจุกัร 222/136 E 8 24/2540 58.01 3,000 29,000 32,000 1,856,320 
51 บำ้นสวนจตจุกัร 222/138 E 8 24/2540 62.01 3,000 29,000 32,000 1,984,320 
52 บำ้นสวนจตจุกัร 222/56 F 2 24/2540 22.03 0 29,000 29,000 638,870 
53 บำ้นสวนจตจุกัร 222/57 F 2 24/2540 24.97 0 29,000 29,000 724,130 
54 บำ้นสวนจตจุกัร 222/58 F 2 24/2540 20.45 0 29,000 29,000 593,050 
55 บำ้นสวนจตจุกัร 222/59 F 2 24/2540 21.48 0 29,000 29,000 622,920 
56 บำ้นสวนจตจุกัร 222/60 F 2 24/2540 21.48 0 29,000 29,000 622,920 
57 บำ้นสวนจตจุกัร 222/61 F 2 24/2540 33.31 0 29,000 29,000 965,990 
58 บำ้นสวนจตจุกัร 222/62 F 2 24/2540 40.40 0 29,000 29,000 1,171,600 
59 บำ้นสวนจตจุกัร 222/88 F 3 24/2540 58.01 500 29,000 29,500 1,711,295 
60 บำ้นสวนจตจุกัร 222/89 F 3 24/2540 62.01 500 29,000 29,500 1,829,295 
61 บำ้นสวนจตจุกัร 222/91 F 4 24/2540 58.01 1,000 29,000 30,000 1,740,300 
62 บำ้นสวนจตจุกัร 222/92 F 4 24/2540 58.01 1,000 29,000 30,000 1,740,300 
63 บำ้นสวนจตจุกัร 222/93 F 4 24/2540 62.01 1,000 29,000 30,000 1,860,300 
64 บำ้นสวนจตจุกัร 222/94 F 4 24/2540 62.01 1,000 29,000 30,000 1,860,300 
65 บำ้นสวนจตจุกัร 222/95 F 5 24/2540 58.01 1,500 29,000 30,500 1,769,305 
66 บำ้นสวนจตจุกัร 222/96 F 5 24/2540 58.01 1,500 29,000 30,500 1,769,305 
67 บำ้นสวนจตจุกัร 222/97 F 5 24/2540 62.01 1,500 29,000 30,500 1,891,305 
68 บำ้นสวนจตจุกัร 222/99 F 6 24/2540 58.01 2,000 29,000 31,000 1,798,310 
69 บำ้นสวนจตจุกัร 222/100 F 6 24/2540 58.01 2,000 29,000 31,000 1,798,310 
70 บำ้นสวนจตจุกัร 222/101 F 6 24/2540 62.01 2,000 29,000 31,000 1,922,310 
71 บำ้นสวนจตจุกัร 222/102 F 6 24/2540 62.01 2,000 29,000 31,000 1,922,310 
72 บำ้นสวนจตจุกัร 222/103 F 7 24/2540 58.01 2,500 29,000 31,500 1,827,315 
73 บำ้นสวนจตจุกัร 222/104 F 7 24/2540 58.01 2,500 29,000 31,500 1,827,315 
74 บำ้นสวนจตจุกัร 222/105 F 7 24/2540 62.01 2,500 29,000 31,500 1,953,315 
75 บำ้นสวนจตจุกัร 222/106 F 7 24/2540 62.01 2,500 29,000 31,500 1,953,315 
76 บำ้นสวนจตจุกัร 222/107 F 8 24/2540 58.01 3,000 29,000 32,000 1,856,320 
77 บำ้นสวนจตจุกัร 222/108 F 8 24/2540 58.01 3,000 29,000 32,000 1,856,320 

279



บริษัท ดิสคฟัเวอร ์แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั (MORE) เอกสำรแนบ 5 หนำ้ 19/27   

ล าดับ ช่ืออาคารชุด 
ห้องชุด
เลขที่ 

อาคาร
เลขที่ 

ช้ันที่ 
ทะเบียน
อาคารชุด 

เนือ้ทีร่วม 
(ตรม.) 

จ านวนช้ัน 
คิดเพิ่ม 

(บาท/ตรม.) 

ราคา
ประเมิน 

ยังไม่ปรับช้ัน 
(บาท/ตรม.) 

ราคา
ประเมิน 
(บาท/
ตรม.) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

78 บำ้นสวนจตจุกัร 222/109 F 8 24/2540 62.01 3,000 29,000 32,000 1,984,320 
79 บำ้นสวนจตจุกัร 222/110 F 8 24/2540 62.01 3,000 29,000 32,000 1,984,320 
80 บำ้นสวนจตจุกัร 222/54 G 2 25/2540 120.02 0 29,000 29,000 3,480,580 
81 บำ้นสวนจตจุกัร 222/55 G 2 25/2540 101.89 0 29,000 29,000 2,954,810 
82 บำ้นสวนจตจุกัร 222/63 G 3 25/2540 58.01 500 29,000 29,500 1,711,295 
83 บำ้นสวนจตจุกัร 222/64 G 3 25/2540 58.01 500 29,000 29,500 1,711,295 
84 บำ้นสวนจตจุกัร 222/65 G 3 25/2540 62.01 500 29,000 29,500 1,829,295 
85 บำ้นสวนจตจุกัร 222/66 G 3 25/2540 62.01 500 29,000 29,500 1,829,295 
86 บำ้นสวนจตจุกัร 222/67 G 4 25/2540 58.01 1,000 29,000 30,000 1,740,300 
87 บำ้นสวนจตจุกัร 222/68 G 4 25/2540 58.01 1,000 29,000 30,000 1,740,300 
88 บำ้นสวนจตจุกัร 222/69 G 4 25/2540 62.01 1,000 29,000 30,000 1,860,300 
89 บำ้นสวนจตจุกัร 222/70 G 4 25/2540 62.01 1,000 29,000 30,000 1,860,300 
90 บำ้นสวนจตจุกัร 222/71 G 5 25/2540 58.01 1,500 29,000 30,500 1,769,305 
91 บำ้นสวนจตจุกัร 222/72 G 5 25/2540 58.01 1,500 29,000 30,500 1,769,305 
92 บำ้นสวนจตจุกัร 222/73 G 5 25/2540 62.01 1,500 29,000 30,500 1,891,305 
93 บำ้นสวนจตจุกัร 222/74 G 5 25/2540 62.01 1,500 29,000 30,500 1,891,305 
94 บำ้นสวนจตจุกัร 222/75 G 6 25/2540 58.01 2,000 29,000 31,000 1,798,310 
95 บำ้นสวนจตจุกัร 222/76 G 6 25/2540 58.01 2,000 29,000 31,000 1,798,310 
96 บำ้นสวนจตจุกัร 222/77 G 6 25/2540 62.01 2,000 29,000 31,000 1,922,310 
97 บำ้นสวนจตจุกัร 222/78 G 6 25/2540 62.01 2,000 29,000 31,000 1,922,310 
98 บำ้นสวนจตจุกัร 222/79 G 7 25/2540 58.01 2,500 29,000 31,500 1,827,315 
99 บำ้นสวนจตจุกัร 222/80 G 7 25/2540 58.01 2,500 29,000 31,500 1,827,315 
100 บำ้นสวนจตจุกัร 222/81 G 7 25/2540 62.01 2,500 29,000 31,500 1,953,315 
101 บำ้นสวนจตจุกัร 222/82 G 7 25/2540 62.01 2,500 29,000 31,500 1,953,315 
102 บำ้นสวนจตจุกัร 222/83 G 8 25/2540 58.01 3,000 29,000 32,000 1,856,320 
103 บำ้นสวนจตจุกัร 222/84 G 8 25/2540 58.01 3,000 29,000 32,000 1,856,320 
104 บำ้นสวนจตจุกัร 222/85 G 8 25/2540 62.01 3,000 29,000 32,000 1,984,320 
105 บำ้นสวนจตจุกัร 222/86 G 8 25/2540 62.01 3,000 29,000 32,000 1,984,320 
106 บำ้นสวนจตจุกัร 222/26 H 2 24/2540 58.01 0 29,000 29,000 1,682,290 
107 บำ้นสวนจตจุกัร 222/27 H 2 24/2540 58.01 0 29,000 29,000 1,682,290 
108 บำ้นสวนจตจุกัร 222/29 H 2 24/2540 62.01 0 29,000 29,000 1,798,290 
109 บำ้นสวนจตจุกัร 222/30 H 3 24/2540 58.01 500 29,000 29,500 1,711,295 
110 บำ้นสวนจตจุกัร 222/31 H 3 24/2540 58.01 500 29,000 29,500 1,711,295 
111 บำ้นสวนจตจุกัร 222/32 H 3 24/2540 62.01 500 29,000 29,500 1,829,295 
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ล าดับ ช่ืออาคารชุด 
ห้องชุด
เลขที่ 

อาคาร
เลขที่ 

ช้ันที่ 
ทะเบียน
อาคารชุด 

เนือ้ทีร่วม 
(ตรม.) 

จ านวนช้ัน 
คิดเพิ่ม 

(บาท/ตรม.) 

ราคา
ประเมิน 

ยังไม่ปรับช้ัน 
(บาท/ตรม.) 

ราคา
ประเมิน 
(บาท/
ตรม.) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

112 บำ้นสวนจตจุกัร 222/33 H 3 24/2540 62.01 500 29,000 29,500 1,829,295 
113 บำ้นสวนจตจุกัร 222/34 H 4 24/2540 58.01 1,000 29,000 30,000 1,740,300 
114 บำ้นสวนจตจุกัร 222/35 H 4 24/2540 58.01 1,000 29,000 30,000 1,740,300 
115 บำ้นสวนจตจุกัร 222/36 H 4 24/2540 62.01 1,000 29,000 30,000 1,860,300 
116 บำ้นสวนจตจุกัร 222/37 H 4 24/2540 62.01 1,000 29,000 30,000 1,860,300 
117 บำ้นสวนจตจุกัร 222/38 H 5 24/2540 58.01 1,500 29,000 30,500 1,769,305 
118 บำ้นสวนจตจุกัร 222/39 H 5 24/2540 58.01 1,500 29,000 30,500 1,769,305 
119 บำ้นสวนจตจุกัร 222/40 H 5 24/2540 62.01 1,500 29,000 30,500 1,891,305 
120 บำ้นสวนจตจุกัร 222/42 H 6 24/2540 58.01 2,000 29,000 31,000 1,798,310 
121 บำ้นสวนจตจุกัร 222/43 H 6 24/2540 58.01 2,000 29,000 31,000 1,798,310 
122 บำ้นสวนจตจุกัร 222/44 H 6 24/2540 62.01 2,000 29,000 31,000 1,922,310 
123 บำ้นสวนจตจุกัร 222/45 H 6 24/2540 62.01 2,000 29,000 31,000 1,922,310 
124 บำ้นสวนจตจุกัร 222/46 H 7 24/2540 58.01 2,500 29,000 31,500 1,827,315 
125 บำ้นสวนจตจุกัร 222/47 H 7 24/2540 58.01 2,500 29,000 31,500 1,827,315 
126 บำ้นสวนจตจุกัร 222/48 H 7 24/2540 62.01 2,500 29,000 31,500 1,953,315 
127 บำ้นสวนจตจุกัร 222/49 H 7 24/2540 62.01 2,500 29,000 31,500 1,953,315 
128 บำ้นสวนจตจุกัร 222/50 H 8 24/2540 58.01 3,000 29,000 32,000 1,856,320 
129 บำ้นสวนจตจุกัร 222/51 H 8 24/2540 58.01 3,000 29,000 32,000 1,856,320 
130 บำ้นสวนจตจุกัร 222/52 H 8 24/2540 62.01 3,000 29,000 32,000 1,984,320 
131 บำ้นสวนจตจุกัร 222/53 H 8 24/2540 62.01 3,000 29,000 32,000 1,984,320 
132 บำ้นสวนจตจุกัร 222 I 2 24/2540 97.17 0 29,000 29,000 2,817,930 
133 บำ้นสวนจตจุกัร 222/1 I 2 24/2540 97.17 0 29,000 29,000 2,817,930 
134 บำ้นสวนจตจุกัร 222/2 I 3 24/2540 47.78 500 29,000 29,500 1,409,510 
135 บำ้นสวนจตจุกัร 222/4 I 3 24/2540 49.39 500 29,000 29,500 1,457,005 
136 บำ้นสวนจตจุกัร 222/5 I 3 24/2540 49.39 500 29,000 29,500 1,457,005 
137 บำ้นสวนจตจุกัร 222/6 I 4 24/2540 47.78 1,000 29,000 30,000 1,433,400 
138 บำ้นสวนจตจุกัร 222/7 I 4 24/2540 47.78 1,000 29,000 30,000 1,433,400 
139 บำ้นสวนจตจุกัร 222/8 I 4 24/2540 49.39 1,000 29,000 30,000 1,481,700 
140 บำ้นสวนจตจุกัร 222/9 I 4 24/2540 49.39 1,000 29,000 30,000 1,481,700 
141 บำ้นสวนจตจุกัร 222/10 I 5 24/2540 47.78 1,500 29,000 30,500 1,457,290 
142 บำ้นสวนจตจุกัร 222/12 I 5 24/2540 49.39 1,500 29,000 30,500 1,506,395 
143 บำ้นสวนจตจุกัร 222/14 I 6 24/2540 47.78 2,000 29,000 31,000 1,481,180 
144 บำ้นสวนจตจุกัร 222/15 I 6 24/2540 47.78 2,000 29,000 31,000 1,481,180 
145 บำ้นสวนจตจุกัร 222/16 I 6 24/2540 49.39 2,000 29,000 31,000 1,531,090 
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ล าดับ ช่ืออาคารชุด 
ห้องชุด
เลขที่ 

อาคาร
เลขที่ 

ช้ันที่ 
ทะเบียน
อาคารชุด 

เนือ้ทีร่วม 
(ตรม.) 

จ านวนช้ัน 
คิดเพิ่ม 

(บาท/ตรม.) 

ราคา
ประเมิน 

ยังไม่ปรับช้ัน 
(บาท/ตรม.) 

ราคา
ประเมิน 
(บาท/
ตรม.) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

146 บำ้นสวนจตจุกัร 222/17 I 6 24/2540 49.39 2,000 29,000 31,000 1,531,090 
147 บำ้นสวนจตจุกัร 222/18 I 7 24/2540 47.78 2,500 29,000 31,500 1,505,070 
148 บำ้นสวนจตจุกัร 222/20 I 7 24/2540 49.39 2,500 29,000 31,500 1,555,785 
149 บำ้นสวนจตจุกัร 222/22 I 8 24/2540 47.78 3,000 29,000 32,000 1,528,960 

รวมทัง้หมด 8,690.95  
 265,091,850  

ปัดเศษ 265,090,000 

 

หมายเหตุ        

1. รำคำหอ้งชดุตำมรำคำประเมินขำ้งตน้ เป็นรำคำเร่ิมตน้จำกหอ้งชดุพกัอำศยั (หอ้งมำตรฐำน) ชัน้ที่ 2 ตรม.ละ  29,000 บำท 

2. จ ำนวนชัน้เพ่ิมขึน้ 1 ชัน้ รำคำประเมินเพ่ิม   
500 บำท 

 

ตำรำงสรุปรำคำขำยโครงกำรเป็นรำยแปลง (กรณีขำยเหมำ) อำคำรชดุ "บำ้นสวนจตจุกัรอำคำรเลขที่ D, E, F, G, H, I" 

ล าดับ ช่ืออาคารชุด 
ห้องชุด
เลขที่ 

อาคาร
เลขที ่ 

ช้ันที่ 
ทะเบียน
อาคารชุด 

เนือ้ที่
รวม 

(ตรม.) 

(บาท/
ตรม.) 

รวมเป็นเงิน  
( บาท ) 

มูลค่าปัจจุบัน
ทรัพยสิ์น 
( บาท ) 

มูลค่าปัจจุบัน
ทรัพยสิ์น 

( บาท/ตรม. ) 
1 บำ้นสวนจตจุกัร 222/139 D 2 25/2540 58.01 29,000 1,682,290 1,343,177 23,154.23 
2 บำ้นสวนจตจุกัร 222/140 D 2 25/2540 58.01 29,000 1,682,290 1,343,177 23,154.23 
3 บำ้นสวนจตจุกัร 222/141 D 2 25/2540 62.01 29,000 1,798,290 1,435,794 23,154.23 
4 บำ้นสวนจตจุกัร 222/142 D 2 25/2540 62.01 29,000 1,798,290 1,435,794 23,154.23 
5 บำ้นสวนจตจุกัร 222/144 D 3 25/2540 58.01 29,500 1,711,295 1,366,335 23,553.44 
6 บำ้นสวนจตจุกัร 222/145 D 3 25/2540 62.01 29,500 1,829,295 1,460,549 23,553.44 
7 บำ้นสวนจตจุกัร 222/146 D 3 25/2540 62.01 29,500 1,829,295 1,460,549 23,553.44 
8 บำ้นสวนจตจุกัร 222/147 D 4 25/2540 58.01 30,000 1,740,300 1,389,493 23,952.65 
9 บำ้นสวนจตจุกัร 222/148 D 4 25/2540 58.01 30,000 1,740,300 1,389,493 23,952.65 

10 บำ้นสวนจตจุกัร 222/149 D 4 25/2540 62.01 30,000 1,860,300 1,485,304 23,952.65 
11 บำ้นสวนจตจุกัร 222/150 D 4 25/2540 62.01 30,000 1,860,300 1,485,304 23,952.65 
12 บำ้นสวนจตจุกัร 222/151 D 5 25/2540 58.01 30,500 1,769,305 1,412,651 24,351.86 
13 บำ้นสวนจตจุกัร 222/152 D 5 25/2540 58.01 30,500 1,769,305 1,412,651 24,351.86 
14 บำ้นสวนจตจุกัร 222/153 D 5 25/2540 62.01 30,500 1,891,305 1,510,059 24,351.86 
15 บำ้นสวนจตจุกัร 222/154 D 5 25/2540 62.01 30,500 1,891,305 1,510,059 24,351.86 
16 บำ้นสวนจตจุกัร 222/155 D 6 25/2540 58.01 31,000 1,798,310 1,435,810 24,751.07 
17 บำ้นสวนจตจุกัร 222/156 D 6 25/2540 58.01 31,000 1,798,310 1,435,810 24,751.07 
18 บำ้นสวนจตจุกัร 222/157 D 6 25/2540 62.01 31,000 1,922,310 1,534,814 24,751.07 
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ล าดับ ช่ืออาคารชุด 
ห้องชุด
เลขที่ 

อาคาร
เลขที ่ 

ช้ันที่ 
ทะเบียน
อาคารชุด 

เนือ้ที่
รวม 

(ตรม.) 

(บาท/
ตรม.) 

รวมเป็นเงิน  
( บาท ) 

มูลค่าปัจจุบัน
ทรัพยสิ์น 
( บาท ) 

มูลค่าปัจจุบัน
ทรัพยสิ์น 

( บาท/ตรม. ) 
19 บำ้นสวนจตจุกัร 222/158 D 6 25/2540 62.01 31,000 1,922,310 1,534,814 24,751.07 
20 บำ้นสวนจตจุกัร 222/159 D 7 25/2540 58.01 31,500 1,827,315 1,458,968 25,150.28 
21 บำ้นสวนจตจุกัร 222/160 D 7 25/2540 58.01 31,500 1,827,315 1,458,968 25,150.28 
22 บำ้นสวนจตจุกัร 222/161 D 7 25/2540 62.01 31,500 1,953,315 1,559,569 25,150.28 
23 บำ้นสวนจตจุกัร 222/163 D 8 25/2540 58.01 32,000 1,856,320 1,482,126 25,549.49 
24 บำ้นสวนจตจุกัร 222/164 D 8 25/2540 58.01 32,000 1,856,320 1,482,126 25,549.49 
25 บำ้นสวนจตจุกัร 222/165 D 8 25/2540 62.01 32,000 1,984,320 1,584,324 25,549.49 
26 บำ้นสวนจตจุกัร 222/166 D 8 25/2540 62.01 32,000 1,984,320 1,584,324 25,549.49 
27 บำ้นสวนจตจุกัร 222/111 E 2 24/2540 58.01 29,000 1,682,290 1,343,177 23,154.23 
28 บำ้นสวนจตจุกัร 222/112 E 2 24/2540 58.01 29,000 1,682,290 1,343,177 23,154.23 
29 บำ้นสวนจตจุกัร 222/113 E 2 24/2540 62.01 29,000 1,798,290 1,435,794 23,154.23 
30 บำ้นสวนจตจุกัร 222/114 E 2 24/2540 62.01 29,000 1,798,290 1,435,794 23,154.23 
31 บำ้นสวนจตจุกัร 222/115 E 3 24/2540 58.01 29,500 1,711,295 1,366,335 23,553.44 
32 บำ้นสวนจตจุกัร 222/116 E 3 24/2540 58.01 29,500 1,711,295 1,366,335 23,553.44 
33 บำ้นสวนจตจุกัร 222/117 E 3 24/2540 62.01 29,500 1,829,295 1,460,549 23,553.44 
34 บำ้นสวนจตจุกัร 222/118 E 3 24/2540 62.01 29,500 1,829,295 1,460,549 23,553.44 
35 บำ้นสวนจตจุกัร 222/119 E 4 24/2540 58.01 30,000 1,740,300 1,389,493 23,952.65 
36 บำ้นสวนจตจุกัร 222/121 E 4 24/2540 62.01 30,000 1,860,300 1,485,304 23,952.65 
37 บำ้นสวนจตจุกัร 222/123 E 5 24/2540 58.01 30,500 1,769,305 1,412,651 24,351.86 
38 บำ้นสวนจตจุกัร 222/124 E 5 24/2540 58.01 30,500 1,769,305 1,412,651 24,351.86 
39 บำ้นสวนจตจุกัร 222/125 E 5 24/2540 62.01 30,500 1,891,305 1,510,059 24,351.86 
40 บำ้นสวนจตจุกัร 222/126 E 5 24/2540 62.01 30,500 1,891,305 1,510,059 24,351.86 
41 บำ้นสวนจตจุกัร 222/127 E 6 24/2540 58.01 31,000 1,798,310 1,435,810 24,751.07 
42 บำ้นสวนจตจุกัร 222/128 E 6 24/2540 58.01 31,000 1,798,310 1,435,810 24,751.07 
43 บำ้นสวนจตจุกัร 222/129 E 6 24/2540 62.01 31,000 1,922,310 1,534,814 24,751.07 
44 บำ้นสวนจตจุกัร 222/130 E 6 24/2540 62.01 31,000 1,922,310 1,534,814 24,751.07 
45 บำ้นสวนจตจุกัร 222/131 E 7 24/2540 58.01 31,500 1,827,315 1,458,968 25,150.28 
46 บำ้นสวนจตจุกัร 222/132 E 7 24/2540 58.01 31,500 1,827,315 1,458,968 25,150.28 
47 บำ้นสวนจตจุกัร 222/133 E 7 24/2540 62.01 31,500 1,953,315 1,559,569 25,150.28 
48 บำ้นสวนจตจุกัร 222/134 E 7 24/2540 62.01 31,500 1,953,315 1,559,569 25,150.28 
49 บำ้นสวนจตจุกัร 222/135 E 8 24/2540 58.01 32,000 1,856,320 1,482,126 25,549.49 
50 บำ้นสวนจตจุกัร 222/136 E 8 24/2540 58.01 32,000 1,856,320 1,482,126 25,549.49 
51 บำ้นสวนจตจุกัร 222/138 E 8 24/2540 62.01 32,000 1,984,320 1,584,324 25,549.49 
52 บำ้นสวนจตจุกัร 222/56 F 2 24/2540 22.03 29,000 638,870 510,088 23,154.23 
53 บำ้นสวนจตจุกัร 222/57 F 2 24/2540 24.97 29,000 724,130 578,161 23,154.23 
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54 บำ้นสวนจตจุกัร 222/58 F 2 24/2540 20.45 29,000 593,050 473,504 23,154.23 
55 บำ้นสวนจตจุกัร 222/59 F 2 24/2540 21.48 29,000 622,920 497,353 23,154.23 
56 บำ้นสวนจตจุกัร 222/60 F 2 24/2540 21.48 29,000 622,920 497,353 23,154.23 
57 บำ้นสวนจตจุกัร 222/61 F 2 24/2540 33.31 29,000 965,990 771,267 23,154.23 
58 บำ้นสวนจตจุกัร 222/62 F 2 24/2540 40.40 29,000 1,171,600 935,431 23,154.23 
59 บำ้นสวนจตจุกัร 222/88 F 3 24/2540 58.01 29,500 1,711,295 1,366,335 23,553.44 
60 บำ้นสวนจตจุกัร 222/89 F 3 24/2540 62.01 29,500 1,829,295 1,460,549 23,553.44 
61 บำ้นสวนจตจุกัร 222/91 F 4 24/2540 58.01 30,000 1,740,300 1,389,493 23,952.65 
62 บำ้นสวนจตจุกัร 222/92 F 4 24/2540 58.01 30,000 1,740,300 1,389,493 23,952.65 
63 บำ้นสวนจตจุกัร 222/93 F 4 24/2540 62.01 30,000 1,860,300 1,485,304 23,952.65 
64 บำ้นสวนจตจุกัร 222/94 F 4 24/2540 62.01 30,000 1,860,300 1,485,304 23,952.65 
65 บำ้นสวนจตจุกัร 222/95 F 5 24/2540 58.01 30,500 1,769,305 1,412,651 24,351.86 
66 บำ้นสวนจตจุกัร 222/96 F 5 24/2540 58.01 30,500 1,769,305 1,412,651 24,351.86 
67 บำ้นสวนจตจุกัร 222/97 F 5 24/2540 62.01 30,500 1,891,305 1,510,059 24,351.86 
68 บำ้นสวนจตจุกัร 222/99 F 6 24/2540 58.01 31,000 1,798,310 1,435,810 24,751.07 
69 บำ้นสวนจตจุกัร 222/100 F 6 24/2540 58.01 31,000 1,798,310 1,435,810 24,751.07 
70 บำ้นสวนจตจุกัร 222/101 F 6 24/2540 62.01 31,000 1,922,310 1,534,814 24,751.07 
71 บำ้นสวนจตจุกัร 222/102 F 6 24/2540 62.01 31,000 1,922,310 1,534,814 24,751.07 
72 บำ้นสวนจตจุกัร 222/103 F 7 24/2540 58.01 31,500 1,827,315 1,458,968 25,150.28 
73 บำ้นสวนจตจุกัร 222/104 F 7 24/2540 58.01 31,500 1,827,315 1,458,968 25,150.28 
74 บำ้นสวนจตจุกัร 222/105 F 7 24/2540 62.01 31,500 1,953,315 1,559,569 25,150.28 
75 บำ้นสวนจตจุกัร 222/106 F 7 24/2540 62.01 31,500 1,953,315 1,559,569 25,150.28 
76 บำ้นสวนจตจุกัร 222/107 F 8 24/2540 58.01 32,000 1,856,320 1,482,126 25,549.49 
77 บำ้นสวนจตจุกัร 222/108 F 8 24/2540 58.01 32,000 1,856,320 1,482,126 25,549.49 
78 บำ้นสวนจตจุกัร 222/109 F 8 24/2540 62.01 32,000 1,984,320 1,584,324 25,549.49 
79 บำ้นสวนจตจุกัร 222/110 F 8 24/2540 62.01 32,000 1,984,320 1,584,324 25,549.49 
80 บำ้นสวนจตจุกัร 222/54 G 2 25/2540 120.02 29,000 3,480,580 2,778,970 23,154.23 
81 บำ้นสวนจตจุกัร 222/55 G 2 25/2540 101.89 29,000 2,954,810 2,359,184 23,154.23 
82 บำ้นสวนจตจุกัร 222/63 G 3 25/2540 58.01 29,500 1,711,295 1,366,335 23,553.44 
83 บำ้นสวนจตจุกัร 222/64 G 3 25/2540 58.01 29,500 1,711,295 1,366,335 23,553.44 
84 บำ้นสวนจตจุกัร 222/65 G 3 25/2540 62.01 29,500 1,829,295 1,460,549 23,553.44 
85 บำ้นสวนจตจุกัร 222/66 G 3 25/2540 62.01 29,500 1,829,295 1,460,549 23,553.44 
86 บำ้นสวนจตจุกัร 222/67 G 4 25/2540 58.01 30,000 1,740,300 1,389,493 23,952.65 
87 บำ้นสวนจตจุกัร 222/68 G 4 25/2540 58.01 30,000 1,740,300 1,389,493 23,952.65 
88 บำ้นสวนจตจุกัร 222/69 G 4 25/2540 62.01 30,000 1,860,300 1,485,304 23,952.65 
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89 บำ้นสวนจตจุกัร 222/70 G 4 25/2540 62.01 30,000 1,860,300 1,485,304 23,952.65 
90 บำ้นสวนจตจุกัร 222/71 G 5 25/2540 58.01 30,500 1,769,305 1,412,651 24,351.86 
91 บำ้นสวนจตจุกัร 222/72 G 5 25/2540 58.01 30,500 1,769,305 1,412,651 24,351.86 
92 บำ้นสวนจตจุกัร 222/73 G 5 25/2540 62.01 30,500 1,891,305 1,510,059 24,351.86 
93 บำ้นสวนจตจุกัร 222/74 G 5 25/2540 62.01 30,500 1,891,305 1,510,059 24,351.86 
94 บำ้นสวนจตจุกัร 222/75 G 6 25/2540 58.01 31,000 1,798,310 1,435,810 24,751.07 
95 บำ้นสวนจตจุกัร 222/76 G 6 25/2540 58.01 31,000 1,798,310 1,435,810 24,751.07 
96 บำ้นสวนจตจุกัร 222/77 G 6 25/2540 62.01 31,000 1,922,310 1,534,814 24,751.07 
97 บำ้นสวนจตจุกัร 222/78 G 6 25/2540 62.01 31,000 1,922,310 1,534,814 24,751.07 
98 บำ้นสวนจตจุกัร 222/79 G 7 25/2540 58.01 31,500 1,827,315 1,458,968 25,150.28 
99 บำ้นสวนจตจุกัร 222/80 G 7 25/2540 58.01 31,500 1,827,315 1,458,968 25,150.28 
100 บำ้นสวนจตจุกัร 222/81 G 7 25/2540 62.01 31,500 1,953,315 1,559,569 25,150.28 
101 บำ้นสวนจตจุกัร 222/82 G 7 25/2540 62.01 31,500 1,953,315 1,559,569 25,150.28 
102 บำ้นสวนจตจุกัร 222/83 G 8 25/2540 58.01 32,000 1,856,320 1,482,126 25,549.49 
103 บำ้นสวนจตจุกัร 222/84 G 8 25/2540 58.01 32,000 1,856,320 1,482,126 25,549.49 
104 บำ้นสวนจตจุกัร 222/85 G 8 25/2540 62.01 32,000 1,984,320 1,584,324 25,549.49 
105 บำ้นสวนจตจุกัร 222/86 G 8 25/2540 62.01 32,000 1,984,320 1,584,324 25,549.49 
106 บำ้นสวนจตจุกัร 222/26 H 2 24/2540 58.01 29,000 1,682,290 1,343,177 23,154.23 
107 บำ้นสวนจตจุกัร 222/27 H 2 24/2540 58.01 29,000 1,682,290 1,343,177 23,154.23 
108 บำ้นสวนจตจุกัร 222/29 H 2 24/2540 62.01 29,000 1,798,290 1,435,794 23,154.23 
109 บำ้นสวนจตจุกัร 222/30 H 3 24/2540 58.01 29,500 1,711,295 1,366,335 23,553.44 
110 บำ้นสวนจตจุกัร 222/31 H 3 24/2540 58.01 29,500 1,711,295 1,366,335 23,553.44 
111 บำ้นสวนจตจุกัร 222/32 H 3 24/2540 62.01 29,500 1,829,295 1,460,549 23,553.44 
112 บำ้นสวนจตจุกัร 222/33 H 3 24/2540 62.01 29,500 1,829,295 1,460,549 23,553.44 
113 บำ้นสวนจตจุกัร 222/34 H 4 24/2540 58.01 30,000 1,740,300 1,389,493 23,952.65 
114 บำ้นสวนจตจุกัร 222/35 H 4 24/2540 58.01 30,000 1,740,300 1,389,493 23,952.65 
115 บำ้นสวนจตจุกัร 222/36 H 4 24/2540 62.01 30,000 1,860,300 1,485,304 23,952.65 
116 บำ้นสวนจตจุกัร 222/37 H 4 24/2540 62.01 30,000 1,860,300 1,485,304 23,952.65 
117 บำ้นสวนจตจุกัร 222/38 H 5 24/2540 58.01 30,500 1,769,305 1,412,651 24,351.86 
118 บำ้นสวนจตจุกัร 222/39 H 5 24/2540 58.01 30,500 1,769,305 1,412,651 24,351.86 
119 บำ้นสวนจตจุกัร 222/40 H 5 24/2540 62.01 30,500 1,891,305 1,510,059 24,351.86 
120 บำ้นสวนจตจุกัร 222/42 H 6 24/2540 58.01 31,000 1,798,310 1,435,810 24,751.07 
121 บำ้นสวนจตจุกัร 222/43 H 6 24/2540 58.01 31,000 1,798,310 1,435,810 24,751.07 
122 บำ้นสวนจตจุกัร 222/44 H 6 24/2540 62.01 31,000 1,922,310 1,534,814 24,751.07 
123 บำ้นสวนจตจุกัร 222/45 H 6 24/2540 62.01 31,000 1,922,310 1,534,814 24,751.07 
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124 บำ้นสวนจตจุกัร 222/46 H 7 24/2540 58.01 31,500 1,827,315 1,458,968 25,150.28 
125 บำ้นสวนจตจุกัร 222/47 H 7 24/2540 58.01 31,500 1,827,315 1,458,968 25,150.28 
126 บำ้นสวนจตจุกัร 222/48 H 7 24/2540 62.01 31,500 1,953,315 1,559,569 25,150.28 
127 บำ้นสวนจตจุกัร 222/49 H 7 24/2540 62.01 31,500 1,953,315 1,559,569 25,150.28 
128 บำ้นสวนจตจุกัร 222/50 H 8 24/2540 58.01 32,000 1,856,320 1,482,126 25,549.49 
129 บำ้นสวนจตจุกัร 222/51 H 8 24/2540 58.01 32,000 1,856,320 1,482,126 25,549.49 
130 บำ้นสวนจตจุกัร 222/52 H 8 24/2540 62.01 32,000 1,984,320 1,584,324 25,549.49 
131 บำ้นสวนจตจุกัร 222/53 H 8 24/2540 62.01 32,000 1,984,320 1,584,324 25,549.49 
132 บำ้นสวนจตจุกัร 222 I 2 24/2540 97.17 29,000 2,817,930 2,249,896 23,154.23 
133 บำ้นสวนจตจุกัร 222/1 I 2 24/2540 97.17 29,000 2,817,930 2,249,896 23,154.23 
134 บำ้นสวนจตจุกัร 222/2 I 3 24/2540 47.78 29,500 1,409,510 1,125,383 23,553.44 
135 บำ้นสวนจตจุกัร 222/4 I 3 24/2540 49.39 29,500 1,457,005 1,163,304 23,553.44 
136 บำ้นสวนจตจุกัร 222/5 I 3 24/2540 49.39 29,500 1,457,005 1,163,304 23,553.44 
137 บำ้นสวนจตจุกัร 222/6 I 4 24/2540 47.78 30,000 1,433,400 1,144,458 23,952.65 
138 บำ้นสวนจตจุกัร 222/7 I 4 24/2540 47.78 30,000 1,433,400 1,144,458 23,952.65 
139 บำ้นสวนจตจุกัร 222/8 I 4 24/2540 49.39 30,000 1,481,700 1,183,021 23,952.65 
140 บำ้นสวนจตจุกัร 222/9 I 4 24/2540 49.39 30,000 1,481,700 1,183,021 23,952.65 
141 บำ้นสวนจตจุกัร 222/10 I 5 24/2540 47.78 30,500 1,457,290 1,163,532 24,351.86 
142 บำ้นสวนจตจุกัร 222/12 I 5 24/2540 49.39 30,500 1,506,395 1,202,738 24,351.86 
143 บำ้นสวนจตจุกัร 222/14 I 6 24/2540 47.78 31,000 1,481,180 1,182,606 24,751.07 
144 บำ้นสวนจตจุกัร 222/15 I 6 24/2540 47.78 31,000 1,481,180 1,182,606 24,751.07 
145 บำ้นสวนจตจุกัร 222/16 I 6 24/2540 49.39 31,000 1,531,090 1,222,455 24,751.07 
146 บำ้นสวนจตจุกัร 222/17 I 6 24/2540 49.39 31,000 1,531,090 1,222,455 24,751.07 
147 บำ้นสวนจตจุกัร 222/18 I 7 24/2540 47.78 31,500 1,505,070 1,201,680 25,150.28 
148 บำ้นสวนจตจุกัร 222/20 I 7 24/2540 49.39 31,500 1,555,785 1,242,172 25,150.28 
149 บำ้นสวนจตจุกัร 222/22 I 8 24/2540 47.78 32,000 1,528,960 1,220,755 25,549.49 

เนือ้ทีร่วม 8,690.95  265,091,850  211,655,068   
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 พิจารณามูลค่ากรณีประเมินทัง้กลุ่ม (Portfolio)   

1 รายรับรวมจากการขายรายแปลง 265,091,850  บำท  
2 พิจารณามูลค่าปัจจุบัน (การถือครอง)    

 2.1 คิดระยะเวลาการถือครอง (ระยะเวลาขาย) เดือนละ 8.0  หน่วย  

 เป็นระยะเวลำกำรถือครอง 1.6   ปี  

 อตัรำผลตอบแทนจำกกำรลงทนุ 8%  
 มลูค่ำปัจจบุนัของทรพัยส์ิน (ปัดเศษ) 235,244,740 บำท 

 2.2 หกัค่ำใชจ้่ำย   
 งำนระบบไฟฟ้ำ  เป็นเงิน -     บำท  

 2.2.2 ค่ำบริหำรกำรขำย   
 ค่ำบริหำรโครงกำร (ตลำดประมำณ 2-5%) 3.0%  
 ค่ำใชจ้่ำยขำยและโฆษณำ (ตลำด ประมำณ 2-5%) 2.0%  

 ค่ำธรรมเนียมโอนกรรมสิทธิ์ 2.0%  
 ค่ำภำษีธุรกิจเฉพำะ 3.3%  
 ค่ำเผื่อเหลือเผื่อขำด 1.0%  
 รวม 11.3%  
 คิดเป็นเงิน 26,582,656  
 คิดเป็นมลูคำ่ปัจจบุนั 23,589,672  

 2.3 มูลค่าของทรัพยสิ์นรวมทั้งสิน้ 211,655,068  

 โดยประมำณ 211,655,068  
 เฉล่ียตารางเมตรละ   24,354  

 

สรุปทนุประกนัภยัหอ้งชดุพกัอำศยั อำคำรชดุ "บำ้นสวนจตจุกัร อำคำรเลขที่ D, E, F, G, H, I" 

ล าดับ 

ช่ืออาคารชุด 
ห้องชุด
เลขที่ 

ช้ันที ่ ประเภท 
จ านวน  

(นอน/น ้า) 
เนือ้ที ่
(ตรม.) 

 รวมทุนประกันภัยเป็นเงิน   

ตามทะเบียน 
ตาม
สถานี
ตั้ง 

(บาท/
ตรม.) 

 (บาท)  

1 อำคำรชดุ บำ้นสวนจตจุกัร - - 2-8 
พกัอำศยั 

และพำณิชยกรรม 
-/- 8,690.95 18,000 156,437,100 

รวมทัง้หมด 8,690.95 - 156,437,100 

หมำยเหต:ุ อำ้งบญัชีรำคำมำตำรฐำนต่อหน่วย โรงเรือนสิ่งปลูกสรำ้ง สมำคมผูป้ระเมินค่ำทรพัยส์ินแห่งประเทศไทย พ.ศ.2563-2564 
(หมวด 528) 

ที่มำรำคำค่ำก่อสรำ้ง 
1. อำ้งอิงและเทียบเคียงตำมตำรำงประมำณกำรรำคำค่ำก่อสรำ้งมำตรฐำนพ.ศ.2563-2564ของสมำคมผูป้ระเมินค่ำทรพัยส์ินแห่ง

ประเทศไทย (หมวด 528) 
2. มลูค่ำทนุประกนัอคัคีภยัค ำนวณจำกมลูค่ำตน้ทนุทดแทนใหม่ 
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บริษัท ดิสคฟัเวอร ์แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั (MORE) เอกสำรแนบ 5 หนำ้ 27/27   

 

5. สรุปมูลค่าทรัพยส์ิน 

WA ไดพ้ิจำรณำรำยละเอียดต่ำงๆ ของทรพัยสิ์ที่ท  ำกำรส ำรวจพรอ้มไดเ้ลือกใชว้ิธีกำรที่เหมำะสมเพื่อประเมินมลูค่ำ
ตลำดของทรัพยสิ์นแลว้ภำยใตว้ิธีกำรประเมินพรอ้มสมมติฐำนและเงื่อนไขข้อจ ำกัดตำมทีได้ระบุไว้ในรำยงำนฉบับนี ้มี
ควำมเห็นว่ำ ณ วันประเมินมูลค่าทรัพยส์ินวันที ่16 กันยายน 2564 มูลค่าตลาดของทรัพยส์ิน คือ 

 

สรุปมูลค่าทรัพยส์นิโดยวิธีเปรียบเทยีบตลาด (Market Approach)   

ห้องชุดพกัอาศัย จ านวน 149 ยูนิต รวมเนือ้ทีห่้องชุด 8,690.95 ตารางเมตร เป็นเงนิ 265,091,850 บาท 

รวมมูลค่าทรัพยส์นิ เป็นเงนิ (ปัดเศษ)   265,090,000 บาท 
                        

สรุปมูลค่าทรัพยส์นิโดยวิธีเปรียบเทยีบตลาด (Market Approach) แบบ Portfolio  - เป็นวธิีก าหนดมูลค่าทรัพยส์นิ   

ห้องชุดพกัอาศัย จ านวน 149 ยูนิต รวมเนือ้ทีห่้องชุด 8,690.95 ตารางเมตร เป็นเงนิ 211,655,068 บาท 

รวมมูลค่าทรัพยส์นิ เป็นเงนิ  211,660,000 บาท 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 

 

 

 

สารสนเทศของบริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน)  
เร่ือง การจำหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท มอร์ พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (“PROP”)  

(สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) 
 

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ  
บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) (“MORE”) จะร่างสัญญาการจาํหน่ายเงินลงทุนโดยฝ่ายกฎหมายของผู้ซื้อและผู้ขายร่วมกัน
เพื่อให้มีความถูกต้องและรัดกมุมากท่ีสุด อย่างไรกต็ามเงื่อนไขของการชําระเงินจะถูกระบุอยู่ในสัญญาซึ่งจะดำเนินการภายใน 90 
วันหลังไดร้ับอนุมัติจากท่ีประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 1/2564 ในวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 
2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง 

ผู้ขาย   : บริษัท มอร์ รีเทิร์น จาํกัด (มหาชน) (“MORE”)  
ผู้ซ้ือ : นายศิวพร ตั้งจิตติพร (“ผู้ซื้อ”) 

ลักษณะความสัมพันธ์ : นายศิวพร ตั้งจิตติพร ไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องที่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี ่ยวโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดทุนที่  ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันและประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยว
โยงกัน พ.ศ. 2546 รวมถึงประกาศอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  
3. ลักษณะโดยท่ัวไปของรายการ และการคํานวณขนาดรายการ 

บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) (“MORE”) อนุมัติจําหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท มอร ์พร็อพเพอร์
ตี้ ดีเวลลอปเม้นท ์ (จำกัด) (“PROP”) เป็นจำนวน 38,399,993 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนท้ังหมดของ 
PROP มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ในราคาหุ้นละ 6.51 บาท คิดเป็นมูลคา่รวมทั้งสิ้น 250,000,000 บาท (สองร้อยห้าสิบล้าน
บาท) ให้แก่ นายศิวพร ตั้งจิตติพร (ผู้ซื้อ)  

ภายหลังการทำรายการ PROP จะสิ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ทัง้นี ้การทำรายการดังกลา่ว บริษัทได้
พิจารณาถึงสถานการณ์สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19) ผลกระทบต่างๆ 
ที่เกิดขึ้น โอกาสในสรา้งเม็ดเงินและการทำกำไรจากการดำเนินธุรกิจในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับผลกระทบทางตรงและ
ทางอ้อม จึงพิจารณาถึงธุรกิจในดา้นอ่ืนๆ ที่สามารถสร้างเม็ดเงินและผลกำไรให้กับบริษัทได้ เช่น กลุ่มธุรกิจสาธารณูปโภค ธุรกิจ
น้ำประปา ต่างๆ นอกจากน้ี โครงการบ้านสวนจตุจักร ณ ปจัจุบัน ยังอยู่ในสภาพท่ียังไม่พร้อมขายแยกรายห้องให้แก่ลูกค้า และ 
PROP ต้องใช้ลงทุนเพื่อซ่อมแซม และปรับปรุงโครงการดังกล่าวเพิ่มอีกประมาณ 37.00 ล้านบาท (ที่มา : มติที่ประชุม
คณะกรรมการ PROP ครั้งท่ี 3/2562 เมื่อวันท่ี 19 มีนาคม 2562 ) ด้วยเหตุผลดังกล่าว ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งท่ี 
5/2564 เมื่อวันท่ี 10 กันยายน 2564  จึงมีมติอนุมัติใหเ้สนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตัิการจำหน่ายเงินลงทุนท้ังหมด
ใน PROP ซึ่งเป็นบริษัทย่อยจำนวน 38,399,993 หุ้น หรือคิดเป็นรอ้ยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของ PROP  โดยมีมูล
ค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท ในราคาจำหน่ายหุ้นละ 6.51 บาท หรอืคิดเป็นมลูค่ารวมทั้งสิ้น 250,000,000 บาท (สองร้อยห้าสิบ
ล้านบาท) ให้แก่ นายศิวพร ตั้งจติติพร (ผู้ซื้อ) ซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่เกีย่วโยงกันกับบริษัทฯ ทั้งนี ้ ได้เมื่อได้พิจารณาถึงแหล่งเงินทุน
ประกอบกับมีนักลงทุนในด้านอสังหาริมทรัพย์ มีความสนใจ และบริษัทได้พิจารณาถึงความสามารถในการชำระเงินของผู้ซื้อซึ่ง
เป็นนักธุรกิจที่มีช่ือเสยีง มีความเช่ียวชาญด้านอสังหาริมทรัพย ์  และราคาที่จำหน่ายอยู่ในระดับทีผู่้ซื้อจะหาแหล่งเงินทุน
สนับสนุนได้ ฯ (MORE ยังคงถือหุ้นใน PROP ร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว และมอีำนาจควบคุมรวมถึงมีส่วน
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 

 

 

 

แบ่งรายไดจ้ากการดำเนินงานของ PROP จนกว่าผู้ซื้อจะชำระเงินคา่หุ้นครบตามจำนวนและ MORE ทำการโอนหุ้น PROP เสร็จ
สิ้น ทั้งนี้ การชำระเงินมัดจำของผูซ้ื้อไม่ถือเป็นการเปลีย่นแปลงอำนาจควบคุมใน PROP) 

 
การคํานวณขนาดรายการ  

การเข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้นไม่เข้าข่ายเป็นรายการเกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดทุนท่ี ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 รวมถึงประกาศ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

รายการการจำหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท มอร์ พร็อพเพอร์ตี้  ดีเวลลอปเม้นท์ (จำกัด) (“PROP”) เข้า
ข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทตามประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไป โดยมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับรอ้ย
ละ 72.25 ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ  (NTA) โดยเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการจำหน่ายไปสูงสุดจากงบ
การเงินรวมของบริษัทที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564  ทั้งนี้บริษัทไม่มีรายการ
จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทในรอบหกเดือนที่ผ่านมา แต่มีการทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ในคราวเดียวกันนี้ (การ
จำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท มอร์ เมดดิคัล จำกัด (“MMD”)) ซึ่งเป็นผลให้มีมูลค่าของรายการสูงสุดรวมเท่ากับร้อยละ 249.96   
ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยมีรายละเอียดข้อมูลทางการเงินและการคำนวณขนาดรายการดังนี ้

 
ข้อมูลทางการเงิน 

MORE PROP MMD 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ณ วันที ่30 มิถุนายน 2564 ณ วันที ่30 มิถุนายน 2564 

(หน่วย :ล้านบาท) (หน่วย :ล้านบาท) (หน่วย :ล้านบาท) 

สินทรัพย์รวม  550.33 248.53 32.96 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 1.17 - 0.01 
หนี้สินรวม 232.76 32.32 7.11 

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 17.17 - - 
NTA ของ บริษัทจดทะเบียน 299.23 216.21 25.84 

ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ (4 ไตรมำสล่ำสุด) (11.10) 2.06 (1.32) 
 
การคำนวณขนาดรายการตามประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปตามเกณฑ์การคำนวณทั้ง 4 เกณฑข์อง PROP 

หลักเกณฑ ์ การคำนวณ ขนาดรายการ 

1 เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) สัดส่วนการจำหน่าย 99.99% x NTAของบริษัทที่ทำรายการ 216.21 x100 72.25 

    NTAของบริษัทจดทะเบียน 299.23   

2 เกณฑ์กำไรสุทธิ สัดส่วนการจำหน่าย 99.99% x กำไรสทุธิของบริษัทที่ทำรายการ 2.06 x100 ไม่สามารถคำนวณได ้

    กำไรสุทธิของบริษัทจดทะเบยีน(11.10) เนื่องจากบริษัทขาดทนุ 

3 เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน จำนวนมูลค่าที่รับ 250 x 100  45.43   

    สินทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบียน 550.33   

4 เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุน จำนวนหุ้นทีอ่อกเพือ่ชำระค่าสินทรัพย์ x 100 ไม่สามารถคำนวณได้ 

    จำนวนหุ้นทีอ่อกและชำระแล้วของบริษัทจดทะเบียน เนื่องจากไม่มีการออกหุ้น 

เกณฑ์การคำนวณสูงสดุ (จำหนา่ยบริษทัย่อย- บริษัท มอร์ พรอ็พเพอร์ตี้  ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) 72.25 
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 

หลักเกณฑ ์ การคำนวณ ขนาดรายการ 

1 เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) สัดส่วนการจำหน่าย 99.99% x NTAของบริษัทที่ทำรายการ 25.84 x100 8.63 

    NTAของบริษัทจดทะเบียน 299.23   

2 เกณฑ์กำไรสุทธิ สัดส่วนการจำหน่าย 99.99% x กำไรสทุธิของบริษัทที่ทำรายการ  x100 ไม่สามารถคำนวณได้ 

    กำไรสุทธิของบริษัทจดทะเบยีน (11.10) เนื่องจากบริษัทขาดทุน 

3 เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน จำนวนมูลค่าที่รับ    (1,655.26x0.6811/)x 100 204.53 

    สินทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบียน 550.33   

4 เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุน จำนวนหุ้นทีอ่อกเพือ่ชำระค่าสินทรัพย์ x 100 ไม่สามารถคำนวณได้ 

    จำนวนหุ้นทีอ่อกและชำระแล้วของบริษัทจดทะเบียน เนื่องจากไม่มีการออกหุ้น 

เกณฑ์การคำนวณสูงสดุ (จำหนา่ยบริษทัย่อย- 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   

เกณฑ ์ ขนาดรายการ PROP ขนาดรายการ MMD รวมขนาดรายการในครั้งนี้ 

1 เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) 72.25 8.63 80.88 

2 เกณฑ์กำไรสุทธิ 
ไม่สามารถคำนวณได ้

เนื่องจากบริษัทขาดทนุ 
ไม่สามารถคำนวณได ้

เนื่องจากบริษัทขาดทนุ 

 
- 

3 เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน 45.43  204.53 249.96   

4 เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุน 
ไม่สามารถคำนวณ 

ได้เนื่องจากไมม่ีการออกหุ้น 
ไม่สามารถคำนวณได ้

เนื่องจากไมม่ีการออกหุ้น 

 
- 

เกณฑ์การคำนวณสูงสดุของการทำรายการในครั้งน้ี  คือเกณฑ์มูลค่าของสิ่งตอบแทน มีขนาดรายการเทา่กับ                      249.96   

 
ธุรกรรมจึงจัดอยู่ในรายการจำหนา่ยไปซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 1 ของประกาศเรื่องรายการได้มาหรอืจำหน่ายไป 

ซึ่งกำหนดให้บริษัทมีหน้าทีต่้องดำเนินการ ดังต่อไปนี ้
(1) จัดทำรายงานและเปดิเผยสารสนเทศสำหรับการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพยฯ์ ทันที 

โดยมสีารสนเทศอย่างน้อยตามบญัชี (1) ท้ายประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปฯ 
(2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความเห็นในการเข้าทำ

ธุรกรรมการจำหน่ายเงินลงทุน ตามที่กำหนดในประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปฯ โดยจดัส่ง
รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แกผู่้ถือหุ้นเพื่อพจิารณาพร้อมกับจดัส่งหนังสือ
เชิญประชุมผู้ถือหุ้น ในการนี ้ บรษิัทได้แต่งตั้งให้ บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จำกดั ซึ่งเป็นท่ี
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ปรึกษาทางการเงินท่ีไดร้ับความเหน็ชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นใน
การเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายเงินลงทุน ข้างต้น 

(3) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติการตกลงเข้าทำรายการดงักล่าว ด้วยคะแนนเสียงไม่ตำ่กว่า 
3 ใน 4 ของจำนวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมสีิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยบริษัทจะ
จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและมสีารสนเทศอย่างน้อยตามที่ประกาศเรื่องการได้มาหรือ
จําหน่ายไปกำหนดพร้อมความเหน็ของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระทีไ่ด้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน
ก.ล.ต. ให้แก่ผู้ถือหุ้น เป็นระยะเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 
 

4. รายละเอียดของสินทรัพย์ท่ีจำหน่ายไป 
สินทรัพย์ที่ทำรายการ  : หุ้นสามญัของบริษัท บริษัท มอร ์พร็อพเพอร์ตี้  ดีเวลลอปเม้นท์ (จำกัด) (“PROP”)  
ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท มอร์ พร็อพเพอร์ตี้  ดีเวลลอปเม้นท์ (จำกัด) (“PROP”) 

ช่ือบริษัท    : บริษัท มอร์ พร็อพเพอร์ตี้  ดีเวลลอปเม้นท์ (จำกัด) 
วันท่ีจดทะเบียนจดัตั้ง   :  28 กันยายน 2554 
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่  : 222/148-150 อาคารชุดบ้านสวนจตุจักร ซอยวิภาวดีรังสติ 17 ถนนวิภาวดี

รังสิตแขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรงุเทพมหานคร 
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว   : 384,000,000.00 บาท ( สามร้อยแปดสิบสี่ลา้นบาทถ้วน) 

          แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 38,400,000หุ้น (สามสิบแปดล้านสี่แสนหุ้น) 
มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ   : 10 บาทต่อหุ้น  
กรรมการ    : นายอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจรญิ 
      นายศิริศักดิ์ ปิยทัสสีกลุ 
อำนาจกรรมการ    : กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกันและประทับตราสำคัญของบรษิัท 
ประเภทธุรกิจ              : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
 
ประวัติการเปลี่ยนแปลงของ บริษัท มอร์ พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด   
รายละเอียดลักษณะท่ัวไปของอาคารชุดบ้านสวนจตุจักร  
ลักษณะอาคาร  อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 8 ชั ้น ลักษณะใกล้เคียงสี ่เหลี่ยม จำนวน 6 

อาคาร ได้แก่ อาคาร D, E, F, G, H, I รวมห้องชุดทั้งหมด จำนวน 149 ห้องชุด 
รวม 8,690.95 ตารางเมตร ซึ ่งห้องชุดภายในอาคารสามารถใช้ได้ทั ้งเพื่อ
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 ตามจำนวนที่บริษัทมี
กรรมสิทธ์ิให้กับนิติบุคคลอาคารชุด ในอัตราตารางเมตรละ 18.5 บาท ต่อเดือน 

   วันที่                                                   รายการ 
28/09/2554 บริษัทจดทะเบยีนจำนวนเงิน 20,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,000,000 หุ้นๆ ละ 10 บาท 

 *ถือหุน้โดยบรษิัท มอร ์รีเทิรน์ จ ำกดั (มหำชน) ในสดัส่วนรอ้ยละ 99.99 
02/05/2556    บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 20,000,000 บาท เป็น 70,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 

7,000,000 หุ้นๆ ละ 10 บาท 
*ถือหุน้โดยบรษิัท มอร ์รีเทิรน์ จ ำกดั (มหำชน) ในสดัส่วนรอ้ยละ 99.99 

03/09/2558    บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 70,000,000 บาท เป็น 170,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน  
17,000,000 หุ้นๆ ละ 10 บาท 
*ถือหุน้โดยบรษิัท มอร ์รีเทิรน์ จ ำกดั (มหำชน) ในสดัส่วนรอ้ยละ 99.99 

25/11/2559    บริษัทเพ่ิมทุนจดทะเบียน จากเดิม 170,000,000 บาท เป็น 260,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 
26,000,000 หุ้นๆ ละ 10 บาท 
*ถือหุน้โดยบรษิัท มอร ์รีเทิรน์ จ ำกดั (มหำชน) ในสดัส่วนรอ้ยละ 99.99 

24/12/2561   จำหน่ายหุ้นสามญัทั้งหมดในบริษทั ดีเอ็นเอ รีเทล ลิ้งค์ จำกัด ซึ่งถือหุ้นโดยบจ.มอร์ พร็อพเพอรต์ี้ ดีเวลลอป
เม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย จำนวน 1,999,999 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 79.99 ของทุนจดทะเบียน
ทัง้หมดของ บริษัท ดีเอ็นเอ รีเทล ลิงค์ จำกัด มูลคา่ที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท ในราคาหุ้นละ 140 บาท คิด
เป็นมูลคา่รวมทั้งสิ้น 168.00 ล้านบาท ให้แก่บริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง และเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 
2561 บจ.มอร์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้โอนกรรมสิทธ์ิหุ้นสามัญของบริษัท ดี
เอ็นเอ รีเทล ลิงค์ จำกัด ให้แก่ผู้ซือ้และได้รับชำระเงินค่าหุ้นดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 

11/03/2562 บรษิัทเปล่ียนชื่อ จำกเดิม “บรษิัท ดีเอ็นเอ เรฟโวลชูั่น จ ำกดั” เป็น บรษิัท มอร ์พรอ็พเพอรต์ี ้ดีเวลลอป
เมน้ท ์จ ำกดั 

04/04/2562    บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียน จากเดิม 260,000,000 บาท เป็น 384,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 
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    ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุน้เพื่อพิจารณาอนุมัติการจำหน่ายเงิน
ลงทุนในบริษัท มอร์ พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (“PROP”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยจำนวน 38,400,000 
หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนท้ังหมดของ PROP ในราคาจำหน่ายหุ้นละ 6.51 บาท 
หรือคิดเป็นมูลคา่รวมทั้งสิ้น 250,000,000 บาท (สองร้อยห้าสิบล้านบาท) ให้แก่ นายศิวพร ตั้งจิตติพร (ผู้ซื้อ)  
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โครงสร้างการถือหุ้นก่อนและหลงัทำรายการ 
 
ลำดับ 

 
รายชื่อผู้ถือหุ้น 

 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ภายหลังการจำหน่ายไป 

จำนวนหุ้น สัดส่วน(ร้อยละ) จำนวนหุ้น สัดส่วน(ร้อยละ) 

1.  บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) 38,399,993 99.99 - 0.00 
 นายศิวพร  ตั้งจิตตพร - - 38,400,000 100.00 
2.  นายอมฤทธิ์  กล่อมจิตเจริญ 5 0.01 - 0.00 
3.  นายศิริศักดิ์  ปิยทัสสีกุล 2 0.00 - 0.00 
 รวม 38,400,000 100.00 38,400,000 100.00 

 
งบการเงิน PROP  
 
งบแสดงฐำนะกำรเงิน             (หน่วย: บำท) 

  31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2563 30 มิ.ย. 25641/ 

สินทรัพย ์         
สินทรัพยห์มุนเวียน         
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 86,396,713.00  846,106.00  788,369.00  646,247.25  
ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีห้มนุเวียนอื่น 543,995.00  2,203,094.00  2,399,722.00  3,413,092.57  
สินทรพัยท์ำงกำรเงินหมนุเวียนอื่น 3,603.00  3,680.00  3,712.00  3,712.25  
สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น 374,177.00  189,247.00  526,256.00  642,758.21  
รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 87,318,488.00  3,242,127.00  3,718,059.00  4,705,810.28 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน         
สินทรพัยท์ำงกำรเงินไม่หมนุเวียนอื่น -   -   -   -   
อสงัหำริมทรพัยเ์พ่ือกำรลงทนุ – สทุธิ2/ -   233,467,921.00  239,977,830.003/  239,977,830.00  
อำคำร และอปุกรณ ์- สทุธิ 65,744.00  4,155,128.00  3,941,328.00  3,835,721.71  
สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน - สทุธิ -   10,629.00  9,487.00  8,922.46  
เงินลงทนุในบริษัทย่อย - สทุธิ -   -   -   -   
เงินลงทนุในบริษัทรว่ม - สทุธิ -   -   -   -   
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น 3,000.00  3,000.00  3,000.00  3,000.00  
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 68,744.00  237,636,678.00  243,931,645.00  243,825,474.17  
รวมสินทรัพย ์ 87,387,232.00  240,878,805.00  247,649,704.00  248,531,284.45  

หนีสิ้น         
หนีสิ้นหมุนเวียน         
เจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีห้มนุเวียนอื่น 5,593,765.00  1,034,247.00  2,426,036.00  2,430,387.75  
เงินกูย้ืมระยะสัน้จำกกิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกนั4/ 160,270.00  26,500,000.00  29,850,000.00  29,850,000.00  
หนีส้ินหมนุเวียนอื่น 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         
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  31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2563 30 มิ.ย. 25641/ 

ทนุเรือนหุน้         
   ทนุเรือนหุน้         

หุน้สำมญั 38,400,000 หุน้ มลูค่ำหุน้ละ 10 บำท 260,000,000.00  384,000,000.00  384,000,000.00  384,000,000.00  
ทนุที่ออกและเรียกช ำระแลว้         
 หุน้สำมญั 38,400,000 หุน้ มลูค่ำหุน้ละ 10 บำท 260,000,000.00  384,000,000.00  384,000,000.00  384,000,000.00  

ก ำไร(ขำดทนุ)สะสม         
    จดัสรรแลว้ - ส ำรองตำมกฎหมำย 2,296,527.00  2,296,527.00  2,296,527.00  2,296,526.70  

ยงัไม่จดัสรร (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  
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 87,387,232.00  240,878,805.00  247,649,704.00  248,531,284.45  

หมำยเหต:ุ  
1/ ขอ้มลูปีงบกำรเงิน 2561– 2563 ไดร้บักำรตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี และงบกำรเงินงวด 6 เดือน สิน้สดุ 30 มิถนุำยน 2564 จดัท ำ
ขึน้โดยฝ่ำยบริหำรของบริษัทฯ 
2/อสงัหำริมทรพัยเ์พื่อกำรลงทนุ – สทุธิของ PROP ส่วนใหญ่เป็นหอ้งชดุในอำคำรชดุโครงกำรบำ้นสวนจตจุกัร จ ำนวน 149 ยนูิต เนือ้ที่
หอ้งชดุรวม 8,690.95 ตำรำงเมตร (“หอ้งชดุ”) รวมมลูค่ำ  207.98 ลำ้นบำท และเงินมดัจ ำ-ค่ำซือ้ทรพัยส์ิน 32.00 ลำ้นบำท 
3/ อสงัหำริมทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน – สทุธิในปี 2563 เพ่ิมมำจำกปี 2562 จ ำนวน 6.51 ลำ้นบำท เนื่องจำก 1. PROP มีกำรลงทนุในหอ้ง
ชดุโครงกำรบำ้นสวนจตจุกัรเพ่ิม 1 ยนูิต และ 2. มีกำรประเมินมลูค่ำทรพัยส์ินในโครงกำรบำ้นสวนจตจุกัรใหม่ 
4/ หนีส้ินเกือบทัง้หมดของ PROP เป็นหนีส้ินที่ PROP กูย้ืมมำจำกบริษัทฯ (29.85 ลำ้นบำท ณ วนัที่ 30 มิถนุำยน 2564) 
 

งบกำไรขาดทุน 
(หน่วย: บำท) 

 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

6 เดือนแรกปี 
25641/  

ก ำไรหรือขำดทุน:         
รำยได้         
ก ำไรจำกกำรลงทนุในบริษัทย่อย 47,999,960.00  -   -   -   
รำยไดอ่ื้น 2,712,708.00  12,231,068.00  9,514,131.00  4,525,230.56 

รำยไดค้่ำเช่ำ -   4,100,000.00  6,600,000.00  3,300,000.00  
รำยไดจ้ำกดอกเบีย้รบั 2,712,630.18  2,398,451.76  2,378,909.71  1,176,232.56  
อ่ืนๆ 77.85 5,732,616.102/  535,222.51  48,998.00 

รวมรำยได้ 50,712,668.00  12,231,068.00  9,514,131.00  4,525,230.56 
ค่ำใช้จ่ำย         
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร 11,896,445.00  3,365,261.00  3,236,954.00  1,549,206.09  
หนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู (18,610,131.00) 583,270.00  2,398,027.00  1,175,889.91 
รวมค่ำใช้จ่ำย (6,713,686.00) 3,948,531.00  5,634,981.00  2,725,096.00 
ก ำไร(ขำดทุน)ก่อนต้นทุนทำงกำรเงินและค่ำใช้จ่ำย
ภำษีเงินได้ 

57,426,354.00  8,282,537.00  3,879,150.00  1,800,134.56  

ตน้ทนุทำงกำรเงิน (5,285,440.00) (286,986.00) (1,844,040.00) (925,145.55) 
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 52,140,914.00  7,995,551.00  2,035,110.00  874,989.01 
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ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

6 เดือนแรกปี 
25641/  

ค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินได ้ -   -   -   -   
ก ำไร(ขำดทุน)ส ำหรับงวด 52,140,914.00  7,995,551.00  2,035,110.00  874,989.01 

หมำยเหต:ุ  
1/ ขอ้มลูปีงบกำรเงิน 2561– 2563 ไดร้บักำรตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี และงบกำรเงินงวด 6 เดือน สิน้สดุ 30 มิถนุำยน 2564 จดัท ำ
ขึน้โดยฝ่ำยบริหำรของบริษัท 
2/ PROP รบัรูก้ ำไรจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำยุติธรรมของทรพัยส์ินจ ำนวน 5.55 ลำ้นบำท จำกกำรประเมินสินทรพัย์อำคำรชุด
โครงกำรบำ้นสวนจตจุกัร 
 

สรุปงบแสดงฐำนะทำงกำรเงินรวมของบรษิัทฯ ที่มีควำมเก่ียวขอ้งกบั PROP 
 

งบการเงินรวม ณ 31/06/2564 

เงินลงทุนใน บริษัท มอร์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 384,000,000.00  
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน (140,000,030.00) 
                243,999,970.00 
จำนวนหุ้น                   38,400,000.00  
มูลค่าเงินลงทุนต่อหุ้น                                6.35  

 
5 มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน วิธีการชำระเงิน และเงื่อนไขสำคัญอื่นๆ ตามที่ตกลงกัน 

บริษัทได้มีการกำหนดเง่ือนไขการชำระเงินในสัญญาเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่างๆที่จะกระทบต่อดา้นลบและการ
เสียโอกาสของบริษัท โดยทำข้อตกลงให้ผู้ซื้อชำระเงินงวดแรกจำนวนร้อยละ 20 หรือคดิเป็นจำนวนเงนิ 50 ล้านบาท ณ วันทำ
สัญญา คือภายใน 90 วัน นับจากได้รับการอนุมัตจิากท่ีประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2564 และจะชำระส่วนท่ีเหลืออีกชำระ
ภายใน 1 ป ีวัน นับแต่วันที่ทำสัญญา โดยมีเง่ือนไขว่าหากผู้ซื้อผดิสญัญาบริษัทมีสิทธิริบเงินท่ีชำระงวดแรกท้ังหมด และบริษัทจะ
ส่งมอบหุ้นสามัญทั้งจำนวนก็ต่อเมือ่ผู้ซื้อได้ชำระราคาครบถ้วนแล้วเท่าน้ัน  

 
6. มูลค่ารวมของสินทรัพย์ท่ีจำหน่ายไป 

มูลค่ารวมของสินทรัพย์ที่จำหน่ายไป เมื่อคำนวณจากมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 อ้างอิงจากงบ
การเงินฉบับตรวจทานแล้วของ PROP เท่ากับ 216.21 ล้านบาท โดย บริษัทฯจะทำการจำหน่ายหุ้นสามัญของ PROP จำนวน 
38,399,993 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนท้ังหมดของ PROP โดยคิดเป็นมูลค่าสินทรัพย์ที่จำหน่ายไปท้ังสิ้น 
250 ล้านบาท ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564  บริษัท มอร์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์  จำกัด  (“PROP”) มีเงินกู้ยืม บริษัท มอร์ 
รีเทิร์น  จำกัด (มหาชน) (“MORE”) สุทธิหลังหักรายได้ค้างรับและคา่ใช้จ่ายค้างจ่ายแลว้จำนวน 29.19 ล้านบาท โดยหนี้ดังกล่าว
อยูร่ะหว่างการชำระให้แล้วเสร็จก่อนดำเนินการจำหน่าย (ดังนั้น หนี้สินดังกล่าวจึงไม่นำมาคำนวณในขนาดรายการ) ทั้งนี้ PROP 
คาดว่าจะได้รับเงินมัดจำที่ดิน จำนวน 32.00 ล้านบาท คืนภายหลังจากการยกเลิกสัญญาซื้อขายที่ดินแปลงหนึ่ง ซึ่ง PROP คาด
ว่าจะใช้เงินจำนวนนี้ในการชำระหนี้จำนวน 29.19 ล้านบาทให้กับบริษัทฯ ก่อนการทำรายการ 
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7. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลคา่สิ่งตอบแทน 
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 วันท่ี 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 แล้วมีข้อบ่งช้ีว่าเงินลงทุนดังกล่าวเกิดการด้อยค่า จากการประมาณการกระแส
เงินสดในอนาคต อัตรากำไรขั้นต้น และอัตราการเติบโตจากงบประมาณโดยอ้างอิงจากผลประกอบการในอดีตที่ผ่านมา ประกอบ
กับการคาดการณ์การเติบโตของตลาดในอนาคต ดังน้ันจึงมีการประมาณการค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนของบริษัทย่อย 
บริษัทฯ จะดำเนินการจาํหน่ายเงนิลงทุนในหุ้นสามัญ ให้แกผู่้ซื้อ ภายหลังได้รับอนุมตัิจากที่ประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 1/2564  
โดยผู้ซื้อไมม่ีเง่ือนไขใดๆในการเข้าทำรายการซื้อ และบริษัทฯ กําหนดการชําระเงิน ดังนี ้ผู้ซื้อชำระงวดแรกจำนวนร้อยละ 20 
หรือ 50 ล้านบาท ณ วันทำสัญญา คือ ภายใน 90 วันนับจากวันที่ได้รับอนุมัตจิากท่ีประชุมวสิามญัผูถ้ือหุ้น ครั้งท่ี 1/2564  และ
จะชำระส่วนท่ีเหลือภายใน 1 ป ีนับแต่วันที่ทำสัญญา โดยการเจรจาและเงื่อนไขรายละเอียดของสัญญาการจําหน่ายเงินลงทุนอยู่
ระหว่างการร่างโดยฝ่ายกฎหมายของผู้ซื้อและผู้ขายร่วมกันเพื่อให้มคีวามถูกต้องและรัดกุมมากที่สดุอย่างไรก็ตามเง่ือนไขของการ
ชําระเงินจะถูกระบุอยู่ในสญัญาซึ่งอยู่ในระหว่างการดำเนินการ  
 
8. ผลประโยชน์ที่บริษัทคาดว่าจะได้รับ  
การจําหน่ายหุ้นสามัญทั้งหมดใน PROP ในครั้งนี ้จะทำให้บริษัทฯ สามารถนำเงินท่ีไดจ้ากการจําหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามญัของ 
PROP ไปลงทุนในธุรกิจอ่ืนท่ีกำลังเป็นที่ต้องการในปัจจุบัน เช่นธุรกจิการบริหารจดัการน้ำ   เนื่องจากผลประกอบการของ PROP 
ยังไม่สะท้อนผลกาํไรออกมาได้อยา่งชัดเจน ทั้งนี ้บริษัทฯ คาดว่า ภายหลังการทำรายการดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้วจะทำให้บริษัทฯมี
เงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้นเพื่อนําไปลงทุนในธุรกิจที่สามารถให้ผลตอบแทนได้สูงกว่าธุรกจิเดมิต่อไป  
 
9. แผนการใช้เงินที่ได้จากการจําหน่าย  
บริษัทฯ จะนําเงินท่ีได้รับจากการจําหน่ายเงินลงทุนใน PROP ในครัง้นี ้เพื่อลงทุนในธุรกิจบริหารจดัการน้ำครบวงจร  น้ำประปา 
บำบัดน้ำเสีย และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินกิจการของบริษัทต่อไป  

โดยบริษัทจะได้รับเงินงวดแรกเป็นจำนวน 50 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 20  ณ วันทำสัญญา คือภายใน  90 
วันหลังจากได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมวิสามัญผูถ้ือหุ้นครั้งท่ี 1 /2564 ในวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2564 ซึง่บริษัทคาดว่าจะจัดสรรเงิน
ที่ได้รับมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการดําเนินงานของบริษัทในปัจจุบัน และจะได้ชำระส่วนที่เหลือภายใน 1 ปี นับแต่
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วันท่ีทำสัญญา 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 มาบริหารจัดการด้านการเงินเพื่อลงทุนแต่ละโครงการ ซึ ่งจำนวนเงินที่จะใช้อาจ
ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมแล้วแต่สถานการณ์  ณ ตอนนั้น เนื่องจากปัจจุบัน บริษัทไม่สามารถคาดการณ์ถึงสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า (โควิด-19)  จึงทำให้บริษัทต้องมีการรัดกุมเรื่องการใช้เงินเพื่อลงทุน จึงจะพิจารณาตาม
ความเหมาะสม โดยแผนการใช้เงินหลักที่บริษัทได้วางไว้ มีดังนี ้
  

แผนการใช้เงิน จำนวนเงิน 
1. ลงทุนใน1  บริษัท เค วอเตอร์เวิร์ค จำกัด 70,000,000.00 
2. ลงทุนใน1  บริษัท XXX จำกัด (อยู่ระหว่างการเจรจา)2 ทำธุรกิจเกีย่วกับน้ำ 50,000,000.00 
3. ลงทุนใน1  บริษัท XXX จำกัด (อยู่ระหว่างการเจรจา) 2ทำธุรกิจเกี่ยวกับน้ำประปา  50,000,000.00 
4. ใช้ในโครงการบริหารจัดการน้ำ ท่ีเกาะเสม็ดและที่อำเภอปลวกแดง 30,000,000.00 
5. ใช้เป็นทุนหมุนเวียนอื่นๆ ในกิจการ 50,000,000.00 
 รวม 250,000,000.00 

1ทั้งนี้ การลงทุน หมายความรวมถึงการบริหารจัดการและจำหน่ายน้ำประปา ซึ่งประกอบด้วย การออกแบบวางแผน ก่อสร้างโรงผลิตน้ำประปาและติดต้ังวางท่อประปา และ การ

จัดเก็บค่าบริการน้ำประปาให้แก่ประชาชนทั่วไปและผู้ประกอบการธุรกิจ ห้างร้าน โรงแรม ร้านอาหาร 
2บริษัทที่อยู่ระหว่างการเจรจา จะเป็นบริษัทที่มีลักษณะการดำเนินธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน เพื่อลดคู่แข่งทางการค้าต่อกันและหรือเอื้อประโยชน์ในทางธุรกิจ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจ
เป็นไปอย่างราบรื่น 
3/ ทั้งนี้ หากบริษัทฯ เข้าลงทุนในโครงการข้างต้นหรือมีการได้มาซึ่งสินทรัพย์มีจนมีมูลค่าหรือขนาดรายการมีนัยสำคัญ บริษัทฯ จะปฏิบัติตามประกาคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ 
ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 
2547 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน”) 
 

10.เง่ือนไขการเข้าทำรายการ 
เนื่องจากธุรกรรมการจำหน่ายเงินลงทุนของบริษัทที่คำนวณขนาดรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์สูงสุดเท่ากับร้อยละ 72.25 
ดังนั้น ธุรกรรมดังกล่าวจึงจัดอยู่ในรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 1 ซึ่งตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไป
ซึ่ง กำหนดให้บริษัทมีหน้าที่ต้องดำเนินการทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศสำหรั บการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อตลาด
หลักทรัพย์ฯ ทันที โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ท้ายประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป และจัดให้มีการประชุมผู้
ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติการตกลงเข้าทำรายการดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผูถ้ือหุ้นและมีสารสนเทศอย่างน้อยตามที่ประกาศ
เรื่องการได้มาหรือจําหน่ายไปฯ กำหนดพร้อมความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน 
ก.ล.ต. ให้แก่ผู้ถือหุ้น เป็นระยะเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น  
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 สรุปร่างสัญญาซ้ือขายหุ้น PROP ระหว่าง นายศิวพร ต้ังจิตติพร (ผู้ซ้ือ) กับบริษัทฯ 

ซึ่งหากเงื่อนไขต่างๆ ในสัญญามีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทฯ จะต้องดำเนินการขออนุมัติการเข้าทำรายการจากท่ี

ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้ง 
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด 

1.  คู่สัญญา 1. บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) (ในฐานะผู้ขาย)  
2. นาย อมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ (ในฐานะผู้ขาย) 
3. นาย ศิริศักดิ์ ปิยทัสสีกุล (ในฐานะผู้ขาย) 
4. นายศิวพร ตั้งจิตติพร (ในฐานะผู้ซ้ือ)  

2.  รายละเอียด
หุ้นที่จะซ้ือ
ขาย 

หุ้น PROP โดยปัจจุบัน  มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 384,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 38,400,000  หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท โดยผู้ซ้ือตกลงชำระค่าหุ้นให้แก่ผู้ขาย รวมเป็นเงินจำนวน 250,000,000 บาท ในราคาหุ้นละ 6.51 
บาท โดยผู้ซื้อตกลงจะชำระเงินมัดจำ และ/หรือค่าหุ้นดังกล่าวทั้งหมดให้แก่ผู้ขายที่ 1.บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน)  
ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในสัญญา 

 
ผู้ขาย 

จำนวนหุ้นทั้งหมดก่อนเข้า
ทำรายการ (หุ้น) 

จำนวนหุ้นที่ประสงค์จะขาย
ในครั้งน้ี (หุ้น) 

1. บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน)  38,399,993 38,399,993 
2. นายอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ 5 5 
3. นายศิริศักดิ์ ปิยทัสสกีุล 2 2 

รวม 38,400,000 38,400,000  
3.  การซ้ือขาย

หุ้นที่ซ้ือขาย 
1. ผู้ซื ้อมีความประสงค์ที่จะซื้อหุ้นที่ซื ้อขายในราคารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 250,000,000 บาท (สองร้อยห้าสิบล้านบาท) 

(“ราคาซ้ือขาย”) โดยคู่สัญญาตกลงให้ผู้ซื้อชำระราคาซ้ือขายดังกล่าวให้แก่ผู้ขาย  
2. ผู้ซ้ือตกลงวางเงินค่ามัดจำสำหรับหุ้นที่ซ้ือขาย เป็นจำนวนเงิน 50,000,000 บาท ณ วันทำสัญญา และให้ถือเป็นส่วน

หนึ่งของราคาหุ้นที่ซ้ือขาย (วันทำสัญญา คือภายใน 90 วัน นับจากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 
1/2564) 

3. ผู้ซ้ือตกลงชำระเงินค่าหุ้นที่เหลือจำนวน 200,000,000 บาท ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ทำสัญญานี้ 
4. ผู้ซ้ือตกลงที่จะเป็นผู้รับผิดชอบชำระค่าอากรแสตมป์สำหรับการโอนหุ้นที่ซ้ือขายทั้งหมด 

4.  เง่ือนไขอื่นๆ 1. หากผู้ซ้ือไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขในสัญญา ผู้ขายจะไม่คืนเงินมัดจำซ่ึงผู้ซ้ือได้วางไว้แก่ผู้ขาย และการซ้ือขายหุ้นที่ซ้ือขาย
จะต้องเป็นไปตามวิธีการที่กำหนดไว้ในสัญญา และอยู่ภายใต้เง่ือนไขบังคับก่อน รวมทั้งเง่ือนไขอื่น ๆ ในสัญญานี้ได้รับ
การปฏิบัติจนครบถ้วนแล้ว 

2. ผู้ขายจะดำเนินการให้ PROP ดำเนินการชำระหนี้ค้างชำระใดๆ ให้แก่บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) ให้เสร็จสิ้น
ก่อนวันที่ทำการซ้ือขายเสร็จสมบูรณ์ 

3. ให้ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อให้พิจารณาอนุมัติเร่ืองต่าง 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 ซึ่งการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าดังกล่าวจะสง่ผลโดยตรงต่อกำไรสุทธิ
ของบริษัทฯ ซึ ่งอาจส่งผลต่อราคาหุ้น คณะกรรมการจึงพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่าการทำรายการดังกล่าวมีความ
เหมาะสมและการที่บริษัทฯ สามารถขายเงินลงทุนท้ังหมดใน PROP จะส่งผลดีต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอนาคต คณะกรรมการ
บริษัทจึงเห็นควรอนุมัติการทำธุรกรรมจำหน่ายเงินลงทุนในครั้งนี ้
 
12. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการของบริษัทท่ีแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

      - ไม่มี – 
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สารสนเทศของบริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) เร่ือง การจำหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์เกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรม
การจำหน่ายเงินลงทุนของ บริษัท มอร์ เมดดิคัล จำกัด (“MMD”) 

                                                 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) 
 

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2564 ของบริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ 
“MORE”) เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจำหน่ายเงินลงทุนใน
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 คอร์ปอเรช่ัน 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
ค่าตอบแทนสำหรับการซื้อหุ้นสามัญของ MMD แทนการชำระด้วยเงินสด ทั้งนี้  เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลใน
วงจำกัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ในเบื้องต้น บริษัทคาดว่าธุรกรรมการจำหน่ายเงินลงทุนนี้จะ
สามารถเริ่มและดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ภายในเดือนมกราคม 2565 

  การเข้าทำรายการธุรกรรมการจำหน่ายเงินลงทุนข้างต้น จึงถือเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินตามประกาศ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือ

จำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 

2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547(และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเร่ืองรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สิน”) 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).แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความเห็นในการเข้าทำ
ธุรกรรมการจำหน่ายเงินลงทุน ตามที่กำหนดในประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปฯ โดยจัดส่งรายงาน
ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาพร้อมกับจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ใน
การนี้ บริษัทได้แต่งตั้งให้ บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความ
เห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) เป็นท่ีปรึกษา
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
ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

      นอกจากน้ี ภายหลังที่บริษัท ได้รับการจัดสรรหุ้นตามเพื่อตอบแทนการขายหุ้นสามัญของ MMD จะทำให้บริษัทซึ่ง
เป็นบุคคลในวงจำกัดได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเท่ากับ 1,655,262,500 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 36.07 ของจำนวนหุ้นที่
จำหน่ายได้แล้วท้ังหมดภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท ซึ่งเป็นผลให้จะทำให้บริษัทข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอ
ซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทที่ร้อยละ 25 และมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท ตามที่กำหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกอบกับประกาศคณะกรรมการ
กำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการลงวันที่ 13 
พฤษภาคม 2554 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

     อย่างไรก็ดี บริษัทมีความประสงค์ที่จะขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทโดยอาศัยมติที่
ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (Whitewash) ตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สก. 29/2561 เรื่องหลักเกณฑ์ในการขอผ่อนผันการ
ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งในการผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อ
หลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ จะต้องได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมติดังกล่าวมิให้นับรวมการ
ออกเสียงของบุคคลตามมาตรา 258 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดของผู้ขอผ่อนผันหรือบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert 
party) กับผู้ขอผ่อนผัน และบุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลดังกล่าว  
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บริษัทจึงขอเรียนแจ้งรายละเอียดของธุรกรรมการจำหน่ายเงินลงทุน ดังนี ้

1. แผนภาพแสดงโครงสร้างก่อนและภายหลังธุรกรรมการจำหน่ายเงินลงทุน 

 

  
 

 

 

 

  

 
หมายเหตุ:  

1/ บริษัท มอร์ คอนแทรค ฟาร์มมิ่ง (“MCF”) ยังมิได้ดำเนินธุรกิจใดๆ 
2/ บริษัท คานาบิส คลับ จำกัด (“CNBCLUB”) ยังมิได้ดำเนินธุรกิจใดๆ 
3/ บริษัท เฮอเบิล เทคโนโลย ีจำกัด (“HBT”) ดำเนินธุรกจิจำหน่ายสินค้าจากสมุนไพรไทยภายใต้เครื่องหมายการค้า”การบูร” 
 

 ภายหลังจากการจำหน่ายเงินลงทุนใน MMD จะทำให้บริษัทย่อยของ MMD ซึ่งได้แก่ HBT CNBCLUB และ 
MCF จะถูกโอนกิจการไปเป็นบริษัทย่อยของ HEMP ตามสัดส่วนการถือหุ้นของ MMD ทั้งนี้ MORE ไม่มีการลงทุนโดยตรงใน 
HBT CNBCLUB และ MCF โดยการลงทุนทั้งหมดของ MORE ในบริษัทดังกล่าวเป็นการลงทุนผ่าน MMD ทั้งสิ้น ดังนั้นการ
จำหน่ายเงินลงทุนใน MMD เท่ากับเป็นการจำหน่ายเงินลงทุนท้ังหมดในบริษัทที่เกี่ยวข้องภายใต้ MMD ในคราวเดียวกัน อย่างไร
ก็ดี เนื่องจาก การลงทุนใน HBT CNBCLUB และ MCF โดย MMD เกิดขึ้นภายหลัง ณ วันท่ี 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 แต่จะเป็นเพียงการเปลี่ยนรายการทางบัญชีจากสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน เป็นเงินลงทุนใน
บริษัทย่อยเท่าน้ัน 

ทั้งนี้ภายหลังจากการเข้าทำรายการบรษิัทฯ จะไม่ส่งตัวแทนเข้าบริหารหรือเป็นกรรมการใน HEMP เนื่องจากบริษัทฯ เห็นว่า 
1. การขายหุ้น MMD ในครั้งนี้เป็นการตกลงที่จะขายขาดเพียงแต่รับหุ้นเป็นค่าตอบแทนแทนเงินสด ซึ่งหุ้นที่ได้

รับมามีราคาที่บริษัทเห็นว่าเหมาะสม 
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2. แนวโน้มธุรกิจของ HEMP ในภาพรวม หลังจากได้ MMD ไปแล้วจะทำให้เกิด Synergy ของธุรกิจ ซึ่งมีแนวโน้มที่
จะเติบโต และมี upside ให้กับผู้ถือหุ้นรายย่อยได้ 

3. ทีมบริหารงานของ HEMP ในปัจจุบันเป็นอดีตผู้บริหาร และเป็นบุคคลที่บริหารจัดการ MMD มาตั้งแต่ต้น บริษัท
มั่นใจว่า ทีมบริหารงานจะทำให้ MMD เติบโต และสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ 

4.  จำนวนหุ้นที่ MORE ได้มามีสัดส่วนที่มีนัยสำคัญ และมีราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาดพอสมควร กลไกในการกำกับ
ดูแลจะดำเนินการผ่านผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ และหาก HEMP บริหารงานทำให้ธุรกิจ MMD ไม่เป็นไปตามคาด ผู้ถือ
หุ้น HEMP ก็เสียหาย นอกจากนี้ หากธุรกิจของ MMD ไม่สร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น MMD ระหว่างทางก็
สามารถเจรจาหาผู้ร่วมทุน  

5. 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 เช่ือมั่นว่าทีม 
HEMP ไม่ทำให้ธุรกิจเสียหายแน่นอน เพราะเป็นทีมที่สร้างธุรกิจนี้มาตั้งแต่ต้น และสัดส่วนและราคาหุ้น HEMP 
ที่ MORE ได้มาสามารถเจรจาหาพันธมิตรทางธุรกิจได้หากธุรกิจไม่เป็นไปตามคาด 

6.   การตัดสินใจช้ันสุดท้ายสำหรับการเข้าทำรายการในครั้งนี้.โดยเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆได้มีการเปิดเผยให้ผู้
ถือหุ้นทราบ และต้องผ่านมติ 3 ใน 4 ของผู้เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของทั้งHEMP และ MORE  อีก
ช้ันหนึ่ง 

7.  หากในอนาคต ผลตอบแทนที่ได้รับจาก HEMP ไม่เป็นไปตามคาด MORE มีทางเลือกที่จะซื้อหุ้นในตลาด
หลักทรัพย์ และทำคำเสนอซื้อหุ้นจากรายย่อย หรืออาจขายหุ้นให้พันธมิตรใหม่ทางธุรกิจที่อาจเอื้อประโยชน์ใน
การทำธุรกิจของHEMP ในอนาคตได้อีกทางเลือกหนึ่งด้วย 
  ทั้งนี้ บริษัทสามารถติดตามผลการดำเนินงาน หรือเหตุการณ์สำคัญของ HEMP  ผ่านกลไกการ
กำกับดูแลของทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวคือ ติดตามการรายงานผลการดำเนินงาน ,งบการเงิน
ของ HEMP  หรือเมื่อมีรายการที่มีนัยสำคัญ ที่มีความผิดปกติ  บริษัทสามารถใช้สิทธิในการโหวตคัดค้านไม่เห็น
ด้วยเพื่อปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยได้อีกทางหนึ่ง 

 
2. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ  

ธุรกรรมดังกล่าวจะเกิดขึ้นก็ต่อเมือ่ (ก) บริษัทได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2564 ของบริษัทซึ่งจะ
จัดขึ้นในวันที่ 26 พฤศจิกายน  2564 และ (ข) HEMP ได้รับอนุมัตจิากท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งจะ
จัดขึ้นในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ใน มีมติอนุมัติธุรกรรมการซื้อหุ้นสามญัของ MMD และธุรกรรมการจัดสรรหุ้น
เพื่อตอบแทนการซื้อหุ้นสามัญของ MMD และ (ค) สำนักงาน ก.ล.ต. อนุญาตให้ HEMP เสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่โดย
เฉพาะเจาะจงต่อบุคคลในวงจำกัด ซึ่งได้แก่บริษัท เพื่อชำระราคาค่าหุ้น MMD แทนเงินสด และอนุมตักิารขอผ่อนผัน
การทำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) 
 

3. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง และความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท 

3.4 คู่กรณีที่เกีย่วข้อง 
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ผู้จะชื้อ : บริษัท เฮลท์ เอม็ไพร์ คอร์ปอเรช่ัน จำกัด (มหาชน) 

ผู้จะขาย : บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน)  

ลักษณะความสัมพันธ์
ระหว่างกัน 

: ไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องท่ีเข้าข่ายเป็นบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดทุนท่ี ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันและ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการ
ปฏิบัติของบริษทัจดทะเบียนในรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 รวมถึงประกาศอื่นๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง เนื่องจากผู้จะซ้ือมิได้เป็น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นผู้มีอำนาจ
ควบคุม รวมท้ังผู้เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวของบริษัท 

 
(1) ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท บริษัท เฮลท ์เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 

ประเภทธุรกิจ การให้บริการที่เกี่ยวข้องด้านสุขภาพ ยา และสมุนไพร 

ที่ตั้ง 
เลขที่ 19 ซอยรามคำแหง 22 (จิตตรานุเคราะห์) ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขต
บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

เลขที่ทะเบียนนิติบุคคล  0107546000440 
วันจดทะเบียนบริษัท 29 ธันวาคม 2546 
ทุนจดทะเบียน 2,933,261,052 บาท 
ทุนที่ออกและเรียกชาระแล้ว  2,933,261,050 บาท 

 
(2)รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับ ณ วันท่ี 19 มี.ค. 2564 

ลำดับ ชื่อ-สกุล จำนวนหุ้น 
ร้อยละของจำนวน

หุ้นทั้งหมด 
1 นายธบิดี มังคะลี 638,233,520 21.76 
2 นางสาวอยัลดา ชินวัฒน์ 547,537,175 18.67 
3 นายณัฐพล จุฬางกูร 182,263,800 6.21 
4 นายทวฉีัตร จุฬางกูร 112,655,300 3.84 
5 นายสุเมธ มโนสุทธ ิ 109,586,500 3.74 
6 บริษัท เจเนอรัล เรคคอร์ด อินเตอร์เนชั่นแนล อินดัสตรี้ จำกัด 66,600,000 2.27 
7 นายฉัตรชัย วงศ์สกุลชัย 59,041,800 2.01 
8 นายณัฏฐวุฒิ ชวีมงคล 54,507,400 1.86 
9 นายสมบัติ พานิชชีวะ 39,000,000 1.33 
10 นายเกษมทัต ไพจิตรสมบัติ 33,458,175 1.14 

รวม 1,842,883,670 62.83 
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(3) รายชื่อคณะกรรมการ ณ วันท่ี 10 กันยายน 2564 

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 
1 นายสุรพันธ ์พุ่มแก้ว กรรมการ 
2 นายสามารถ ฉัว่ศิริพัฒนา กรรมการ 
3 นายสิทธิชยั เกสรสมบัต ิ กรรมการ 
4 นายธบิดี มังคะลี กรรมการ 
5 นายกำพล บุรยิเมธากุล กรรมการ 
6 นางศุภากร ฉัว่ศิริพัฒนา กรรมการ 
7 พล.ต.ท. สฤษฎ์ชัย อเนกเวยีง กรรมการ 
8 นายเฉลิมพงษ์ มหาวาณิชยว์งศ์ กรรมการ 
9 นายพนม รัตนะรัต 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 โดยบริษัทจะได้รับค่าตอบแทนการจำหน่ายเงินลงทุนใน MMD  เป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ HEMP 
จำนวนไม่เกิน 1,655,262,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขาย 0.12083 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 
200,000,000 บาท เมื่อคำนวณขนาดรายการตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน โดยมีรายละเอียดการ
คำนวณเป็นดังต่อไปนี ้
4.1 ขนาดรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ 
ข้อมูลทางการเงิน 

(หน่วย: ล้านบาท) MORE 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 

MMD 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 

สินทรัพย์รวม 550.33 32.96 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 1.17 0.01 
หนี้สินรวม 232.76 7.11 
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 17.17 - 
สินทรัพย์ที่มีตัวตน (NTA) 299.23 25.84 
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (4 ไตรมาสล่าสุด) (11.10) (1.32) 
 

หลักเกณฑ ์ 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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หลักเกณฑ ์ สูตรคำนวณ การคำนวณ (ล้านบาท) ขนาดรายการ 

2. เกณฑ์กำไรสุทธิจาก
การดำเนินงาน 

กำไรสุทธิของสินทรัพย์ทีได้มา x สัดส่วนที่ได้มา x 100 
กำไรสุทธิของบริษัท 

ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากบริษัทฯ ขาดทุนในระยะบัญช ี
12 เดือนย้อนหลัง นับจากวันที่ 30 มิถนุายน 2564  

3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่ง
ตอบแทน 

มูลค่ารายการที่ได้รับ x 100 
สินทรัพย์รวมของบริษัท 

1,655.26 x 0.681/ x 100 
550.33 

ร้อยละ 204.53 

 

4. เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุนที่
ออกเพื่อชำระราคา
สินทรัพย์ 

จำนวนหุ้นทีอ่อกเพือ่ชำระค่าสินทรัพย์ x 100 
จำนวนหุ้นทีอ่อกและชำระแล้วของบริษัท 

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 
 

เมื่อพิจารณาขนาดรายการดังกล่าวด้วยวิธีการคำนวณขนาดรายการตาม เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน
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 บริษัทจึงมีหน้าท่ี 

(1) จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั นที  
โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ท้ายประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ 

(2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความเห็นตามที่กำหนดใน
ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์โดยจัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาพร้อมกับจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ในการนี้ บริษัทได้แต่งตั้งให้  บริษัท 
ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นท่ีปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เป็น
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นในการเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายเงินลงทุน 

(3) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพ่ืออนุมัติในการเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายเงินลงทุน โดยจัดส่งหนังสือ
นัดประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบสี่วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และต้องได้รับอนุมัติจาก
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน   
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อย่างไรก็ดี ธุรกรรมการจำหน่ายเงินลงทุนนั้นจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเง่ือนไขบังคับก่อนตามที่บริษัท และ HEMP จะตกลง
ร่วมกันในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการจำหน่ายเงินลงทุนเสร็จสมบูรณ์ โดยเง่ือนไขบังคับก่อนที่สำคัญสามารถสรุปได้
ดังต่อไปนี้ 

(1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ HEMP มีมติอนุมัติธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ MMD และธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อ
ตอบแทนการซื้อหุ้นสามัญของ MMD รวมทั้งอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็น และ/หรือ เกี่ยวข้องกับธุรกรรม
ดังกล่าว 

(2) ณ วันท่ีการซื้อขายเสร็จสมบูรณ ์ไม่มีเหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ เกิดขึ้นหรือถูกทำให้เกิดขึ้นหรือมีเหตุอัน
ควรจะคาดได้ว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อ MMD หรือขัดขวางการ
เข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายเงินลงทุนของบริษัท และ MMD จะไม่มีภาระผูกพันใด ๆ กับบุคคลอื่น 
นอกเหนือจากภาระผูกพันท่ีเกิดจากการทำการค้าปกติ 

(3) สำนักงาน ก.ล.ต. อนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ HEMP ให้แก่ บริษัท ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด 
(Private Placement) และการขอผ่อนผันการทำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่
ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) 

(4) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท  มีมติอนุมัติการจำหน่ายเงินลงทุนในหุ้น
สามัญของ MMD ให้แก่ HEMP รวมถึง การเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น ข้อตกลง สัญญา และเอกสารอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ MMD และธุรกรรมการจดัสรรหุน้ดังกล่าว ตลอดจนการ
ดำเนินการอื่นใดเพื่อให้การเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ MMD และธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบ
แทนการซื้อหุ้นสามัญของ MMD เสร็จสมบูรณ์ 

4.2 ขนาดรายการได้มาซึ่งทรัพย์สิน 
การได้รับหุ้นจาก HEMP ซึ่งเป็นค่าตอบแทนการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท ไม่ถือเป็นการซื้อกิจการของบริษัท

อื่นมาเป็นของบริษัทที่จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศเรื่องรายการ
ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดรายการดังกล่าวด้วยวิธีการคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวม
ของสิ่งตอบแทนเปรียบเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัท ตามงบการเงินของบริษัท สิ้นสุด ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 ซึ่ง
ผู้สอบบัญชีของบริษัทสอบทานแล้วนั้น พบว่ามีมูลค่าขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์เท่ากับร้อยละ 204.53 ทั้งนี้บริษัทไม่มี
รายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทในรอบหกเดือนท่ีผ่านมา แต่มีการทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ในคราวเดียวกันน้ี 
(การจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท มอร์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (“PROP”)) ซึ่งเป็นผลให้มีมูลค่าของรายการสูงสุด
รวมเท่ากับร้อยละ 249.96  ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ดังนั้น ธุรกรรมจึงจัดอยู่ในรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 
1 ของประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งไม่เข้าข่ายรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนที่จะต้องรายงาน
สารสนเทศหรือต้องขออนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นตามหลกัเกณฑ์การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสนิทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนและ
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 บริษัท มอร์ เมดดิคัล จำกัด 
ประเภทธุรกิจ ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

ที่ตั้ง 
เลขที่ 222/148-150 อาคารชุดบ้านสวนจตุจักร ซอยวิภาวดีรังสิต 17  
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 

เลขที่ทะเบียนนิติบุคคล  0105558030207 
วันจดทะเบียนบริษัท 17 กุมภาพันธ์ 2558 
ทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท* 
ทุนที่ออกและเรียกชาระแล้ว  25,000,000 บาท 

* ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้ทำธุรกรรมการซ้ือหุ้นสามัญของ MMD นี้ MMD มีทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท แบ่ง

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                         รายการ 

17/02/2558    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 

21/10/2562 บริษัทเปลี่ยนชื่อ จากเดิม “บริษัท พ ีเพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด” เป็น บริษัท พีเพิล แพลตฟอร์ม จำกัด 

20/03/2563 บริษัทเปลี่ยนชื่อ จากเดิม “บริษัท พีเพลิ แพลตฟอร์ม จำกัด” เป็น บริษัท มอร ์เมดดิคัล จำกัด 

17/07/2563 มติคณะกรรมการ MORE ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 มีมติอนุมัติให้อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบยีนของ MORE จำนวน 
177,250,000 บาท จากทุนจดทะเบยีนเดิม 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 มอร ์เมดดิคัล จำกดั (บริษัทย่อย ถอื
หุ้น 99.99%)  

23/07/2564 เข้าซ้ือหุ้นสามัญในบริษัท เฮอเบิล เทคโนโลยี จำกัด เป็นจำนวนร้อยละ 75 คิดเป็นจำนวน 750,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท (ซ้ือที่
ราคา PAR) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นเท่ากบั 7,500,000 บาท เพื่อดำเนินธุรกิจจำหน่ายสินค้าจากสมุนไพรไทยภายใต้เครื่องหมายการค้า”
การบูร” 
อนุมัติการจัดตั้งบริษัท มอร ์คอนแทรค ฟาร์มมิ่ง จำกัด  จำนวน 50,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 100 บาท 
โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 เพื่อการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพืชพรรณ สมุนไพรทุกชนิด กัญชา กัญชง ใบกระท่อม ฯลฯ 
โดยปัจจุบันยังไม่ได้ดำเนินธุรกิจดังกล่าว 
อนุมัติการจัดตั้ง บริษัท คานาบิส คลับ จำกัด จำนวน 50,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท 
โดยถือหุ้นในสัดส่วนรอ้ยละ 51เพื่อการประกอบธุรกิจที่เกีย่วขอ้งกับพืชพรรณ สมุนไพรทุกชนิด กัญชา กัญชง ใบกระทอ่ม ฯลฯ โดย
ปัจจุบันยังไม่ได้ดำเนินธุรกิจดังกล่าว 

31/08/2564 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้นครั้งที่3/2564 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ของบริษัท มอร์ เมดดิคัล จำกัด (“บริษัทย่อย”) ซ่ึงบริษัทฯ 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 บาทโดยการลดทุนดังกล่าวดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วเมื่อวันที ่30 กันยายน 2564 

10/09/2564 คณะกรรมการ MORE  ครัง้ที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 มีมติอนุมตัิให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการ
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ยกเลิกมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ประชุมเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 วาระที่ 5 (1) เร่ืองการอนุมัติการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนให้บุคคลเฉพาะเจาะจง (Private Placement) เนื่องจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวนั้น มิได้ดำเนินการภายใน
กำหนดระยะเวลา 3 เดือนนับแตว่ันที่มมีติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ทำให้บริษทัฯ ขาดเงินลงทุนในโครงการผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยและ
การตั้งร้าน “การบูร”  

10/09/2564    ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท มอร์ เมดดิคัล 
จำกัด (“MMD”) ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัท 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 ซ่ึงได้แก่ HBT CNBCLUB และ MCF จะถูกโอนกิจการไปเป็นบริษัทย่อยของ HEMP ตามสัดส่วน
การถือหุ้นของ MMD ทั้งนี้ MORE ไม่มีการลงทุนโดยตรงใน HBT CNBCLUB และ MCF โดยการลงทุนทั้งหมดของ MORE ในบริษัท
ดังกล่าวเป็นการลงทุนผ่าน MMD ทั้งสิ้น ดังนั้นการจำหน่ายเงินลงทุนใน MMD เท่ากับเป็นการจำหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัทที่
เกี่ยวข้องภายใต้ MMD ในคราวเดียวกัน 

 
(2) รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันท่ี 10 กันยายน 2564  

ลำดับ ชื่อ-สกุล 
ปัจจุบัน หลังลดทุน 

จำนวนหุ้น ร้อยละ จำนวนหุ้น ร้อยละ 
1 บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) 999,997 99.9997 249,998 99.9992 
2 นายอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ 1 0.0001 1 0.0004 
3 นายศิริศักดิ์ ปิยทัสสกีุล 2 0.0002 1 0.0004 

รวม 1,000,000 100 250,000 100 

(3) รายชื่อคณะกรรมการ ณ วันท่ี  10 กันยายน 2564 

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 
1 นายอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ กรรมการ 

 
ปัจจุบันบริษัทย่อยดังกล่าว ประกอบธุรกิจจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพร ภายใต้ตราสัญลักษณ์ “การบูร  

ประกอบธุรกิจปลูกกัญชง กัญชา โดยที่ผ่านมาได้เข้าร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) กับหน่วยงานต่างๆ  
(4) การประกอบธุรกิจMMD ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยปัจจุบันได้เข้าร่วมลงนาม

ความร่วมมือ (MOU) กับหน่วยงานต่างๆ ดังน้ี 
1. บันทึกความร่วมมือ (MOU) เรื่อง “การประกอบกิจการผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพ ร้านผลิตภัณฑ์

สมุนไพรคุณภาพภายใต้ตราสัญลักษณ์ “การบูร” ระหว่าง 3 หน่วยงาน ได้แก่ (1) กรมการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข (2) แพทยสมาคมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ผสมผสาน (3) บริษัท มอร์ เมดดิคัล จำกัด ซึ่ งมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการส่งเสริมผู้ประกอบการ
สมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ส่งเสริมให้มีการขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ทั้งในและต่างประเทศ 
เพื่อเพิ่มมูลค่าและศักยภาพในการแข่งขันในระดับนานาชาติของประเทศด้านสมุนไพรและได้ดำเนินการ
ค้นคว้าวิจัยผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทยเพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย ขยายช่องทางการ
จําหน่ายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้เข้าถึงลูกค้าได้ง่ายขึ้น และรวบรวมผลิตภัณฑ์สมุนไพรมา
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 การผลิตและการใช้ผลิตภัณฑ์
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
จากหน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้อง 

5. บันทึกความเข้าใจ โครงการการวิจัยและพัฒนาพืชกัญชาและกัญชง ระหว่าง บริษัท มอร์เมดดิคัล จำกัด 
กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กัญชาและกัญชง พัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมขยายพันธุ์ การเพาะปลูกการผลิตเพื่อการสกัดสารในกัญชงและกัญชา การผลิต
เมล็ดพันธุ์ การวิจัยและพัฒนาเพื่อนำเมล็ดไปทำเป็นอาหาร การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้จากลำต้น 
แกน และเปลือก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ อาหาร เครื่องสำอาง และ
ประโยชน์ด้านอุตสาหกรรมพาณิชย์ 

6. บันทึกข้อตกลง ว่าด้ วยความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง บริษัท  มอร์ เมดดิคัล จำกัด  กับ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันใน
การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมพืชเสพติดเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ส่งเสริมสุขภาพ ผลิตสารสกัด
หรือผลิตภัณฑ์ และส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนหรือเกษตรกรให้สามารถดำเนินการผลิตพืชเสพติดให้มี
คุณภาพและมาตรฐาน 

MMD มีบริษัทย่อย  3 บริษัท คือ  
 

1. บริษัท เฮอเบิล เทคโนโลยี จำกัด  
 

ชื่อบริษัท บริษัท เฮอเบิล เทคโนโลยี จำกัด (“HBT”) 
ประเภทธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เวชสำอาง ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษา

สุขภาพและความงาม และอาหารเสริม 
ที่ตั้ง 19 ซอยรามคำแหง 22 (จิตตรานุเคราะห์) ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 

กรุงเทพมหานคร 10240 
เลขทะเบียนนิติบุคคล  0105563117200 
วันจดทะเบียนบริษัท 11 สิงหาคม 2563 
ทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท 
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว  10,000,000 บาท 
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รายชื่อผู้ถือหุ้น  รายชื่อ จำนวนหุ้น สัดส่วน (%) 
ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2564 1. บริษัท มอร์ เมดดิคัล จำกัด 74,999 75.00 
 2. นายวัชระ เปล่งสุรีย์ /1 25,000 25.00 
 3. นายอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ            1           -  
 รวม 100,000 100.00 
รายชื่อกรรมการ 
 

1. นายวัชระ เปล่งสุรีย์ 
2. นายชัชวีร์ ชีวีวัฒน์ 
3. นายปกรณ์ เล่าเปี่ยม 

ข้อมูลทางการเงิน HBT  รายการ บาท 
ณ 31 ธ.ค. 2563  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 207,881 
 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 3,477,200 
 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 282,768 
 รวมสินทรัพย์ 3,759,968 
 รวมหนี้สิน 1,875,896 
 รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,884,072 
 รวมรายได้ 2,773,614 
 กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (3,615,928) 

 
หมายเหตุ : 1/ นายวัชระ เปล่งสุรีย์ (“นายวัชระ”) ประกอบอาชีพเภสัชกร และดำเนินธุรกิจร้านขายยา ซึ่งถือเป็น Strategic partner ของ HBT โดยนายวัชระจะนำสินค้าจาก

แบรนด์การบูร ไปจำหน่ายตามร้านขายยาที่ตนเป็นเจ้าของทั่วประเทศกว่า 100 สาขา นอกจากนี้ นายวัชระ ยังดูแลการจำหน่ายสินค้าแบรนด์การบูรในช่องทางร้าน
ขายยาเจ้าอ่ืนๆ 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 เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 
(“ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน”) 

2 บริษัท มอร์ คอนแทรค ฟาร์มมิ่ง จำกัด  
ชื่อบริษัท บริษัท มอร์ คอนแทรค ฟาร์มมิ่ง จำกัด (“MCF”)  
ประเภทธุรกิจ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพืชพรรณสมุนไพรทุกชนิด กัญชา กัญชง ใบกระท่อม ฯลฯ ผลิตและจำหน่าย

ผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เวชสำอาง ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษาสุขภาพและความงาม 
และอาหารเสริม 

ที่ตั้ง เลขที่ 222/148-150 อาคารชุดบ้านสวนจตุจักร ซอยวิภาวดีรังสิต 17  
ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 

เลขทะเบียนนิติบุคคล  อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดตั้ง 
วันจดทะเบียนบริษัท  อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดตั้ง 
ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท 
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว  อยู่ระหว่างการชำระทุนจดทะเบียน 
รายชื่อผู้ถือหุ้น  รายชื่อ จำนวนหุ้น สัดส่วน (%) 
ณ วันที่  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 
 

1. นายอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ 
2. นายศิริศักดิ์ ปิยทัสสีกุล 

ข้อมูลทางการเงิน -ยังไม่ได้ดำเนินธุรกิจ- 

 
3.บริษัท คานาบิส คลับ จำกัด  

ชื่อบริษัท บริษัท คานาบิส คลับ จำกัด (“CNBCLUB”) 
ประเภทธุรกิจ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพืชพรรณสมุนไพรทุกชนิด กัญชา กัญชง ใบกระท่อม ฯลฯ ผลิตและจำหน่าย

ผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เวชสำอาง ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษาสุขภาพและความงาม 
และอาหารเสริม 

ที่ตั้ง เลขที่ 222/148-150 อาคารชุดบ้านสวนจตุจักร ซอยวิภาวดีรังสิต 17  
ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 

เลขทะเบียนนิติบุคคล  0105564133802 
วันจดทะเบียนบริษัท 10 กันยายน 2564 
ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท 
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว  2,500,000 บาท 
รายชื่อผู้ถือหุ้น  รายชื่อ จำนวนหุ้น สัดส่วน (%) 
ณ วันที่ 10 กันยายน 2564 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 
รายชื่อกรรมการ 
 

1. นายอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ 
2. นายจาฤก กัลย์จาฤก 

ข้อมูลทางการเงิน  -ยังไม่ได้ดำเนินธุรกิจ- 
 

งบการเงิน MMD  
งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ (ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 MMD ยังมิได้มีลงทุนในบริษัทย่อย6/) 
             (หน่วย: บาท)  

  31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2563 30 มิ.ย. 25641/ 

สินทรัพย ์         
สินทรัพยห์มุนเวียน         
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 236,054.00  2,174,344.00  451,174.00  969,482.14  
ลกูหนีอ่ื้นและลกูหนีก้ิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั 242,000.00  1,180,788.00  432,020.00  1,619,058.172/ 
เงินกูใ้หย้ืมระยะสัน้แก่กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั -   -   9,600,000.00  10,800,000.003/  
สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น 17,509.00  46.00  32,286.00  19,033.10  
รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 495,563.00  3,355,178.00  10,515,480.00  13,407,573.41  
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน         
สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน-สทุธิ -   10,629.00  9,487.00  8,922.46  
ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ ์ -   -   -   6,079,161.014/  
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น 28,318,769.00  23,214,059.00  16,917,229.00  13,468,563.515/6/  
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  31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2563 30 มิ.ย. 25641/ 

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 28,318,769.00  23,224,688.00  16,926,716.00  19,556,646.98  
รวมสินทรัพย ์ 28,814,332.00  26,579,866.00  27,442,196.00  32,964,220.39  

หนีสิ้น         
หนีส้ินการคา้และเจา้หนีอ่ื้น 317,147.00  48,000.00  725,104.00  785,623.22 
เงินกูย้ืมระยะสัน้จากกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั 2,000,000.00  -   -   1,650,000.007/  
หนีส้ินหมนุเวียนอื่น 2,700.00  10,200.00  7,159.00  16,775.93  
สญัญาเช่าการเงิน – สว่นที่ถึงก าหนดช าระภายใน
หนึ่งปี 

-   -   -   912,724.12  

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 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  
หนีส้ินไม่หมนุเวียน         
สญัญาเช่าการเงิน  -   -   -   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         
ทนุเรือนหุน้         
ทนุจดทะเบียน         
หุน้สามญั 1,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 100 บาท 100,000,000.00  100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 
ทนุที่ออกและช าระแลว้         
หุน้สามญั 1,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 25 บาท 25,000,000.00  25,000,000.00  25,000,000.00  25,000,000.00  
ก าไรสะสม 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/ ลูกหนี้อื่นและลูกหนีก้ิจการที่เกี่ยวขอ้งกัน ประกอบด้วย 1) ดอกเบี้ยค้างรับจาก MORE จำนวน 0.44 ล้านบาท (MORE จะชำระคืนแก ่
MMD ก่อนการเข้าทำรายการ  2) ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้สรรพากรรวม จำนวน 1.17 ล้านบาท 
3/ เงินกู้ให้ยืมระยะสั้นแก่กจิการที่เกีย่วข้องกัน เป็นเงินให้กู้ยืมแก่ MORE โดย MORE จะชำระคืนแก ่MMD ก่อนการเข้าทำรายการ 
4/ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ประกอบด้วยยานพาหนะ 
5/ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ประกอบดว้ยเงินประกันในโครงการ Smart Server จำนวน 10.00 ล้านบาท (เป็นโครงการในอดีตที่ MMD 
ดำเนินธุรกิจติดต้ังระบบประหยัดพลังงานให้แก่ลูกค้ามาตั้งแต่ปี 2561 โดยภายหลังจาก 30 มิถุนายน 64 MMD จะไมม่ีการรับรู้รายได้จาก
โครงการดังกล่าวอีกตอ่ไป) 
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 ล้านบาท) มาชำระเป็นทุนจดทะเบียนตามสัดส่วนใน HBTแล้วจำนวน 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 
 

งบกำไรขาดทนุ                   (หน่วย: บาท) 

 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 6 เดือนแรกปี 25641/  
ก าไรหรือขาดทุน:         
รายได ้         
รายไดจ้ากการขาย -   -   -   785,495.33  
รายไดอ่ื้น 1,521,366.00  3,383,058.00  2,418,095.00  903,316.18  

ดอกเบีย้รบั 1,103,796.32  3,767.86  230,925.42  287,539.96  
ส่วนแบ่งจากการลงทนุ 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         
ค่าใชจ้่ายในการขาย -   -   -   708,300.00  
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 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  
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงิน
และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

705,471.00  65,967.00  199,039.00  (733,733.93) 

ตน้ทนุทางการเงิน 10,616.00  21,062.00  -   86,344.06  
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 694,855.00  44,905.00  199,039.00  (820,077.99) 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้ 138,771.00  11,106.00  41,420.00  -   
ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับงวด 556,084.00  33,799.00  157,619.00  (820,077.99) 

หมายเหตุ: 1/ ข้อมูลปีงบการเงิน 2561– 2563 ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี และงบการเงินงวด 6 เดือน สิ้นสดุ 30 มิถุนายน 2564 
จัดทำขึ้นโดยฝา่บริหารของบริษัท 

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 วันท่ี 30 มิถุนายน 2564  บริษัท มอร์ เมดดิคัล จำกัด มีเงินให้
กู้ยืมกับ บริษัท มอร์ รีเทิร์น  จำกัด (มหาชน) จำนวน  10.8 ล้านบาท โดยหนี้ดังกล่าวรวมพิจารณากับราคาขายแล้ว 
 
 ข้อมูลทั่วไปของ HEMP มีรายละเอียดสรุป ได้ดังนี้ 

ชื่อบริษัท บริษัท เฮลท ์เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“HEMP”) 
ประเภทธุรกิจ ธุรกิจด้านการส่งเสริมสุขภาพ (Healthcare & Wellness) อาทิ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร การแพทย์แผนไทย 

เวชภัณฑ์ เวชสำอาง ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เป็นต้น 
ที่ตั้ง 19 ซอยรามคำแหง 22 (จิตตรานุเคราะห์) ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240 
เลขทะเบียนนิติบุคคล  0107546000440 

วันจดทะเบียนบริษัท 17 กุมภาพันธ์ 2558 
ทุนจดทะเบยีน 2,933,261,052 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,933,261,052 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว  2,933,261,050 บาท 
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  รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ ณ วันท่ี 19 มี.ค. 2564 

 รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วน (%) 
1. นาย ธิบดี มังคะลี 638,233,520 21.76 
2. น.ส. อัยลดา ชินวัฒน์ 547,537,175 18.67 
3. นาย ณัฐพล จุฬางกูร 182,263,800 6.21 
4. นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร 112,655,300 3.84 
5. นาย สุเมธ มโนสุทธิ 109,586,500 3.74 
6. บริษัท เจเนอรัล เรคคอร์ด อินเตอร์เนชั่นแนล อินดัสตรี จำกัด 66,600,000 2.27 
7. นาย ฉัตรชัย วงศ์สกุลชัย 59,041,800 2.01 
8. นาย ณัฏฐวุฒิ ชีวมงคล 54,507,400 1.86 
9. นาย สมบัติ พานิชชีวะ 39,000,000 1.33 
10. นาย เกษมทัต ไพจิตรสมบัติ 33,458,175 1.14 

 อื่น ๆ 1,090,377,380 37.17 
 รวม 2,933,261,050 100.00 

(1) รายชื่อคณะกรรมการ 

 ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 
1. พลเอก สุรพันธ ์พุ่มแก้ว ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 
2. นาย สามารถ ฉั่วศิริพัฒนา ประธานเจา้หน้าที่บรหิาร / กรรมการ 
3. นาย สิทธิชัย เกสรสมบัต ิ กรรมการ 
4. นาย ธิบดี มังคะล ี กรรมการ 
5. นาย กำพล บุริยเมธากุล กรรมการ 
6. นาง ศุภากร ฉั่วศิริพัฒนา กรรมการ 
7. พล.ต.ท. สฤษฎ์ชัย อเนกเวยีง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
8. นาย เฉลิมพงษ ์มหาวาณิชยว์งศ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
9. นาย พนม รัตนะรัต กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

(2) ข้อมูลทางการเงินท่ีสำคัญ  

รายการ (ล้านบาท) 

งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที ่ 
 (ตรวจสอบแลว้/สอบทานแล้ว) 

31 ธันวาคม 

2561 

31 ธันวาคม 

2562 

31 ธันวาคม 
2563 

30 มิถุนายน 
2564 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4.75 22.95 1.39 10.50 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 69.12 54.11 27.65 156.67 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 76.41 41.03 52.69 188.78 
รวมสินทรัพย์ 145.53 95.14 80.34 345.45 
รวมหนี้สินหมุนเวียน 78.95 69.70 68.07 101.26 
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 19.29 22.92 34.11 73.06 
รวมหนี้สิน 98.24 92.62 102.18 174.32 
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รายการ (ล้านบาท) 

งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที ่ 
 (ตรวจสอบแลว้/สอบทานแล้ว) 

31 ธันวาคม 

2561 

31 ธันวาคม 

2562 

31 ธันวาคม 
2563 

30 มิถุนายน 
2564 

ทุนที่ออกและชำระแล้ว 977.75 977.75 977.75 2,933.26 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น - บริษัทใหญ่ 47.28 2.50 -21.85 153.11 
รวมรายได้ 219.75 147.67 109.13 53.05 
กำไร (ขาดทุน) ก่อนหักดอกเบี้ยจ่ายและภาษี (63.22) (44.16) (26.94) (21.41) 
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ - ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ (65.31) (44.78) (28.37) (21.42) 

 

7. มูลค่าของสินทรัพย์ท่ีจำหน่ายไป 

 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 ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินท่ีได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งได้
คำนึงถึงศักยภาพ และความสามารถในการทำกำไรของกิจการในอนาคต โดยมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของ MMD จากการประเมิน
มูลค่าอยู่ประมาณ  371.53 ล้านบาท แต่เป็นมูลค่าที่จะเกิดขึ้นหาก MMD ได้รับเงินลงทุนเพิ่มเติมและมีผลประกอบการเป็นไป
ตามที่คาดหมาย นอกจากน้ี เงินลงทุนใน MMD มีมูลค่าทางบัญชีตามงบการเงินของบริษัท ณ วันท่ี 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 โดยพิจารณาว่าราคาดังกลา่วเป็นราคา
ที่สูงกว่ามูลค่าทางบัญชีของ HEMP ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เท่ากับ 0.05 บาทต่อหุ้น แต่ก็ต่ำกว่าราคาตลาดค่อนข้างมาก 
แม้ว่าราคาตลาดเป็นผลของการซื้อขายในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเท่านั้น อาจจะไม่สะท้อนถึงพื้นฐานและมูลค่าที่แท้จริงของกิจการ 
แต่บริษัทก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากเงินปันผลจากการดำเนินงานของธุรกิจของ HEMP และ MMD อีกทั้ง Capital Gain 
หลังจากพ้นกำหนด Silent Period 1 ปีแล้ว นอกจากนี้ จำนวนหุ้นท่ีบริษัทได้รับคิดเป็นร้อยละ 36.07 ของจำนวนหุ้นท่ีจำหน่าย
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 ลดภาระทางการเงินและค่าใช้จ่ายทางการเงินท่ีเกี่ยวข้องได้ 
 

10. แผนการใช้เงินที่ได้รับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ 

 ในการเข้าทำรายการครั้งนี้ บริษัทไม่ได้รับเงินสด แต่ได้รับค่าตอบแทนเป็นหุ้นสามัญ เพิ่มทุนของ HEMP เป็นจำนวน 

1,655,262,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  

 

11. เง่ือนไขการเข้าทำรายการ 

เนื่องจากธุรกรรมการจำหน่ายเงินลงทุนของบริษัทที่คำนวณขนาดรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์สูงสุดเท่ากับร้อยละ 
204.53 ดังนั้น ธุรกรรมดังกล่าวจึงจัดอยู่ในรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 1 ซึ่งตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือ
จำหน่ายไปซึ่ง กำหนดให้บริษัทมีหน้าที่ต้องดำเนินการทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศสำหรับการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ท้ายประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป และจัดให้มีการ
ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติการตกลงเข้าทำรายการดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้
ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและมีสารสนเทศอย่างน้อย
ตามที่ประกาศเรื่องการได้มาหรือจําหน่ายไปฯ กำหนดพร้อมความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจาก
สำนักงาน ก.ล.ต. ให้แก่ผู้ถือหุ้น เป็นระยะเวลาลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงเง่ือนไขบังคับก่อนตามที่
บริษัท และ HEMP จะตกลงร่วมกันในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการจำหน่ายเงินลงทุนเสร็จสมบูรณ์ โดยเงื่อนไขบังคับก่อนท่ี
สำคัญสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ 
(1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ HEMP มีมตอินุมัติธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ MMD และธุรกรรมการจดัสรรหุน้เพื่อตอบแทน

การซื้อหุ้นสามัญของ MMD รวมทัง้อนุมัติเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็น และ/หรือ เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าว 
(2) ณ วันท่ีการซื้อขายเสรจ็สมบรูณ์ ไม่มีเหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ เกิดขึ้นหรือถูกทำให้เกิดขึ้นหรือมเีหตุอันควรจะคาด

ได้ว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัสำคญัต่อ MMD หรือขัดขวางการเข้าทำธุรกรรมการ
จำหน่ายเงินลงทุนของบริษัทและ MMD จะไม่มภีาระผูกพันใด ๆ กบับุคคลอื่น นอกเหนือจากภาระผกูพันท่ีเกิดจากการ
ทำการค้าปกต ิ

(3) สำนักงาน ก.ล.ต. อนุมตัิการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนของ HEMP ให้แก่ บริษัท ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private 
Placement) และการขอผ่อนผันการทำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
(Whitewash) 

(4)  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท  มมีติอนุมัติการจำหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามญัของ 
MMD ให้แก ่HEMP รวมถึง การเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น ข้อตกลง สัญญา และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำ
ธุรกรรมการซื้อหุ้นสามญัของ MMD และธุรกรรมการจัดสรรหุ้นดังกล่าว ตลอดจนการดำเนินการอื่นใดเพื่อให้การเข้าทำ
ธุรกรรมการซื้อหุ้นสามญัของ MMD และธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้นสามัญของ MMD เสร็จสมบูรณ ์
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         สรุปร่างสัญญาซ้ือขายหุ้น MMD ระหว่าง HEMP กับบริษัทฯ 
 

ล าดับ หัวข้อ รายละเอียด 

1.  คู่สญัญา 1. บริษัท มอร ์รีเทิรน์ จ ากดั (มหาชน) (ในฐานะผูข้าย)  
2. บริษัท เฮลท ์เอ็มไพร ์คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) (ในฐานะผูซ้ือ้)  

2.  รายละเอียดหุน้ที่จะซือ้ขาย คู่สญัญามีความประสงคจ์ะซือ้และขายหุน้ของ MMD ซึ่งเป็นบริษัทจ ากัดจัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย โดย ณ วนัท า
สญัญาฉบับนี ้บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจ านวน 100,000,000 บาท (หนึ่งรอ้ยลา้นบาท) แบ่งเป็นหุน้สามัญจ านวน 
1,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 100 บาท ทัง้นี ้บริษัทฯ อยู่ระหว่างการด าเนินการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ และเม่ือ
เสร็จสิน้กระบวนการลดทุนดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ จะมีทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 25,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้น
สามญัจ านวน 250,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 100 บาท 

3.  การซือ้ขายหุน้ที่ซือ้ขาย 1. ผูซ้ือ้ปฏิบตัิตามค ารบัรองของผูซ้ือ้ 
2. หุน้ที่ซือ้ขายต้องปราศจากภาระติดพันใด ๆ ในวันที่การซือ้ขายเสร็จสมบูรณ์ ทั้งนี ้การซือ้ขายหุ้นที่ซือ้ขาย

จะตอ้งเป็นไปตามวิธีการที่ก าหนดไวใ้นสัญญานี ้ และอยู่ภายใตเ้งื่อนไขบังคับก่อน รวมทั้งเงื่อนไขอ่ืน ๆ ใน
สญัญานีไ้ดร้บัการปฏิบตัิจนครบถว้นแลว้  

3. ผู้ซือ้มีความประสงค์ที่จะซือ้หุ้นที่ซือ้ขายในราคารวมทั้งสิน้ไม่เกิน  200,000,000 บาท (สองรอ้ยล้านบาท) 
(“ราคาซือ้ขาย”) โดยคู่สญัญาตกลงใหผู้ซ้ือ้ช าระราคาซือ้ขายดงักล่าวโดยวิธีการออกหุน้สามญัที่ออกใหม่ของ 
HEMP จ านวนทั้งสิน้ 1,655,262,500 หุน้ (หนึ่งพันหกรอ้ยหา้สิบหา้ลา้นสองแสนหกหม่ืนสองพันหา้รอ้ยหุน้ ) 
โดยมีมลูค่าหุน้ที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท (หนึ่งบาท) 

4.  เง่ือนไขบงัคบัก่อนผูซ้ือ้ 1. ผูซ้ือ้ไดร้บัอนมุตัิจากคณะกรรมการและผูถ้ือหุน้ของผูซ้ือ้ที่ถกูตอ้งตามที่กฎหมายก าหนด 

2. ผู้ซื ้อได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ขายตามสัญญาฉบับนี ้จากส านักงานก .ล.ต. ตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดไวภ้ายใต้ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน  ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้
บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุน้ที่ออกใหม่ต่อบคุคลในวงจ ากดั 

3. ผูซ้ือ้ไดร้บัอนุมัติการผ่อนผันการท าค าเสนอซือ้หลักทรพัยท์ั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น  
(Whitewash) จากที่ประชมุผูถ้ือหุน้ของบริษัทฯ และส านักงาน ก.ล.ต. ตามนัยของประกาศส านกังาน ก.ล.ต. ที่ 
สก. 29/2561 เร่ืองหลกัเกณฑใ์นการขอผ่อนผนัการท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของกิจการ 

4. ด าเนินการยื่นค าขอจดทะเบียนมติการเพิ่มทนุทะเบียนต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์
5.  เง่ือนไขบงัคบัก่อนผูข้าย 1. ผูข้ายปฏิบตัิตามค ารบัรองของผูข้าย 

2. ผูข้ายไดร้บัอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท และผูถ้ือหุน้  
6.  เง่ือนไขอ่ืนๆ 1. ณ วนัที่การซือ้ขายเสร็จสมบูรณ์ ไม่มีเหตุการณ์หรือการกระท าใด ๆ เกิดขึน้หรือถูกท าใหเ้กิดขึน้หรือมีเหตุอัน

ควรจะคาดไดว้่าจะเกิดขึน้ซึ่งอาจก่อใหเ้กิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส าคญัต่อ MMD หรือขดัขวางการเขา้
ท าธุรกรรมการจ าหน่ายเงินลงทุนของบริษัท และ MMD จะไม่มีภาระผูกพนัใด ๆ กับบุคคลอ่ืน นอกเหนือจาก
ภาระผกูพนัที่เกิดจากการท าการคา้ปกติ 

2. ไม่มีกฎหมายที่ใชบ้งัคบัของหน่วยงานราชการที่ประกาศหรืออยู่ระหว่างการประกาศใช้ และจะมีผลภายหลัง
จากวนัที่การซือ้ขายเสรจ็สมบรูณ ์ซึ่งหา้มมิใหมี้การซือ้ขายหุน้ที่ซือ้ขาย 

3. ไม่มีการฟ้องรอ้งหรือด าเนินคดีใด ๆ ไม่ว่า ผู้ขาย MMD จะเป็นโจทก์หรือจ าเลยก็ตาม ซึ่งจะมีผลต่อความ
สมบูรณ์ของการซือ้ขายหุ้นที่ซือ้ขายตามสัญญาฉบับนี ้  รวมทั้งไม่มีการด าเนินการทางกฎหมาย หรือการ
ด าเนินการโดยบคุคลใด ๆ เพ่ือโตแ้ยง้การท าธุรกรรมที่ก าหนดไวใ้นสญัญาฉบบันี ้

4. ผูข้ายรบัทราบและตกลงว่า ในกรณีที่ราคาเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทนุของ HEMP ที่ออกใหแ้ก่ผูข้ายเพ่ือช าระ
เป็นค่าตอบแทนการซือ้หุน้ที่ซือ้ขายจากผูข้ายนัน้ ต า่กว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาดของหุน้ของ HEMP ก่อนวนั

319



 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 

 

 

 

ล าดับ หัวข้อ รายละเอียด 

แรกที่มีการเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทนุ ผูข้ายจะไม่สามารถขายหุน้สามญัเพ่ิมทนุดงักล่าวภายในระยะเวลา 1 ปี
นบัแต่วนัที่หุน้สามญัเพ่ิมทนุของบริษัทผูซ้ือ้เร่ิมท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ (Silent Period)  

5. ผูข้ายตกลงและรบัรองว่าจะไม่แต่งตัง้ตวัแทนของผูข้ายเขา้เป็นกรรมการในผูซ้ือ้ 
7.  การคา้แข่ง ผูข้ายตกลงที่จะไม่ท าธุรกิจแข่งขนักบัผูซ้ือ้ 

 
ทั้งนีเ้งื่อนไขการค้าแข่งที่บริษัทไดท้ำข้อตกลงท่ีจะไม่ทำธุรกิจแข่งขันกับ HEMP นั้น คณะกรรมการมีความเห็นว่า เนื่องจาก
ปัจจุบัน บริษัทฯ มีนโยบายที่จะมุง่เน้นการทำธุรกิจบรหิารจดัการนำ้ครบวงจร น้ำประปา บำบัดนำ้เสยี เป็นธุรกิจหลัก ไมไ่ดม้ี
นโยบายหรือแผนงานในการประกอบธุรกิจ ด้านการส่งเสริมสุขภาพ (Healthcare & Wellness) อาทิ ผลิตภณัฑ์สมุนไพร 
การแพทย์แผนไทย เวชภัณฑ์ เวชสำอาง ผลติภณัฑ์เสรมิความงาม ผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร เช่นเดียวกับ MMD  จึงได้มีมติอนุมตัิ
ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพจิารณาอนุมัติการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท มอร์ เมดดิคัล จำกดั (“MMD”)  ให้แก่ บริษัท 
เฮลท ์เอม็ไพร์ คอร์ปอเรช่ัน จำกัด (มหาชน) (“HEMP”) ดังกล่าว 
 
12. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการทำรายการ 
 ตามที่ บริษัทฯ มิได้รับเงินเพิ่มทุน จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้บุคคลเฉพาะเจาะจง (Private Placement) 

จำนวนรวม 3,000,000,000 หุ้น โดยมีราคาเสนอขาย 0.50 บาทต่อหุ้น (ที่ได้มีมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 

ประชุมเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 ให้อนุมัติการเพิ่มทุนดังกล่าว) เนื่องจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวมิได้ดำเนินการ

ภายในกำหนดระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วันที่มีมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น จึงทำให้ราคาเสนอขายต้องถูกกำหนดขึ้นใหม่เป็น

ราคาตลาด (ตามเกณฑ์อนุญาตการออกเสนอขาย แบบ Private Placement) โดยราคาตลาด ณ ช่วงเวลาดังกล่าวมีราคาสูงกว่า

ราคาเสนอขายเดิมที่  0.50 บาทต่อหุ้นอย่างมีนัยสำคัญ นักลงทุนกลุ่มดังกล่าวจึงไม่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้บุคคล

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

การขยายการเติบโตทางธุรกิจและสร้างพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท เพื่อสร้างธุรกิจที่ยั่งยืนและเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพิ่ม

ประสิทธิภาพในการดำเนินกิจการ และการบริหารงาน อีกทั้งในสมัยตอนที่คุณสามารถ ฉั่วศิริพัฒนา เป็นผู้บริหารของ MORE  

ได้เริ่มโครงการเหล่านี้มาตั้งแต่ต้น ซึ่งคณะกรรมการได้เห็นถึงความรู้ ความสามารถ การมีประสบการณ์และความตั้งใจจริง 

จนกระทั่งคุณสามารถ ฉ่ัวศิริพัฒนา ได้ขายหุ้นและลาออกจากการบริหาร MORE และได้เข้าลงทุนใน HEMP จึงถือว่าเป็นการ

สานต่อสิ่งที่เคยเริ่มต้นทำไว้ตั้งแต่แรกแล้วด้วยความชำนาญจึงเป็นการต่อยอดธุรกิจของ MMD ได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะสร้าง

ผลตอบแทนสะท้อนมายังหุ้นของ HEMP และสร้างผลตอบแทนให้บริษัทได้ในอนาคต และMORE สามารถรักษาสภาพคล่องทาง

การเงินสำหรับการดำเนินธุรกิจด้านสาธารณูปโภค การบริหารจัดการน้ำต่อไปในอนาคต อีกทั้งยังลดภาระทางการเงินและ

ค่าใช้จ่ายทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน 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. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการของบริษัทท่ีแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 
           - ไม่มี – 
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สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุนที่ออกใหม่ 
ของบริษัท มอร์ รีเทิร์น จํากัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) 

(สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) 
 

 
ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 5/2564 ของบริษัท มอร์ รีเทิร์น จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประชุม

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัท (ภายหลังการลดทุนเพื่อตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนท่ียังไม่ได้จำหน่าย ซึ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนท่ีจัดสรรให้บุคคล
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. รายละเอียดการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่บุคคลในวงจํากัด 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 กรมอุตสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมืองแร่ 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 
กล่าวอีกนัยหนึ่งคือผู ้ลงทุนจะชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทด้วยแร่ ไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) แทนการชำระด้วยเงินสด 
(Payment in Kind)  ทั้งนี้ บริษัทจะออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู ้ลงทุนตามปริมาณและมูลค่าของแร่ไพโรลูไซต์  
(Pyrolusite) ที่ได้ส่งมอบให้กับบริษัทในแต่ละครั้ง (กำหนดมูลค่าแร่ไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) ที่ตันละ 30,000 บาท) อนึ่ง การส่ง
มอบแร่ไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) ให้บริษัทในแต่ละครั้งจะต้องเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าครั้งละ 1,000 ตัน 

ทั้งนี้ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ลงทุนในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.50 บาท ตามที่ระบุข้างต้น
จะต้องดำเนินการให้แล้วเสรจ็ภายใน 3 เดือนนับแต่วันท่ีที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ หรือภายใน 12 เดือน นับแต่วันที่ท่ีประชุมผู้ 

2 ราคาซื้อขายใน E-commerce  (Shopee , amazon ,Facebook ) 
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ถือหุ้นมีมติอนุมัติ แต่ในกรณีที่ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนหลังจากเมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วันที่ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น
มีมติอนุมัติ ให้คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหม ายจากคณะกรรม
กรรมการบริษัทกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขาย 1  ตามหลักเกณฑ์ของประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนท่ี ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกดั 
ลงวันท่ี 28 ตุลาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) 

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนมิใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน และผู้ลงทุนไม่มีความสัมพนัธ์
ใด ๆ กับผู้บริหาร กรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท รวมทั้งไม่ได้เป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง (ตามมาตรา 258 ของ
พระราชบัญญัติบริษัทหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และไม่ได้เป็นบุคคลที่มีลักษณะ
ความสัมพันธ์หรือมีพฤติกรรมที่เข้าข่ายเป็นการกระทำร่วมกับบุคคลดังกล่าว (concert party) ของบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ลงทุน 
ตกลงที่จะไม่ส่งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัท 

การออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้นเป็นการเสนอขายหุ้นท่ีคณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดราคา
เสนอขายไว้อย่างชัดเจนเพื ่อเสนอให้ที ่ประชุมผู ้ถือหุ ้นพิจารณาและมีมติกำหนดราคาเสนอขายชัดเจน ตามประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนท่ี ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกดั 
ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (ประกาศ ทจ. 72/2558) โดยกำหนดราคาเสนอขาย หุ้นละ1.50 บาท 
คิดเป็นมูลค่ารวมไมเ่กิน 3,000,000,000 บาท(สามพันล้านบาท)  ซึ่งเป็นราคาเสนอขายท่ีไม่ต่ำกว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาดตาม
หลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ. 72/2558 ทั้งนี้ ราคาตลาดสำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนคำนวณจากราคาถัว
เฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำ
การติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขาย
หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้บุคคลเฉพาะเจาะจง (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 ซึ่งราคาขายหุ้นสามญัเพิ่ม
ทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดดังกล่าวเป็นราคาที่ไม่มีส่วนลดจากราคาตลาด จึงไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาที่
ต่ำกว่าราคาตลาดตามที่กำหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 อย่างไรก็ดี ราคาขายหุ้นดังกล่าวเป็นราคาที่บริษัทและ “ผู้ลงทุน” 
เห็นชอบร่วมกัน โดยบริษัทไม่ประสงค์ที่จะออกและเสนอขายหุ้นในราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาดเพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุน้
โดยรวม 

การออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องได้รับอนุญาตจาก
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ก่อนการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่ม
ทุนของบริษัทดังกล่าวตามที่กำหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 
_____________________________________ 
1 ราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนักของหุน้ในตลาดหลกัทรพัยย์อ้นหลงัไม่นอ้ยกว่า 7 วนัท าการติดต่อกนั แต่ไม่เกิน 15 วนัท าการติดต่อกนั ก่อนวนัก าหนดราคา
เสนอขายหุน้นั้น โดยราคาที่น ามาถัวเฉลี่ยดังกล่าวตอ้งใชร้าคาเฉลี่ยของการซือ้ขายหุน้นั้นในแต่ละวนั ในกรณีที่คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือ 
ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร เห็นว่ามีเหตุอนัสมควรเมื่อพิจารณาถึงประโยชนท์ี่ดีที่สุดของบริษัท คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือ ประธานเจา้หน้าที่
บริหาร อาจก าหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้ แต่ต้องไม่เกินรอ้ยละ 10 ของราคาที่ค  านวณได้ข้างต้น โดยในการก าหนดส่วนลดดังกล่าว 
คณะกรรมการ และ/หรือ ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ไดพิ้จารณาจากสภาวะตลาด ณ ขณะนัน้ดว้ยแลว้ 
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ทั้งนี้ หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้บุคคลเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคา
ตลาดของหุ้นของบริษัทก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์จะสั่งรับหุ้นสามัญในส่วนเพ่ิมทุนดังกลา่วเป็นหลักทรัพย์จดทะเบยีน บริษัทมี
หน้าท่ีห้ามมิใหผู้้ลงทุนนำหุ้นสามญัเพิ่มทุนท่ีได้รับจากการเสนอขายทั้งหมด ออกขายภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันท่ีหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทเริม่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ์ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ผูล้งทุนจึงจะสามารถทยอยขายหุ้นท่ีถูกสั่ง
ห้ามขายดังกล่าวได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นท้ังหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑท์ี่กำหนดในประกาศตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุน้บุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุน
เป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันท่ี 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
นั้นถือเป็นทรัพย์สินท่ีมีราคาสามารถนำมาชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทได้ตามข้อกำหนดของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดข้างต้น 
(ท้ังนี้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 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  คร ั ้ ง นี้
แต่อย่างใด การออกเสนอขายหุ้น PP โดยการรับชำระค่าหุ้นด้วยแร่ไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) ครั้งนี้จะเป็นการดำเนินการตาม
ข้อกำหนดของสัญญาซื้อขายแร่ไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) ฉบับใหม่ซึ่งคาดว่าคู่สัญญาจะลงนามภายในวันท่ี 26 พฤศจิกายน และมี
ผลบังคับใช้หลังจากได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 1/2564 ในวันน้ี 26 พฤศจิกายน 2564 และ ได้รับอนุญาตให้
ออกเสนอขายหุ้นให้กับบุคคลโดยเฉพาะเจาะจง จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย (สำนักงาน ก.ล.ต.) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ภายใต้ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การ
อนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด 

 นอกจากนี้ การออกเสนอขายหุ้น PP ครั้งนี้มิได้เป็นการปฏิบัติขัดต่อมาตรา 54 วรรคสองของ พ.ร.บ. บริษัท
มหาชนจำกัดแต่อย่างใด เนื่องจากการออกเสนอขายหุ้น PP มิได้เป็นการดำเนินการเพื่อหักกลบลบหนี้ใด ๆ เนื่องจากการออก
เสนอขายหุ้น PP ครั้งนี้ดำเนินการเพื่อชำระราคาซื้อขายแร่ไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) ที่ บ. เมย์พลัส จะขายและส่งมอบให้บรษิัท
ตามสัญญาซื้อขายแร่ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ บ. เมย์พลัส จะชำระราคาค่าหุ้นเพิ่มทุนด้วยแร่ไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) ที่จะขุดและส่ง
มอบให้บริษัท (ออกหุ้นใหม่เพื่อแลกกับแร่ไพโรลูไซต์ (Pyrolusite))  
______________________________________ 
1 มาตรา 54 ก าหนดว่า   “ภายใตบ้งัคบัมาตรา 35 (5) และมาตรา 52 หุน้ทกุหุน้ตอ้งใชเ้ป็นเงินครัง้เดียวจนเต็มมลูค่า ในการช าระค่าหุน้ ผูจ้องหุน้
หรือผูซ้ือ้หุน้จะขอหกักลบลบหนีก้บับรษิัทไม่ได”้ 
2 มาตรา 35(5) ก าหนดว่า “ก ำหนดจ ำนวนหุน้สำมัญ หรือหุน้บุริมสิทธิที่จะออกใหแ้ก่บุคคลใดเสมือนว่ำไดร้ับช ำระเงินค่ำหุน้เต็มมูลค่ำแลว้ 

เพรำะบุคคลนัน้เป็นผูใ้หท้รพัย์สนิอื่นนอกจำกตวัเงิน หรือให ้หรือใหใ้ชล้ิขสิทธิ์ในงำนวรรณกรรม ศิลป หรือวิทยำศำสตร์ สิทธิบตัร เครื่องหมำย

กำรคำ้ แบบหรือหุ่นจ ำลอง แผนผัง สูตร หรือกรรมวิธีลับใด ๆ หรือให้ข้อสนเทศเกี่ยวกับประสบกำรณ์ทำงอุตสำหกรรม กำรพำณิชย์หรือ

วิทยำศำสตร์” 
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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) พิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้บุคคลเฉพาะเจาะจง ซึ่งรวมถึงแต่
ไม่จำกัดเพียงการกำหนดระยะเวลาการเสนอขาย ตลอดจนกำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้เป็นไป
ตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

(2) กำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันจองซื้อ และวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นครั้ง
เดียวหรือเป็นคราวๆ การชำระค่าหุ้น รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจองซื้อ และเสนอขาย
หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว 

(3) การลงนาม แก้ไข เปลี่ยนแปลง การติดต่อ หรือแจ้งรายงานรายการต่าง ๆ ในเอกสารคำขออนุญาตตา่ง ๆ และ
หลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกเสนอขาย จดัสรร จองซื้อ และส่งมอบหุ้นสามญัเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่ง
รวมถึงการตดิต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อกระทรวงพาณิชย์ สำนักงาน ก.ล.ต. 
ตลาดหลักทรัพยฯ์ หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัท
เข้าจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเพื่อใหก้ารออก
เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ทุนให้บุคคลเฉพาะเจาะจงของบริษัทสำเร็จลลุ่วงไปได้  

(4) จดทะเบียนเพิ ่มทุนและแก้ไขหนังสือบร ิคณห์สนธิที ่กรมพัฒนาธุรก ิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และ  
มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียน
เสร็จสมบูรณ์ 

 
1.2 การกำหนดราคาเสนอขาย และความเหมาะสมของราคา 

บริษัทได้พิจารณาความเหมาะสมของราคาเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัดในราคาหุ้นละ 1.50 บาท ในครั้งนี้
เทียบกับราคาตลาดของหุ้นของบริษัท ซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
ข้างต้นจึงเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาตลาดตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.  72/2558 
เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจํากัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (และที่ได้มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) 

 ทั้งนี้ ราคาตลาดสำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนคํานวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้น
สามัญของบริษัทท่ีซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน
แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564  ท่ีมีมติให้
เสนอวาระนี้ต่อท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2564 ของบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่
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บุคคลในวงจํากัด (Private Placement)  กล่าวคือในระหว่างวันที่ 1- 9 กันยายน 2564   ซึ่งเท่ากับ 1.46 บาทต่อหุ้น (ข้อมูล
จาก SETSMART ตาม  www.setsmart.com) 

ราคาซื้อขายถัวเฉลีย่ถ่วงน้ำหนักเท่ากบั  1.46  มีรายละเอียดการคำนวณดังน้ี 

ลำดับ วันที่ ปริมาณซ้ือขาย (พันหุ้น) มูลค่าซ้ือขาย (ลา้นบาท) 
1 1 กันยายน 2564                     37,432                 52,813.62  
2 2 กันยายน 2564                     62,812                 90,914.43  
3 3 กันยายน 2564                     65,235                 93,002.06  
4 6 กันยายน 2564                     75,376               110,316.08  
5 7 กันยายน 2564                   160,573               236,612.45  
6 8 กันยายน 2564                     74,990               111,294.85  
7 9 กันยายน 2564                     43,655                 65,153.60  

รวม 7 วัน                   520,072               760,107.09  

ราคาถัวเฉลีย่ถ่วงน้ำหนัก 7 วันทำการ (บาท/หุ้น) 1.46 

90 % ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 7 วันทำการ (บาท/หุ้น) 1.32 

 
โดยคิดเป็นส่วนเพ่ิม (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 (ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลีย่ถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทท่ีซื้อขายในตลาดหลักทรพัย์ ย้อนหลัง 7-15 
วันทำการติดต่อกันก่อนวันเสนอขาย) บริษัทมีหน้าท่ีห้ามมิให้ผู้ลงทุนขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งหมดภายในระยะเวลา 1 ปี
นับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลกัทรัพย์ (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิม่
ทุนของบริษัทดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู้ลงทุนจึงจะสามารถทยอยขายหุ้นที่
ถูกสั่ง ห้ามขายดังกล่าวได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นท้ังหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคําขอให้รบัหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิม่
ทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ.2558 ลงวันท่ี 11 พฤษภาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 
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1.3 ชื่อและข้อมูลของบุคคลในวงจํากัดท่ีจะได้รับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน 
 

(1) บริษัท เมย์พลัส 2005 จำกัด 
ชื่อบริษัท บริษัท เมย์พลัส 2005 จำกัด 
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 117/1 ถนนบำรุงราษฎร์ ต.วัดเกด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 
วันที่จดทะเบียน  26/09/2548 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ การทำเหมืองสินแร่โลหะนอกกลุ่มสินแร่เหล็กอื่น ๆ ซ่ึงมิได้จัด ประเภทไว้ในที่อื่น 
ทุนจดทะเบียน  10,000,000.00 บาท  แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 1,000,000หุ้น 

มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 
กรรมการ นางวิจิตรา อิทธิกมลโชค 

รายชื่อผู้ถือหุ้น 1.นางวิจิตรา อิทธิกมลโชค  985,000 หุ้น 
2.นายพิชัย นิลทองคำ        10,000 หุ้น 
3.นายวินัย ฤทธิ์โชค            5,000 หุ้น 

ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัท ไม่มี 
จำนวนหุ้นที่ได้รับจากการจัดสรร 2,000,000,000 หุ้น 
สัดส่วนการถือหุ้นหลังได้รับจัดสรร 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. สัญญาจะซ้ือจะขายแร่ไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2563 
ล าดับ หัวข้อ รายละเอียด 

1. คู่สัญญา 1.บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน)   (ในฐานะผู้จะซ้ือ)  
2.บริษัท เมย์พลัส 2005 จำกัด        (ในฐานะผู้จะขาย) 

   2. รายละเอียดทีจ่ะซ้ือจะ
ขาย 

ผู ้จะซื ้อตกลงจะซื ้อ และผู ้จะขายตกลงจะขายแร่ไพโรลูไซต์ (Pyrolusite)ในราคา 30,000 บาท ต่อตัน (ซึ ่งได้รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จ่ายแล้ว) ทั้งนี้ ตามจำนวนที่ผู้จะซื้อจะได้สั่งซื้อเป็นคราวๆ ไป มีกำหนดเวลา 10 ปี หรือ
จำนวน 400,000 ตัน แล้วแต่อย่างใดจะถึงก่อน เร่ิมตั้งแต่วันที่ในสัญญาเป็นต้นไป 
ผู้จะขายตกลงว่าตลอดอายุสัญญาฉบับนี้ ผู้จะขายตกลงจะขายแร่ตามที่ได้รับอนุญาตตามประทานบัตร ให้แก่ผู้จะซ้ือแต่เพียง
ผู้เดียว (Exclusive) เท่านั้น 

3. คำรับรองของผู้จะขาย ผู ้จะขายเป็นผู ้ถือประทานบัตรเลขที่ 5/2552 หมายเลขหลักหมายเขตเหมืองแร่ที ่ 31257 โดยขอผลิตแร่ไพโรลูไซต์ 
(Pyrolusite) ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ (ซ่ึงต่อไปตามสัญญาฉบับนี้จะเรียกว่า “ประทานบัตร”) รายละเอียดปรากฏตามสำเนา
ประทานบัตร เอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ โดยปัจจุบันผู้จะขายยังเปิดดำเนินการผลิตแร่ดังกล่าว 

4. หลกัประกนัการปฏิบตัิ
ตามสญัญา 

ผูจ้ะซือ้ตกลงจะวางหลกัประกันใหก้ับผู้ขาย มูลค่า 100,000,000 บาท1 มามอบใหแ้ก่ผูจ้ะขายเพื่อเป็นหลกัประกันการ
ปฏิบตัิตามสญัญานี ้ทัง้นี ้กรณีผูจ้ะซือ้มิไดป้ฏิบตัิตามสญัญาฉบบันี ้ผูจ้ะซือ้ยินยอมใหผู้จ้ะขายด าเนินการเรียกรอ้งเงิน
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ล าดับ หัวข้อ รายละเอียด 

ตามหลักประกันไดต้ามความเป็นจริงต่อไปหลกัประกันที่ผูจ้ะซือ้น ามามอบใหต้ามวรรคหนึ่ง จะตอ้งมีอายุครอบคลุม
ความรบัผิดชอบของผูจ้ะซือ้ตลอดอายสุญัญาฉบบันี ้และผูจ้ะขายตกลงจะคืนหลกัประกนัดงักล่าวใหแ้ก่ผูจ้ะซือ้ทนัที เม่ือ
สญัญาฉบบันีส้ิน้สดุลงไม่ว่ากรณีใดๆ   

5. การต่ออายสุญัญา คู่สญัญาตกลงวา่กรณีที่สญัญาฉบบันีจ้ะสิน้สดุลงเม่ือครบก าหนดอายสุญัญา ดงันี ้ผูจ้ะขายตกลงใหส้ิทธิแก่ผูจ้ะซือ้เพ่ือ
ใชส้ิทธิปฏิเสธก่อน (First Right of Refusal) โดยแจง้ใหผู้จ้ะขายรบัทราบลว่งหนา้ถึงการไม่ต่ออายสุญัญา อย่างนอ้ย 1 
เดือนก่อนครบก าหนดอายสุญัญา หากผูจ้ะซือ้มิไดด้  าเนินการแจง้ใชส้ิทธิปฏเิสธก่อนดงักล่าว ดงันี ้ใหถ้ือว่าคู่สญัญา
ประสงคจ์ะต่ออายสุญัญาออกไปอีกคราวละ 5 ปี เวน้แตผู่จ้ะซือ้จะไดแ้จง้แกผู่จ้ะขายวา่ตนประสงคจ์ะต่ออายสุัน้กว่า 5 
ปี ตามที่ทัง้สองฝ่ายตกลงกนั 

1ทัง้นี ้บริษัทไดว้างเงินมดัจ าเป็นจ านวน 20 ลา้นบาท และมีภาระผกูพนัที่ตอ้งจ่ายหลกัประกนัตามสญัญาอีก จ านวน 80 ลา้นบาท 
 
 

2. ร่างสัญญาซ้ือขายแร่ไพโรลูไซต์ (ออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนแลกแร่) 
ล าดับ หัวข้อ รายละเอียด 

1. คู่สัญญา 1.บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน)   (ในฐานะผู้ซ้ือ)  
    2.บริษัท เมย์พลัส 2005 จำกัด        (ในฐานะผู้ขาย) 

     (ก) ผู้ขายเป็นผู้ถือประทานบัตรเลขที่ 5/2552 หมายเลขหลกัหมายเขตเหมืองแร่ที่ 31257 โดยขอทำสัมปทานแร่ไพโรลูไซต์ 
(Pyrolusite) ในพื้นที่จังหวัด โดยปัจจุบนัผู้ขายอยู่ในระหวา่งทำสัมปทานแร่ดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ขายมีความประสงค์จะขายแร่ที่ซ้ือขาย
ดังกล่าวให้แก่ผู้ซ้ือ ภายใต้เง่ือนไขและขอ้กำหนดของสัญญาฉบบันี้ 
(ข) ผู้ซ้ือเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย ณ วันที่ทำสัญญาฉบับนี ้และมีความประสงค์จะ
เพิ่มทุน จำนวน 2,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.05 บาท และโอนหุ้นสามัญจากการเพิ่มทุนดังกล่าว จำนวนไม่เกิน 
2,000,000,000 หุ้น ให้แก่ผู้ซ้ือ เพือ่ชำระราคาสำหรับแร่ที่ซ้ือขาย  

  “แร่ที่ซ้ือขาย” หมายถึง แร่ไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) จำนวน 100,000 ตัน ที่ผู้ขายได้ชำระค่าภาคหลวงแร่ครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว
ตาม พ. ร. บ. แร่  
“หุ้นเพื่อชำระราคาซ้ือขาย” หมายถึง หุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 2,000,000,000 หุ้น (สองพันล้านหุ้น) โดยมีมูลค่าหุ้นที่
ตราไว้หุ้นละ 0.05 บาท (ห้าสตางค์) 

2. รายละเอียดที่
สำคัญ 

ผู้ซ้ือมีความประสงค์ที่จะซ้ือแร่ที่ซ้ือขาย จำนวน 100,000 ตัน ในมูลค่าตันละ 30,000 บาท ในราคารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 
[3,000,000,000 บาท (สามพันล้านบาท)] (“ราคาซ้ือขาย”) โดยคู่สัญญาตกลงให้ผู้ซ้ือชำระราคาซ้ือขายดังกล่าวโดยวิธกีารออกหุ้น
สามัญที่ออกใหมข่องบริษัทผู้ซ้ือให้แก่ผูข้าย จำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน [2,000,000,000 หุ้น (สองพันล้านหุ้น)] โดยมีมูลค่าหุน้ที่ตราไว้หุ้น
ละ 0.05 บาท (หา้สตางค์) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.50 บาท คิดเป็นมูลค่า 3,000,000,000 บาท ภายใต้เง่ือนไขการคำนวณราคา
ดังต่อไปนี้  
(1)  ในเบื้องต้นหากผู้ขายได้โอนกรรมสิทธิ์แร่ที่ซ้ือขายให้แก่ผู้ซ้ือได้ครบทั้งหมด 100,000 ตัน ได้ภายใน 3 เดือน นบัแต่วันที่
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของผู้ซ้ือได้อนุมัติการเสนอขายหุ้นเพื่อชำระราคาซ้ือขาย ดังนี ้คู่สัญญาตกลงให้ยึดถือราคาค่าหุ้นที่ใชช้ำระราคาแร่
ที่ซ้ือขาย เป็นราคาหุ้นละ 1.50 บาท   
(2) แต่หากผู้ขายได้โอนกรรมสิทธิ์แร่ที่ซ้ือขายให้แก่ผู้ซ้ือได้ทั้งหมด หรือบางส่วน ภายหลัง 3 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี นับแต่
วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของผู้ซ้ือได้อนุมัติการเสนอขายหุ้นเพื่อชำระราคาซ้ือขาย ดังนี้ คู่สัญญาตกลงให้แร่ที่ซ้ือขายซ่ึงได้โอน
กรรมสิทธิ์ในช่วงเวลาดังกล่าว ต้องคำนวณราคาค่าหุ้นที่จะใช้ชำระราคาแร่ที่ซ้ือขายตามราคาตลาด ในช่วงที่เสนอขายตาม
หลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เร่ือง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบยีนเสนอขายหุ้นที่ออก
ใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 
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ทั้งนี้ ผู้ซ้ือจะได้ดำเนินการโอนหุ้นเพือ่ชำระราคาค่าแร่ที่ซ้ือขาย ตามจำนวนหุ้นซ่ึงได้คำนวณตามวรรคหนึ่ง (1) หรือ (2) ข้างต้น โดย
ชำระตามสัดส่วนของแร่ที่ซ้ือขายซ่ึงผู้ขายได้โอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ผู้ซ้ือในแต่ละคราว ครั้งหนึ่ง อยา่งน้อยไม่ต่ำกว่า 1,000 ตัน 
กรณีผู้ขายโอนกรรมสิทธิ์แร่ที่ซ้ือขายครบ 100,000 ตัน ตามที่ระบุในสัญญานี้แล้ว แต่ปรากฏว่าเมื่อคำนวณการชำระราคาตามวธิี
ซ่ึงระบุในข้อ (2) แล้ว ยังคงเหลือหุ้นเพิ่มทุนที่ยังมิได้โอนให้แก่ผู้ขาย ตามที่ระบไุว้ในสัญญานี้ ดังนี้ คู่สัญญาตกลงให้ถือว่าคู่สัญญา
ดำเนินการชำระหนี้ตามสัญญานี้ครบถว้นแล้ว และให้ผู้ซ้ือดำเนินการเกีย่วกับการลดทุนจดทะเบียนบริษัทผู้ซื้อต่อไป 

 ห น ้ า ท ี ่ ข อ ง
ผู้ขาย 

ผู้ขายมีหนา้ที่ต้องดำเนินการดังต่อไปนี ้
1.ดำเนินการส่งมอบกรรมสิทธิ์แร่ที่ซ้ือขายให้ครบถ้วนตามสัญญาฉบับนี้ 
2.ส่งมอบเอกสารต่อไปนี้ ซ่ึงมีรูปแบบและข้อกำหนดตามที่ผู้ซ้ือเห็นชอบ ให้แกผู่้ซ้ือ  
  (ก) สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าภาคหลวงแร่ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม สำหรับแร่ที่ซ้ือขาย 
  (ข) สำเนาใบอนุญาตขนแร่ (แบบแร่ 5)  
  (ค) หนังสือแสดงหลักฐานการรับชำระราคาแร่ที่ซ้ือขายตามสัญญาฉบับนี้ให้แก่ผู้ซ้ือ เมื่อผู้ซ้ือชำระราคาแร่ที่ซ้ือขายแล้ว 
  (ง) เอกสารทีจ่ำเป็นใดๆ เพื่อประโยชน์ในการจัดสรรหุ้นเพื่อชำระราคาซ้ือขายให้แก่ผู้ขาย และสำหรับการจดทะเบียนทุนชำระ
แล้วของบริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) ตลอดจนการจดทะเบียน และ/หรอืนิติกรรมต่างๆ ตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ในสัญญานี้ 
และ/หรือกฎหมายที่เกีย่วขอ้ง ตามที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย ์และ/หรือตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือสำนกังาน ก.ล.ต. จะได้
กำหนดต่อไป 

   หน้าที่ของผู้ซ้ือ 1.ผู้ซ้ือได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นของผู้ซ้ือที่ถูกตอ้งตามที่กฎหมายกำหนดสำหรับเร่ืองดังต่อไปนี้ 
           1.1 การซ้ือและรับโอนแร่ที่ซ้ือขายจากผู้ขาย และการลงนามในสัญญาฉบับนี้ รวมทั้งการเข้าทำธุรกรรมใด ๆ ตามที่
กำหนดไว้ในสัญญาฉบับนี ้
           1.2 การเพิ่มทุนจดทะเบยีนของบริษัทผู้ซ้ือโดยการออกและเสนอขายหุ้นที่ออกใหม ่ตามจำนวนและเง่ือนไข ให้แก่ผู้ขาย 
เพื่อเป็นการชำระราคาซ้ือขายแร่ให้แก่ผูข้ายตามสัญญาฉบบันี้  
            1.3 การดำเนินการอื่นใดเพื่อปฏิบัติตามหนา้ที่ของผู้ซ้ือตามสัญญาฉบบันี้และเพื่อให้การซ้ือขายเสร็จสมบูรณ์  
  2. ผู้ซ้ือได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นทีอ่อกใหม่ให้แก่ผู้ขายตามสัญญาฉบับนีจ้ากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามหลกัเกณฑ์ท่ีเกีย่วข้องกบั
การอนุญาตใหบ้ริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด 
   3. ดำเนินการยื่นคำขอจดทะเบยีนมตกิารเพิ่มทุนทะเบียนของผู้ซ้ือ ต่อกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

3. ข้อตกลง
กระทำการ 

1. ผู้ขายรับทราบและตกลงว่า ในกรณีที่ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทผู้ซื ้อ ที่ออกให้แก่ผู้ขายเพื่อชำระเป็น
ค่าตอบแทนการซื้อแร่ที่ซ้ือขายจากผู้ขายนั้นในแต่ละคราว หากต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทผู ้ซ้ือ
ก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์จะสั่งรับหุ้นสามัญในส่วนเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ผู้ขายจะไม่สามารถขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนดังกล่าวภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทผู้ซื้อเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
(Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทผู้ซื้อดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบ
กำหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู้ขายจึงจะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าวได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้น
ทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง หลักเกณฑ์ เง่ือนไข 
และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 
พฤษภาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

2. ผู้ขายจะไม่ส่งตัวแทนเข้ามาเป็นกรรมการหรือมาบริหารงานใน บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน)  (ผู้ซ้ือ) 
3. โดยสมัครใจ บริษัท เมย์พลัส 2005 จำกัด (ผู้ขาย) จะไม่ใช้สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน / (ไม่ใช่สิทธิในการโหวต) 

4. การชดใช้
ค่าเสียหาย 

1.     คู่สัญญาแต่ละฝ่ายตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายแก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง สำหรับความเสียหายใด ๆ ซ่ึงเป็นผลจากการผิดสัญญา
ฉบับนี้ของคู่สัญญาที่ชดใช้ค่าเสียหาย หรือการให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนของคำรับรอง หรือคำรับประกันของคู่สญัญาที่
ชดใช้ค่าเสียหาย หรือการผิดคำรับรองหรือคำรับประกัน หรือการไม่ปฏิบัติตามคำมั่น ข้อตกลง ข้อผูกพัน หรือข้อกำหนดใด ๆ ของ
คู่สัญญาที่ชดใช้ค่าเสียหายที่ระบุในสัญญาฉบับนี้ 

329



 
 

 สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 

 
 

 

 

 

ล าดับ หัวข้อ รายละเอียด 

2.     คู่สัญญาที่ชดใช้ค่าเสียหายตกลงที่จะชดใช้ความเสียหายตามที่คู่สัญญาที่ได้รับการชดใช้ค่าเสียหายเรียกร้องภายใน 30 
(สามสิบ) วันนับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากคู่สัญญาที่ได้รับการชดใช้ค่าเสียหาย 

 
3. ร่างสัญญาจัดเก็บแร่ 

ล าดับ หัวข้อ รายละเอียด 

1. คู่สัญญา 1.บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน)   (ในฐานะผู้ซ้ือ)  
    2.บริษัท เมย์พลัส 2005 จำกัด        (ในฐานะผู้จะขาย) 

     โดยที่ บริษัท เมย์ พลัส 2005 จำกัด และบริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) ได้เข้าทำสัญญาซ้ือขายแร่ไพโรลูไซต์ 
(Pyrolusite)  ฉบับลงวันที่ ____ 2564 (ซ่ึงต่อไปตามสัญญานี้จะเรียกว่า “สัญญาซ้ือขายแร่”) ทั้งนี้ เพื่อใหก้ารเข้าทำสัญญา
ซ้ือขายแร่ดังกล่าวระหว่างคู่สัญญาสำเร็จลุล่วง ดังนั้น บริษัท เมย ์พลัส 2005 จำกัด จึงได้ตกลงให้บริการหลังการขายแก่
บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) โดยการให้บรกิารเก็บรักษาและจัดส่งแร่ไพโรลูไซต์ (Pyrolusite)  เป็นระยะเวลา 3 ปีนับ
แต่วันที่ _____ เป็นต้นไป 

2. ขอบเขตของการบริการ   ผู้ให้บริการตกลงจะให้บริการ และผู้รับบริการตกลงรับบริการเพื่อเกบ็รักษาและจัดส่งแร่ไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) ทั้งหมดตาม
สัญญาซ้ือขายแร่ ดังนี้   
(1) บริการสถานที่จัดเกบ็แร่ไพโรลูไซต์ (Pyrolusite)  โดยผู้ให้บริการจะดำเนินการจัดเก็บแร่ไพโรลูไซต์(Pyrolusite) 
ให้แก่ผู้รับบริการ ณ เลขที่ _____ ถนน_____ ตำบล_____ อำเภอ____ จังหวดัเชียงใหม่  
(2) บริการบริหารจัดการ การคัดเลือก การคัดแยก การจัดเตรียมแร่ไพโรลูไซต์ (Pyrolusite)  พร้อมทั้งการนำส่งแร่
ไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) ตามคำสั่งของผู้รับบริการ 
(3) การดำเนินการด้านเอกสารต่างๆ ที่เกีย่วข้อง เพื่อให้การดำเนินการตามข้อ (1) - (2) ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ตาม
คำสั่งของผู้รับบริการ 

3. ระยะ เ ว ลาและอ ั ต ร า
ค่าบริการ 

ระยะเวลาของสัญญาบริการนี้มีกำหนด 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ตามสัญญานี้ โดยผู้ให้บริการตกลงไม่คิดค่าบริการในการเกบ็รักษา
และจัดส่งแร่ไพโรลูไซด์ (Pyrolusite)  จากผู้รับบริการตลอดอายุสัญญา   

4. หน้าที่ของผู้ให้บริการ 1. ผู้ให้บริการจะใช้ความชำนาญ ความระมัดระวัง ในการทำงานตามขอบเขตของการบริการตามสัญญานี้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และจะปฏิบัติหนา้ที่ตามความรับผิดชอบตามขอบเขตของการบริการตามสัญญานี้ให้สำเร็จลุล่วงได้มาตรฐาน
ถูกต้องตามหลักวิชาชีพ 
2. ผู้ให้บริการจะอำนวยความสะดวกดา้นต่างๆ ให้แก่ผู้รับบริการ เพื่อให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ ทั้งนี้ ผู้
ให้บริการจะไม่ขัดขวางกรณีหากผู้รับบรกิารจะได้เข้าพื้นที ่หรือสถานที่จัดเก็บแร่ไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) เพื่อดำเนินการใดๆ 
ตามสัญญานี ้
3.สถานที่จัดเก็บ เป็นสถานทีจ่ัดเก็บแร่ไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) เฉพาะในสว่นทีเ่ป็นกรรมสิทธิ์ของผู้รับบริการเท่านั้น  /มิได้มี
ไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) ของผู้อื่นรวมอยู่ด้วย / และหรือสถานที่ดังกล่าว เฉพาะผู้รับบริการหรือผู้รับมอบอำนาจจาก
ผู้รับบริการถึงเข้าถึงในพื้นที่ได้ บุคคลภายนอกหรือบุคคลอื่น มิสามารถเข้าในพืน้ที่ก่อนได้รับอนุญาตจากผู้รับบริการ 

  5. หนา้ที่ของผูร้บับริการ ผูร้บับริการมีสิทธิเขา้ไปภายในสถานทีเ่ก็บรกัษาแรไ่พโรลไูซต ์(Pyrolusite) เพ่ือตรวจสอบ และ/หรือเขา้ขนยา้ยแรไ่พโรลู
ไซต ์(Pyrolusite) ไดเ้อง ตลอดจนตรวจสอบการท างานที่เกี่ยวกบัสญัญานีข้องผูใ้หบ้ริการ ณ สถานทีใ่ดๆ ทีผู่ใ้หบ้รกิารใช้
ในการท างานไดต้ลอดเวลาการท างานปกติของผูใ้หบ้ริการ โดยจะไม่ถือเป็นการบกุรุกสถานที่ของผูใ้หบ้ริการ 

6. การชดใชค้่าเสียหาย ผูใ้หบ้ริการตกลงที่จะชดใชค้่าเสียหายแก่ผูร้บับริการ ส าหรบัความเสียหายใดๆ ซึ่งเป็นผลจากการผิดสญัญาฉบบันีข้อง
ผูใ้หบ้ริการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะกรณีแร่ไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) เกิดการสูญหายในระหว่างที่จัดเก็บในสถานที่
จดัเก็บของผูใ้หบ้ริการ และ/หรือผูใ้หบ้ริการจดัส่งแรไ่พโรลไูซต ์(Pyrolusite) ไม่ถกูตอ้งครบถว้นตามจ านวนภายในก าหนด
ระยะเวลาในคราวใดๆ หรือการใหข้อ้มลูที่ไม่ถูกตอ้งหรือไม่ครบถว้นของค ารบัรอง หรือค ารบัประกนัของผูใ้หบ้ริการ หรือ
การผิดค ารบัรองหรือค ารบัประกนั หรือการไม่ปฏิบตัิตามค ามั่น ขอ้ตกลง ขอ้ผกูพนั หรือขอ้ก าหนดใด ๆ ของผูใ้หบ้ริการที่
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ล าดับ หัวข้อ รายละเอียด 

ระบใุนสญัญาฉบบันีผู้ใ้หบ้ริการตกลงที่จะชดใชค้วามเสียหายตามที่ผูร้บับริการ เรียกรอ้งภายใน 30 (สามสิบ) วนันบัจาก
วนัที่ไดร้บัหนงัสือแจง้จากผูร้บับริการ 

7. การสิน้สดุของสญัญา กรณีที่ผูใ้หบ้ริการผิดสญัญาขอ้ใดขอ้หนึ่ง และไม่ไดจ้ดัการแกไ้ขขอ้ผิดสญัญาภายใน 30 (สามสิบ) วนั นบัจากวนัที่ไดร้บั
หนังสือบอกกล่าวเพื่อแก้ไขขอ้ผิดสัญญาโดยผูร้บับริการนั้น ดังนี ้ใหถ้ือเป็นเหตุส าหรบัผูร้บับริการในการใชส้ิทธิเลิก
สญัญาฉบบันี ้และผูใ้หบ้ริการยินยอมชดใชค้่าเสียหาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเฉพาะค่าใชจ้่ายในการจดัเก็บรกัษาแรไ่พโรลู
ไซต(์Pyrolusite) ในที่อ่ืนใด และ/หรือค่าใชจ้่ายในการจา้งบุคคลอ่ืนใดเพื่อจัดส่งแร่ไพโรลูไซต ์ (Pyrolusite) และ/หรือ
ค่าเสียหายจากความสญูหายในระหว่างที่จดัเก็บในสถานที่จดัเก็บของผูใ้หบ้ริการ และ/หรือผูใ้หบ้ริการจดัส่งแรไ่พโรลไูซต์
(Pyrolusite) ไม่ถกูตอ้งครบถว้นตามจ านวนภายในก าหนดระยะเวลาในคราวใดๆ พรอ้มดอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ 7.5 ต่อปี
นบัแต่วนัที่สิน้สดุสญัญาลงเป็นตน้ไป 

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 ในเกิดกรณีสูญหายเป็นความรบัผิดชอบของผู้ให้บริการตกลงที่จะชดใช้ความเสียหายตามที่ผู้รับบริการ เรียกร้องภายใน 30 
(สามสิบ) วันนับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากผู้รับบริการ 

ทั้งนี้ บริษัทสามารถตรวจสอบปริมาณแร่ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท ทั้งจากหน่วยงานภายในบริษัทอาทิเช่น ฝ่ายบัญชี ฝ่ายคลังสินค้า และ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อเช็คปริมาณแรใ่ห้ตรงกัน และจะมีการขอเข้าตรวจสอบในสถานที่จัดเก็บแร่ยังสถานที่ผู้ให้บริการ  

 
1.4 โครงสร้างผู้ถือหุน้ 10 อันดับแรกก่อนและหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด 
 
 

ลำดับ 
 
 

รายชื่อผู้ถือหุ้น 
 
 

ก่อนเพิ่มทุน  
(ณ วันที่ 15/03/64) 

 
  ลำดับ 

 

รายชื่อผู้ถือหุ้น 

 

หลังการเพิ่มทุนใหแ้ก ่
บุคคลในวงจำกัด 

(บริษัท เมย์พลัส 2005 จำกัด) 
จำนวนหุ้น สัดส่วน

(ร้อยละ) 
จำนวนหุ้น สัดส่วน

(ร้อยละ) 

1. นายอมฤทธิ์    กล่อมจิตเจริญ 1,507,200,165 23.08 1. บริษัท เมย์พลัส 2005 จำกัด 2,000,000,000 23.44 

2. นายศิริศักดิ์   ปิยทัสสีกุล 732,862,800 11.22 2. นายอมฤทธิ์    กล่อมจิตเจริญ 1,507,200,165 17.67 

3. นายวสันต์    จาวลา 456,748,000 6.99 3. นาย ศิริศักดิ์      ปยิทัสสีกุล 732,862,800 8.59 

4. นายอภิมุข  บำรุงวงศ์ 333,333,333 5.10 4. นาย วสันต์ จาวลา 456,748,000 5.35 

5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 319,206,259 4.89 5. นาย อภิมุข บำรุงวงศ์ 333,333,333 3.91 

6. นายสามารถ   ฉั่วศิริพัฒนา 284,000,065 4.35 6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 319,206,259 3.74 

7. UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 193,750,000 2.97 7. นายสามารถ      ฉัว่ศิริพัฒนา 284,000,065 3.33 

8. น.ส. จิระวรรณ ไชยพงศ์ผาติ 121,897,400 1.87 8. UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 193,750,000 2.27 

9. นาย ปริญญา ปริญญานุสสรณ์ 111,111,111 1.70 9. น.ส. จิระวรรณ ไชยพงศ์ผาติ 121,897,400 1.43 

10. นาง ฐานิสร ธรรมลิขิตกุล 90,594,000 1.39 10. นาย ปริญญา ปริญญานุสสรณ์ 111,111,111 1.30 
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2. วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุน 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) ระยะเวลา 
1. เพื่อรองรับการสั่งซ้ือไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) จากหนว่ยงานรัฐบาลและ

เอกชนในประเทศ  
60,000 ปี2565-2567 

2. เพื่อรองรับการสั่งซ้ือแร่ไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) จากต่างประเทศ 10,000 ปี2565-2567 
3. เพื่อใช้ในระบบการบริหารจัดการนำ้ของบริษัทย่อย 30,000 ปี2565-2568 
 รวม 100,000  

 
 บริษัทมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย จากหน่วยงานภาครัฐอาทิเช่น การประปา , กรมทรัพยากรน้ำ (กรมน้ำบาดาล) ,มหาดไทย 
(น้ำประปาชุมชน)  และมีกลุ่มประเทศเป้าหมาย คือ ประเทศบรูไน และประเทศเวยีดนาม ฯลฯ  ทั้งนี ้บริษัทได้มีการประมาณ
การยอดจำหนา่ย รายได้ และผลตอบแทน ดังนี้ 
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ทั้งนี้ การพิจารณาตั้งราคาขายที่ 120,000 บาทต่อตัน บริษัทได้พิจารณาจากราคาตลาดที่มีการซื้อขายกันทั่วไป 
(โดยอ้างอิงจากราคาแร่ไพโรลูไซต์ (Pyrolusite)1 ที่ซื้อขายกันทั่วไปทั้งในประเทศและต่างประเทศในระหว่างช่วงราคา 50,000 – 
300,000 บาทต่อตัน)1 ราคาขายอาจปรับเพิ่มหรือลดตามแตส่ถานการณ์ อาทิเช่น ปริมาณการสั่งซื้อท่ีเป็นจำนวนมาก บริษัทอาจ
พิจารณาการให้ส่วนลดเป็นกรณีไป การตั้งราคาขายบริษัทได้พิจารณาถึงการสร้างมลูค่าให้กับสินค้าของบริษัท อีกทั้งที่ผ่านมา 
บริษัทได้เคยทดลองตลาดโดยการขายในราคาที่ต่ำกว่า 120,000 บาทต่อตัน เมื่อผลการทดลองใช้มีประสิทธิภาพหรือผลลัพธ์เป็น
ที่น่าพอใจของลูกค้า บริษัทจึงพิจารณาตั้งราคาขายทีเ่พิ่มขึ้นจากเดิม 
  1ราคาซื้อขายใน E-commerce  (Shopee , amazon ,Facebook ) 

 
รายได้รวม 4 ปี ตามตารางข้างต้นประกอบด้วยรายได้จากการขายแร่  (เนื่องจากเป็นการซื้อมาจำหน่ายไป บริษัทไม่ได้

มีเงินลงทุนท่ีจ่ายออกเพื่อทำโครงการดังกล่าว การวเิคราะห์อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ (IRR : Internal rate of 
return)  จึงไมส่ามารถคำนวณได้) ท้ังนี้โครงการดังกล่าว มีอัตราส่วนกําไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) ร้อยละ 75  และอัตรา
กําไรสุทธิ (Net Profit Margin) รอ้ยละ 32 

 
2.3   ลักษณะของโครงการ / ความคืบหน้าโครงการ: 
โครงการขายแร่กรองน้ำไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) ให้กับบริษัท หรือบุคคล ในพื้นที่ท่ีประสบปัญหาน้ำอุปโภค 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. ดำเนินการจัดหาอุปกรณ์กรองน้ำพร้อมแรก่รองน้ำไพโรลูไซต์ (Pyrolusite)  เพื่อจัดจำหน่าย ซึ่งเป็นการ
ผลิตตามจำนวนที่ได้รับคำสั่งซื้อ โดยมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นกลุ่มบำบัดน้ำชุมชน และโรงเรียนใน
ชนบทที่มีปัญหาด้านคุณภาพของน้ำ 

3. ดำเนินการจัดหาแร่ไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) เพื่อรองรับการสั่งซื้อของบริษัทย่อย ซึ่งปัจจุบัน ได้มีการ
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับสาธาณูปโภคด้านบริหารจัดการน้ำในพ้ืนท่ีเกาะเสม็ด และในพื้นที่อำเภอปลวกแดง  
และรองรับคำสั่งซื้อจากแผนการลงทุนของบริษัทย่อย ที่กำลังเจรจาเข้าร่วมลงทุนในโรงผลิตน้ำประปา
ตามพื้นที่ต่างๆ ในอนาคต 

 
เนื่องจากแร่ไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) ดังกล่าวเป็นแร่ที่ได้รับการยอมรบัโดยทั่วโลกว่าเป็นแร่ที่มีมาตรฐานและผา่น

การทดสอบคุณสมบัติว่าสามารถนำมาใช้ได้โดยไม่ต้องเข้ากระบวนการผลิตและมีคุณสมบัติอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่สามารถ
ทดแทนสารกรองน้ำที่มีอยู่ในตลาดปัจจุบัน เช่น กรวด ทราย คาร์บอน แมงกานีสออกไซด์ ซึ่งสารกรองน้ำดังกล่าวยังมีข้อจำกัด
เรื่องระยะเวลาในการตกตะกอนสารแขวนลอยของสารละลายเหล็กและแมงกานีสในถังน้ำดิบ  
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โครงการขายแร่ไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) หรือแร่กรองน้ำไพโรลูไซต์ (Pyrolusite)   ผู้บริหารได้มีความสนใจในแร่
กรองน้ำไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) เป็นระยะเวลานานจึงได้ดำเนินการศึกษาทดสอบประสิทธิภาพคุณภาพของแร่กรองน้ำไพโรลู
ไซต์ (Pyrolusite)   มาโดยตลอดจนเป็นที่มั่นใจและนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือ
หุ้น ครั้งที่ 1/2563  และในคราวนั้นบริษัทฯ รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ให้ทำการออกหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนกับบุคคลในวงจำกัด เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนมาดำเนินโครงการแร่กรองน้ำไพโรลูไซต์ (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
ระบาดไวรัสโคโรน่า ทำให้นักลงทุนชะลอการลงทุน และ ทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการดังกล่าวได้ตามแผน ดังนั้น
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 อีกทั้งจากปัญหาของสภาพน้ำในพ้ืนท่ีชนบทหรือตามท้องถิ่นต่างๆ 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
จําหน่ายที่เพิ่มขึ้นเพื่อสร้างผลตอบแทนท่ีดีในอนาคต 
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2.5 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัทในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินโครงการได้สำเร็จ/ความเสี่ยงจากการ
ดำเนินโครงการ 
บริษัทได้พิจารณาความเสี่ยงจากการดำเนินโครงการตามแผนการจำหน่ายแร่ไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) ในกรณี 

ยอดการจัดจำหน่ายไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง จึงได้มีการวางแผนบริหารจัดการแร่ไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) ในปริมาณ 100,000 
ตัน ไว้เป็น 2 ส่วนหลักๆ คือในส่วนของการจัดจำหน่ายตามหน่วยงานและโครงการต่างๆ และอีกส่วนเพื่อรองรับการบริหาร
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
สำคัญซึ่งจะทำให้แผนธุรกิจท่ีวางไว้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 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 บริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นเรื่องท่ียากในการหาแหล่งเงินทุน หรือวิธีการระดมทุนโดยวิธีอ่ืน 

 
3.  รายละเอียดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพ่ิมทุน/จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 
(1)  ผลกระทบต่อสัดส่วนของผู้ถือหุ้น (Control dilution) 

 
Control Dilution    =                 จำนวนหุ้นสามัญเพิม่ทุนที่เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด 
                  จำนวนหุน้สามญัเพิ่มทนุที่เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกดั + จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว  
Control Dilution    =              2,000,000,000 
         (2,000,000,000+6,530,871,595) 
Control Dilution    =                     23% 
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(2)   ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price dilution) 
 
Price Dilution      =     ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย1/  – ราคาตลาดหลังการเสนอขาย 2/ 

                                              ราคาก่อนการเสนอขาย  
Price Dilution       =                1.46 – 1.47  
                          1.46 
Price Dilution       =             -0.0068 
                                        เนื่องจากผลกระทบต่อราคาหุ้นนอ้ยกว่า 0 จึงไม่มีผลกระทบต่อราคา 
 

(3) ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกําไรต่อหุ้น (Earnings per share dilution)  
EPS Dilution    =                EPS ก่อนการเสนอขาย   – ESP หลังการเสนอขาย  

                                   ราคาก่อนการเสนอขาย  
   ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจากบรษิัทมีผลขาดทุนในรอบปี 63 
   

หมายเหตุ : 
  1/ ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย =   ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ 7 วันทำการ ติดต่อกนัก่อนวันประชุม 

               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 บาทตอ่หุ้น 

                                      (6,530,871,595 + 2,000,000,000)  
 

(4) ความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นได้รับเมื่อเปรียบเทียบกับ Dilution 
เมื่อเปรียบเทียบประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเป็นค่าตอบแทนสำหรับการ

ได้มาซึ่งแร่ไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) กับผลกระทบต่อการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น 
(Control Dilution) ตามรายละเอียดข้างต้น การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างโอกาสในการสรา้งรายไดแ้ละกำไรให้แก่บริษทั
จากการนำไปใช้ในโครงการขายแร่กรองน้ำไพโรลูไซต์ (Pyrolusite)  และโครงการบริหารจัดการน้ำ ไม่ต้องพึ่งพากระแสเงินสด
ของบริษัทหรือเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และไม่ต้องแสวงหาแหล่งเงินทุนอื่นได้อีกด้วย ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทสามารถสร้าง
ผลตอบแทนที่ดี ให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว รวมทั้งจะช่วยชดเชยส่วนของผู้ถือหุ้นที่ปรากฏในงบการเงินของบริษัทให้เป็นไปใน
แนวทางที่ดีขึ้น  

บริษัทยังได้กำหนดอัตราการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี เงิน
ได้นิติบุคคลและทุนสำรองตามกฎหมายทั้งหมดแล้ว  ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับศักยภาพ การ
เติบโตของผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน สภาพคล่อง การขยายงาน รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมในอนาคต  เพื่อ
สร้างผลตอบแทนท่ีดีต่อผู้ถือหุ้นในอนาคต 
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4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 
4.1 เหตุผลและความจําเป็นของการเพ่ิมทุน 
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า เนื่องจากสถานการณ์และสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน การออกและเสนอขาย

หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นค่าตอบแทนสำหรับการได้มาซึ่งแร่กรองน้ำไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) 
แทนการชำระด้วยเงินสด (Payment in Kind) ซึ่งคณะกรรมการบรษิัทเห็นว่าการเข้าทำรายการดงักล่าวจะช่วยให้บรษิัทสามารถ
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 เจ้าของเหมืองที่มีประทานบัตรจากภาครฐั
รับรองถึงการมีปริมาณแร่ไพโรลูไซต์ (Pyrolusite)   ไว้เป็นข้อดีและความเหมาะสมกว่าการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและรับชำระ
เป็นเงินสดจากนักลงทุน แล้วนำเงินไปซื้อและจัดหาแร่ไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) ในอนาคต   ทั้งนี้การได้มาซึ่งแร่ไพโรลูไซต์ 
(Pyrolusite) เพื ่อมาดำเนินโครงการตามแผนจะช่วยเสริมสร้างโอกาสในการสร้างรายได้จากการจำหน่ายแร่ไพโรลูไซต์ 
(Pyrolusite)  และผลกำไรให้แก่บริษัท ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดี ให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว รวมทั้งจะ
ช่วยชดเชยส่วนของผู้ถือหุ้นท่ีปรากฏในงบการเงินของบริษัทให้เป็นไปในแนวทางที่ดีขึ้น 

อีกทั้งบริษัทได้กำหนดอัตราการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหัก
ภาษี เงินได้นิติบุคคลและทุนสำรองตามกฎหมายทั้งหมดแล้ว ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับศักยภาพ 
การเติบโตของผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน สภาพคล่อง การขยายงาน รวมถึงความจำเป็นและความ เหมาะสมในอนาคต 
เพื่อสร้างผลตอบแทนท่ีดีต่อผู้ถือหุ้นในอนาคต 

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
ทีมผู้บริหารได้พยายามทดสอบประสิทธิภาพเพื่อนำเสนอแร่ไพโรลูไซต(์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  และในอนาคตบริษัทยังมีแผนการลงทุนในสถานที่ต่างๆ 
เกี ่ยวกับการดำเนินโครงการผลิตประปา และการดำเนินโครงการบำบัดน้ำเสีย ทำให้บริษัทมีความต้องการใช้แร่ไพโรลูไซต์ 
(Pyrolusite) ในแต่ละโครงการเป็นจำนวนมากในคราวเดียวกัน  

ดังนั้น การที่บริษัทได้ดำเนินการตามแผนการเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจํากัด โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อแลก
กับแร่กรองน้ำไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) ให้กับบริษัท เมย์พลัส 2005 จำกัด ที่เป็นเจ้าของเหมืองแร่โดยตรง จึงมีความเหมาะสม
มากกว่าการที่บริษัทจะดำเนินการเพิ่มทุนเพื่อรับเงินสดจากนักลงทุนเหมือนครั้งก่อน   หรือหากเป็นการเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตาม
สัดส่วน อาจมีความไม่แน่นอนในจำนวนเงินท่ีจะได้รับจากการระดมทุน และอาจเป็นภาระต่อผู้ถือหุ้นเดิมที่จะต้องชําระเงินเพิ่มทุน
และมีกรอบระยะเวลาในการดำเนินการที่มากกว่าการเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจํากัด  

  ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นไม่แตกต่างจากคณะกรรมการบริษัท ในเรื่องของความสมเหตุสมผลของ
การเพิ่มทุนและแผนการใช้แร่กรองน้ำไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) ดังกล่าวข้างต้น 

4.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะทางการเงิน และผลการ
ดําเนินงานของบริษัทอันเนื่องจากการเพ่ิมทุน  

การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้เป็นผลดีต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท เนื่องจากเป็นการเสนอขายให้แก่
บุคคลในวงจำกัด คือ บริษัท เมย์พลัส 2005 จำกัด เพื่อเป็นค่าตอบแทนสำหรับการได้มาซึ่งแร่กรองน้ำไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) 
แทนการชำระด้วยเงินสด (Payment in Kind)  ทำให้บริษัทมีรายได้ และเงินทุนหมุนเวียนจากการนำแร่กรองน้ำไพโรลูไซต์ 
(Pyrolusite) ไปจำหน่ายตามกลุ่มเป้าหมายที่บริษัทได้วางไว้ และเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความมั่นคงให้แก่ฐานะ
ทางการเงินของบริษัท ทำให้บริษัทมีสัดส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทลดลง และยังช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงินให้แก่บริษัท 
รวมถึงทำให้บริษัทมีแร่กรองน้ำไพโรลูไซต์ (Pyrolusite)  ไว้เพื่อรองรับโครงการบริหารจัดการน้ำ และต่อยอดในธุรกิจใหม่ๆ ที่
เกี่ยวเนื่องได้อีกด้วย อีกทั้งยังเพิ่มขีดความความสามารถของบริษัทในการรองรับการขยายธุรกิจ และ/หรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจเดิมของบริษัท ซึ่งจะส่งผลดีต่อการเติบโตของบริษัทในระยะยาวและยั่งยืนในอนาคต 

 
 

338



 
 

 สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 

 
 

 

 

 

4.5 ความเหมาะสมของราคาหุ้นที่ออกใหม่ที่จะเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากัดและที่มาของการกำหนด
ราคาเสนอขายดังกล่าว 

บริษัทกำหนดราคาเสนอขายซึ่งเป็นการเจรจาร่วมกันระหว่างบริษัทกับผู้ลงทุน โดยบริษัทได้เปรียบเทียบกับราคา
ตลาดของหุ้นของบริษัท ซึ่งคํานวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไมน่้อย
กว่า 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ข้างต้นจึงเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่า
ร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศที่ ทจ. 72/2558  

ทั้งนี้การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นการเสนอขายหุ้นท่ีคณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้
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 มีมติให้เสนอวาระนี้ต่อที่ประชุมวสิามญัผู้
ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจํากัด ( Private 
Placement)  (ระหว ่างว ันท ี ่  1 – 9 ก ันยายน 2564)  ซ ึ ่ ง เท ่าก ับ 1.46 บาทต ่อห ุ ้น(ข ้อม ูลจาก SETSMART ตาม  
www.setsmart.com) โดยคิดเป็นส่วนเพิ่ม (Premium) ในอัตราร้อยละ 2.74 ของราคาตลาด ซึ่งราคาขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ให้แก่บุคคลในวงจำกัดดังกล่าวเป็นราคาที่ไม่มีส่วนลดจากราคาตลาด จึงไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ในราคาที่ต่ำ
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  

การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเพื่อเป็นค่าตอบแทนสำหรับการได้มาซึ่งแร่กรองน้ำไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) แทน
การชำระด้วยเงินสด ซึ่งจะช่วยให้บริษัทมีแร่กรองน้ำไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) ที่เพียงพอต่อคำสั่งซื้อในอนาคต และช่วยลดภาระผู้ถือ
หุ้นเดิมในการเพิ่มทุน อีกทั้งเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจที่ถดถอย สถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือ 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 คํารับรองของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพ่ิมทุน 

ในกรณีที ่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของ  บริษัท 
ตลอดจนมติที ่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื ่องที่เกี ่ยวกับการ  
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 ผู ้ถือหุ้นดังกล่าวสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ตาม  มาตรา 89/18 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)  

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทขอรับรองว่าคณะกรรมการบริษัทได้ใช้ความระมั ดระวังในการดำเนินการ
พิจารณาและตรวจสอบข้อมูลของผู้ลงทุนแล้ว มีความเห็นว่าการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนดังกล่าวมีความเหมาะสม   
ที่เป็นประโยชน์ซึ่งจะสามารถช่วยสนับสนุนธุรกิจของบริษัท และสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทได้  

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบับนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ  
 
                                               ลายมือช่ือ   
 
 
 

 
(นายอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ)             (นายศิริศักดิ์ ปิยทัสสีกุล) 

      กรรมการ              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 ตามแผนงานท่ีวางไว้ 

โครงการแร่กรองน้ำไพโรลูไซต์ (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 ซึ่งมติในครั้งนั้นเป็นการออก
หุ้นสามัญเพิ่มทุนและรับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นเงินสด โดยบริษัทฯมีแผนการใช้เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุน เกี่ยวกับ
โครงการแร่ไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) เป็นจำนวน 1,000,000,000 บาท (หนึ่งพันล้านบาท)  

บริษัทได้มีการทำสัญญาจะซื้อจะขายแร่กรองน้ำไพโรลูไซต์ (ตามมติที่ประชุมกรรมการครั้งที่ 2/2563 วันที่ 14 
พฤษภาคม 2563 ) กับ บริษัท เมย์ พลัส 2005 จํากัด (“เมย์พลัส”) 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 พอนักลงทุนท่ีบริษัทฯ 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 นับตั้งแต่วันท่ี 2 กันยายน พ.ศ. 2556 สิ้นอายุวันท่ี 1 กันยายน 
พ.ศ. 2566 อยู่ในพ้ืนท่ีดินกรรมสิทธ์ิประเภทโฉนดที่ดิน และอยู่ในเขตพื้นท่ีลุ่มน้ำช้ัน 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 ซึ่งแร่แมงกานีสส่วนใหญ่เป็นไพโรลไูซต ์และมีบางส่วนเป็นไซโลมเีลน สีเทาดำถึงน้ำตาลดำ มีลักษณะเป็นก้อน
ทรงมน ขนาดตั้งแต่ก้อนกรวดจนถึงขนาดกรวดมนใหญ่ ก้อนแร่แมงกานีสจะสะสมตัวอยู่ในช้ันลูกรังและดินปนลูกรังของตะกอน
ตะพักลำน้ำระดับสูง สะสมตัวบริเวณเนินเขาและที่ลาดเนินเขา 

ผลการศึกษาพบแร่แมงกานีสตั้งแต่ที่ผิวดินลงไปในระดับลึก 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 มีความหนาของช้ันประมาณ 0.5 1.0 เมตร ความหนาเฉลี่ยประมาณ 0.73 เมตร พบแร่แมงกานีสลักษณะทรงมน มีสี
น้ำตาลเข้มถึงสีดำ ขนาดก้อนมนเล็กถึงขนาดกรวด (Granule – Cobble size) มีสัดส่วนความสมบูรณ์ของแร่แมงกานีสเฉลี่ย
เท่ากับ 27.80% และช้ันแร่แมงกานีส ซึ่งอยู่ด้านล่างถัดลงมาจากชั้นดินลูกรังปนแร่แมงกานีส มีความหนาตั้งแต่ 2.0 - 4.2 เมตร 
ความหนาเฉลี่ยประมาณ 3.0 เมตร พบแร่แมงกานีสลักษณะทรงมน สีน้ำตาลเข้มถึงสีดำ ขนาดกรวดถึงก้อนใหญ่ (Pebbles – 
Boulder size) มีสัดส่วนความสมบูรณ์เฉลี่ยเท่ากับ 39.47% 

 คุณสมบัติทางเคมีและทางกายภาพของแร่แมงกานีสในพื้นที่โครงการ 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 จะเห็นว่าคุณภาพของแร่แมงกานีสในพ้ืนที่โครงการมีคุณภาพตั้งแต่เกรดต่ำจนถึงเกรดสูง จึง
มีความเหมาะสมที่จะนำมาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี 

จากการประเมินปริมาณสำรองแหล่งแร่ทางธรณีวิทยา (Geological resource) มีปริมาณสำรองแหล่งแร่
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  ผลิตเครื่องกรองนำ้ 
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
หน้าท่ีดักจับสนิมเหล็กได้ต่อไป 
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ขั้นตอนและวิธีการใช้งานแร่กรองนํ้าไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) มอร์  ไพโร เพียว 

                                                                  

 

แร่มอร ์ไพโรเพยีว ม ี3 ขนาด                                               

                     

เพือ่เป็นการเพิม่ประสทิธภิาพในการกรอง จ าเป็นต้องใส่แร่ทัง้ 3 ขนาด   โดยทีแ่ร่ มอร์ ไพโร เพยีว มอีตัราการกรองทีสู่ง

กว่าสารกรองแบบผสมทัว่ไปถงึ 3 เท่า รวมไปถงึเพือ่ยดือายุการใชง้านของแร่อีกด้วย นอกจากนี้ ยงัใช้ได้กบัน ้ าประปา 

และน ้าบาดาล  
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และเนือ่งจาก มอร ์ไพโร เพยีว เป็นแร่ธรรมชาตทิัง้ 100%  ดงันัน้ จงึจ าเป็นตอ้งน ามาลา้งท าความสะอาดก่อนน ามาใชง้าน  

 

ขัน้ตอนที ่1 การลา้งแร่ก่อนการใชง้าน เปิดวาลว์เบอร ์1และ3  ปิดวาลว์เบอร ์2,4,5 โดยสงัเกตทีท่่าน ้าทิ้ง จากน ้าลา้งแรท่ีม่ ี

สดี า จะค่อยๆเปลีย่นเป็นน ้าทีใ่สขึ้น จากนัน้ เขา้สู่ข ัน้ตอนที ่2 

 

ขัน้ตอนที ่2  การทดสอบน ้าก่อนการใชง้าน โดยการปิดวาลว์เบอร ์1,3,5 เปิดวาลว์เบอร ์2 และ 4 ในช่วง 1-2 นาทแีรกของ

การทดสอบ น ้ายงัคงมสีดี าปนอยู่ หลงัจากนัน้พอแร่เซตตวักจ็ะไดน้ ้าทีใ่สสะอาดพรอ้มใชง้าน จงึเขา้สู่ข ัน้ตอนที3่ 
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ขัน้ตอนที ่3  การเปิดใชน้ ้า  เมือ่ไดน้ ้าทีใ่สสะอาดแลว้ให ้ปิดวาลว์เบอร ์4  เปิดวาลว์เบอร ์5  เพือ่น าน ้าเขา้ไปใชอุ้ปโภค

บรโิภคได ้

 

เนือ่งจากเมด็แร่ เป็นแมงกานีสออกไซต์ธรรมชาติทัง้เมด็ จงึดกัจบั โลหะ แขวนลอยและสารแขวนลอยหนักต่างๆ ได้

ปรมิาณมากไวท้ีบ่รเิวณภายนอกของตวัแร่ ท าใหน้ ้าทีไ่หลลงไปเป็นน ้าทีส่ะอาด อนัเหน็ไดจ้ากภาพตวัอย่างการดกัจบัสาร

ทางดา้นซา้ยมอื แต่เมือ่ใชง้านไปไดซ้กัระยะนัน้ ควรท าการลา้งยอ้น หรอื back wash เพือ่เพิม่พื้นผวิใหก้บัแร่ สารต่างๆ ที ่

อยู่ภายนอกแร่ กจ็ะหลุดออกจากตวัแร่ไป 
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ขัน้ตอนที ่4 การล้างยอ้น หรอื Back wash   จะเหมอืนกบัขัน้ตอนการล้างแร่ โดยเปิดวาล์วเบอร์ 1และ 3  ปิดวาล์วเบอร์ 

2,4,5 เมือ่แร่สะอาดกพ็รอ้มทีจ่ะท าหน้าทีด่กัจบัสารแขวนลอยต่างๆ ไดต้่อไป 
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รายละเอียดข้อมูลเพ่ิมเติม ตามที่ ตลาดหลักทรัพย์ สอบถาม 
1 ผลกระทบจากการยกเลิกการเพิ่มทุนให้บุคคลเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือ

หุ้นคร้ังท่ี 1/2563 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563  
การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ตามมติที ่ประชุม

วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 จำนวนรวม 3,000,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.50 บาท
บริษัทคาดว่าจะจัดสรรเงินที่ได้รับมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการดําเนินงานของบริษัทในปัจจุบัน เพื่อรองรับ
การขยายธุรกิจของบริษัท โดยแผนการใช้เงินเพิ่มทุนสำหรับครั้งก่อน มีรายละเอียดดังนี้ 

แผนการใช้เงิน จำนวนเงิน 
1. ลงทุนในโครงการแร่กรองน้ำไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) 1,000,000,000.00 
2. ลงทุนในโครงการผลิตภณัฑ์สมุนไพรไทยและการตั้งร้าน “การบรู” ซึ่งเป็นร้านขายปลีกสมุนไพรไทย 300,000,000.00 
3. ใช้เป็นทุนหมุนเวียนอื่นๆ ในกิจการ 200,000,000.00 
 รวม 1,500,000,000.00 

 
 แต่เนื่องจาก นักลงทุนทั้ง 3 ท่านไม่ได้มาใช้สิทธิเพิ่มทุนตามกำหนดเวลาทำให้บริษัทไม่มีเงินทุนเพื่อดำเนินการตาม

แผนการที่ได้วางไว้ โดยมีผลกระทบแต่ละโครงการดังนี้ 
1.ผลกระทบของแผนโครงการแร่กรองน้ำไพโรลูไซต์ Pyrolusite) 
 บริษัทไม่มีเงินทุนที่จะไปจัดซื้อไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) เพื่อส่งมอบให้กับลูกค้า จึงพิจารณาการเพิ่มทุนครั้งใหม่ เป็น

การเพิ่มทุน ให้กับ บริษัท เมย์พลัส 2005 จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของเหมืองแร่โดยตรง เพื่อรองรับคำสั่งซื้อที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและ
ลดความเสี่ยงท่ีอาจเกิดคู่ค้าฟ้องร้องเนื่องจากมีปริมาณแร่ไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) ไม่เพียงพอ หรือส่งมอบให้ไม่ทันกำหนดเวลา 
 2.ผลกระทบในโครงการลงทุนในโครงการผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยและการตั้งร้าน “การบูร” ซึ ่งเป็นร้านขายปลีก
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 ท่ีเกิดขึ้น ทำให้
ไม่ประสบผลสำเร็จ คอนโดล้นตลาด การหาแหล่งเงินทุนเพื่อมารีโนเวทคอนโดเพื่อจะนำมาขายได้เป็นเรื่องที่ยากอีกทั้งในสภาวะ
เศรษฐกิจ และสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19นี ้ผู้ประกอบการอสังหาทุกรายยอมลดราคากว่าครึ่งเพ่ือลดภาระดอกเบี้ย
ที่เกิดขึ้น บวกกับสถาบันการเงินลดการอนุมัติสินเชื่อทางด้านอสังหาริมทรัพย์ เป็นจังหวะพอดีที่มีนักลงทุนด้านอสังหาริมทรพัย์ 
มีความสนใจที่จะลงทุนบริษัทจึงพิจารณาการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท มอร์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้น จำกัด 
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1. งบประมาณที่เปลี่ยนไปจากของเดิมที่เคยแจ้งข่าวเมื่อ ช่วง ส.ค.-ก.ย. 63 เกิดจากสาเหตุใด การลงทุนของ
โครงการและความจำเป็นต้องเพ่ิมทุนจำนวนมาก 
เนื่องจากตลอดระยะเวลา 1 ปีท่ีผ่านมาหลังจากได้รับอนุมัตจิากท่ีประชุมวิสามญัผูถ้ือหุ้นครั้งท่ี 1/2563  เมื่อวันท่ี 

9 กันยายน 2563 บริษัทได้ดำเนินโครงการบริหารจัดการน้ำ โครงการผลิตประปา ทั้งที่เกาะเสม็ด และดำเนินการลงทุนเพิ่มใน
บริษัท ปลวกแดง จำกัด อีกท้ังยังมีแผนการลงทุนในสถานท่ีต่างๆ  ซึ่งในการดำเนินโครงการผลิตประปา และการดำเนินโครงการ
บำบัดน้ำเสีย ทำให้บริษัทต้องใช้แร่ไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) ในแต่ละโครงการเป็นจำนวนมากในคราวเดียวกัน และถึงจะสามารถ
ทยอยเก็บค่าน้ำเป็นระยะ 10-20 ปี การที่บริษัทต้องใช้แร่ไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) ในโครงการต่างๆ ข้างต้นเป็นจำนวนมาก ถ้า
บริษัทไม่ดำเนินการเพิ่มทุนเพื่อแลก ไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) จะทำให้บริษัทต้องจัดหาเงินลงทุนเป็นจำนวนมากและนำเงินลงทุน
ดังกล่าวไปจมอยู่ในแต่ละโครงการ ซึ่งจะใช้ระยะเวลานานกว่าจะได้รับผลตอบแทนกลับคืนมา 

การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้เป็นการเพิ่มทุนเพื่อแลกกับแร่ไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) ถึงแม้ว่าจะมีมูลค่ารวมสูง
ถึง 3,000,000,000 บาท (สามพันล้านบาท) (แร่ไพโรลูไซต์ (Pyrolusite)  1 แสนตันในมูลค่าตันละ 30,000 บาท) เมื่อ
เปรียบเทียบกับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งก่อนที่บริษัทมีแผนการใช้เงินเกี่ยวกับโครงการแร่แร่ ไพโรลูไซต์ (Pyrolusite)  
เป็นจำนวน 1,000,000,000 บาท (หนึ่งพันล้านบาท)  บริษัทออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นจำนวนที่เท่ากัน คือ 2,000,000,000 หุ้น 
(สองพันล้านหุ้น)  
-สาเหตุที่งบประมาณการลงทุนเกี่ยวกับแร่ไพโรลูไซต์ Pyrolusiteเพิ่มขึ้นจากงบประมาณเรื่องแร่ไพโรลูไซต์ Pyrolusite  
ในการเพ่ิมทุนครั้งก่อน   

เนื่องจากในการเพิ่มทุนครั้งก่อน บริษัทไม่ได้มีแผนการใช้แร่ไพโรลูไซต์ (Pyrolusite)  ในระบบการกรองน้ำประปาใน
โรงผลิตน้ำประปา แต่มีเฉพาะการซื้อมาจำหน่ายไปของแร่ไพโรลูไซต์ (Pyrolusite)  เป็นส่วนใหญ่ 
  ปัจจุบันบริษัทได้ลงทุนซื้อโรงผลิตน้ำประปาในอ.ปลวกแดง ซึ่งกระบวนการผลิตน้ำประปานั้น จำเป็นต้องใช้แร่กรอง
น้ำไพโรลูไซต์(Pyrolusite) เป็นจำนวน ในการผลิตน้ำประปา แร่ไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) เป็นวัตถุดิบสำคัญที่ใช้ในการกรอง
น้ำประปา โดยจะใช้แทนทรายและกรวด ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนในการผลิต และ กำจัดสิ่งสกปรกท่ีทรายและกรวดไม่สามารถทำได้ 
เช่น แมงกานีส สังกะสี เหล็ก เมื่อเปรียบเทียบการใช้สารเคมีแบบเก่าๆ ทำให้สามารถลดต้นทุนซึ่งเมื่อเทียบตามอัตราส่วนแล้ว
สามารถลดต้นทุนลงได้เกือบ 50% แต่มีข้อเสียคือ บริษัทต้องลงทุนใส่แร่ไพโรลูไซต์ (Pyrolusite)  ต่อโรงกรองน้ำเป็นจำนวนที่
มาก จึงทำให้บริษัทได้พิจารณาถึงการเพิ่มทุนในครั้งนี้ ให้กับ บริษัท เมย์พลัส 2005 จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของเหมือนแร่โดยตรง 
-  ข้อดีและความคุ้มค่าเหมาะสมของการเพ่ิมทุนให้แก่ บริษัท เมย์พลัส 2005 จำกัด  ที่เป็นเจ้าของเหมืองแร่ ในครั้งนี้ คือ   
 1.ทำให้บริษัทไม่ต้องจัดหาแหล่งเงินทุน เพื่อนำมาซื้อแร่ไพโรลูไซต์ (Pyrolusite)  ที่เป็นต้นทุนหลักในโครงการบริหาร
จัดการน้ำ 
 2.ทำให้บริษัทสามารถดำเนินการตามแผนธุรกิจอื่นเพื่อต่อยอดธุรกิจที่ดำเนินอยู่ อาทิเช่น การเข้าร่วมพัฒนาโรงผลิต
น้ำประปาเดิม โดยบริษัทอาจพิจารณาเป็นการร่วมลงทุนแทนที่จะขายแร่ไพโรลูไซต์ (Pyrolusite)  อย่างเดียว  โดยบริษัทจะ
เสนอเงื่อนไขการเอาแร่ไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) ไปทดแทนสิ่งท่ีโรงผลิตน้ำประปาตามสถานท่ีต่างๆ เคยใช้อยู่และบริษัทจะก็เก็บ
ค่า treat น้ำจากโรงผลิตน้ำประปาทั่วประเทศ  เช่น เดิมต้นทุนในโรงผลิตน้ำประปาอาจอยู่ท่ีคิวละประมาณ 1 บาท ใช้แร่ไพโรลู
ไซต์ Pyrolusite ที่บริษัทนำเสนออาจจะลดต้นทุนลงเหลือเพียง 50 สตางค์ต่อคิว  ซึ่งจะทำให้บริษัทจะมีรายได้เป็นค่าดูแลบำบัด
น้ำประปา  คิวละ 25 สตางค์  เป็นต้น 
 3.บริษัทลดความเสี่ยงท่ีจะถูกคู่ค้าฟ้องร้อง เนื่องจากไม่มีปริมาณแร่ไพโรลูไซต์ (Pyrolusite)  ไม่เพียงพอในการส่งมอบ 
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บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) 
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0107554000143 

เลขที่ 222/148-150 อาคารชุดบ้านสวนจตุจักร ซอยวิภาวดีรังสิต 17 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 

 

2. สรุปธุรกิจของ MORE และบริษัทย่อยที่เหลือ พร้อมความคืบหน้าในการดำเนินโครงการต่างๆของบริษัท และ
บริษัทย่อย 

 
บริษัทย่อยที่เหลือท่ีดำเนินธุรกิจอยู่ (หลังจากดำเนินการจำหน่ายบริษัทแล้วเสร็จ)  

     บริษัท         ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด มหาชน   ประกอบธุรกิจ จำหน่ายอุปกรณ์ระบบประหยัดพลังงานให้แก่กลุ่มผูร้ับเหมา

ติดตั้งระบบประหยัดพลังงาน 
บริษัท มอร์ เน็ทเวิร์ค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ประกอบธุรกิจ ให้บริการบรหิารงานบุคคล เริ่มดำเนินธุรกิจให้บริการ

บริหารงานบุคคล เมื่อไตรมาสที่ 4/2562 ปัจจุบันบริษัทฯ ให้บริการบริหาร
ศูนย์ USO รวมทั้งสิ้น 237 แห่ง โดยมีพนักงานในสังกัดบริษัท จำนวน 240 
คน  

บริษัท เสมด็ยูทิลติี้ส์ จำกดั ประกอบธุรกิจ จำหน่ายน้ำประปาบนเกาะเสม็ด ก่อสร้างแล้วเสร็จและเริ่ม
จำหน่ายน้ำประปาบนเกาะเสม็ดในช่วงไตรมาสที่ 4/2562 เป็นต้นมา  

บริษัท ปลวกแดง วอเตอร์ จำกดั ประกอบธุรกิจ จำหน่ายน้ำประปา โดยบริษัทได้เข้าไปลงทุนซื้อธุรกิจ
จำหน่ายผลิตและจำหน่ายน้ำประปาจากบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ซึ่งเริ่ม
ให้บริการในนาม บจ.ปลวกแดง ในช่วงไตรมาสที่ 1/2564  

บริษัท มอร์ แอดไวซ์ จำกดั หยุดประกอบธุรกิจชั่วคราว  
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 

(F 53- 4) 
แบบรายงานการเพ่ิมทุน 

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. การเพ่ิมทุน 

 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้นำเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 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 

การเพ่ิมทุน ประเภทหุน้ จำนวนหุ้น 
 

มูลค่าที่ตราไว ้
(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(บาท) 

√  แบบกำหนดวตัถุประสงค ์
   ในการใช้เงินทุน 

หุ้นสามัญ 2,000,000,000 0.05 100,000,000 

  แบบมอบอำนาจทั่วไป     
     (General Mandate)     

 
2. การจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน  

    2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน  
 

จัดสรรให้แก่ จำนวนหุ้น 
 

อัตราส่วน 
(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุ้น) 

วัน เวลา จองซ้ือ และ
ชำระเงินค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

1. บุคคลในวงจำกัด 
บริษัท เมย์พลัส2005 จำกัด 

ไม่เกิน 
2,000,000,000 

- 1.50 บาท โปรดพิจารณา 
หมายเหตุข้างล่าง 

 

โปรด
พิจารณา 
หมายเหตุ

ข้างล่าง 

 
 
หมายเหตุ 
1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 5/2564 มีมติอนุมัติให้เสนอต่อท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 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 จำกัด  (“ผู้ลงทุน”) ราคาเสนอขาย หุ้นละ 1.50 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 3,000,000,000 บาท (สาม
พันล้านบาท) เพื่อเป็นค่าตอบแทนสำหรับการได้มาซึ่ง แร่ไพโรลูไซต์  (Pyrolusite) ที่ผู้ลงทุนได้ชำระค่าภาคหลวงแร่ครบถ้วน
เรียบร้อยแล้วตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) (ตามหลักฐานที่ปรากฏในสำเนาใบเสร็จรับเงิน
คา่ภาคหลวงแร่ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม (แบบ พร. 401) พร้อมทั้งจะต้องเป็นแร่ที่ขุด
ขึ้นมาพร้อมจำหน่ายที่ได้ทำการขนแร่และส่งมอบแร่ให้เป็นกรรมสิทธิ์และอยู่ในความครอบครองของบริษัทเรียบร้อยแล้ว (ตาม
หลักฐานท่ีปรากฏในสำเนาใบอนุญาตขนแร่ (แบบแร่ 5) ออกโดยอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่และได้ลงนาม
กำกับแสดงการรับมอบแร่โดยบริษัท (ผู้ซื้อ)) จำนวนรวมทั้งสิ้น 100,000 ตัน มูลค่าตันละ 30,000 บาท(ซึ่งเป็นราคาตามที่ตกลง
กันระหว่างบริษัทกับผู้ลงทุน โดยอ้างอิงจากราคาแร่ไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) ที่ซื้อขายกันท่ัวไปท้ังในประเทศและต่างประเทศใน
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) ที่ได้ส่งมอบให้กับบริษัทในแต่ละครั้ง (กำหนดมูลค่าแร่ไพโรลูไซต์ 
(Pyrolusite) ที่ตันละ 30,000 บาท และราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่หุ้นละ 1.50 บาท) อนึ่ง การส่งมอบแร่ไพโรลูไซต์ 
(Pyrolusite) ให้บริษทัในแต่ละครั้งจะต้องเป็นจำนวนไม่น้อยกวา่ครั้งละ 1,000 ตนั  

 ทัง้นี้ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ลงทุนในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.50 บาท ตามที่ระบุข้างต้น
จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ หรือภายใน 12 เดือน นับแต่วันทีท่ีป่ระชุมผู้
ถือหุ้นมีมติอนุมัติ แต่ในกรณีทีอ่อกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนหลังจากเมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วันทีท่ีป่ระชุมผู้ถือหุ้น
มีมติอนุมัติ ให้คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรม
กรรมการบริษัทกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขาย1 ตามหลักเกณฑ์ของประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนท่ี ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด 
ลงวันท่ี 28 ตุลาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) 

ทั้งนี ้ผู้ลงทนุมิใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน และผู้ลงทุนไม่มีความสัมพันธ์
ใด ๆ กับผู้บริหาร กรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท รวมทั้งไม่ได้เป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง (ตามมาตรา 258 
ของพระราชบัญญัติบริษัทหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และไม่ได้เป็นบุคคลที่มีลักษณะ
ความสัมพันธ์หรือมีพฤติกรรมที่เข้าข่ายเป็นการกระทำร่วมกับบุคคลดังกล่าว (concert party) ของบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้   
ผู้ลงทุนตกลงท่ีจะไม่ส่งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัท 

 
1 ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนด
ราคาเสนอขายหุ้นนั้น โดยราคาที่นำมาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซ้ือขายหุ้นนั้นในแต่ละวัน ในกรณีที่คณะกรรมการของบริษัท และ/
หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เห็นว่ามีเหตุอันสมควรเมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัท คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร อาจกำหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาที่คำนวณได้ข้างต้น โดยในการกำหนดส่วนลดดังกล่าว 
คณะกรรมการ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้พิจารณาจากสภาวะตลาด ณ ขณะนั้นด้วยแล้ว 

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
หน้าท่ีห้ามมิให้ผู้ลงทุนนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายท้ังหมด ออกขายภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันท่ีหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู้ลงทุนจึงจะสามารถทยอยขายหุ้นท่ีถกูสั่ง
ห้ามขายดังกล่าวได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุน
เป็นหลักทรัพย์จดทะเบยีน พ.ศ. 2558 ลงวันท่ี 11 พฤษภาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)  

ทั้งนี้ ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุน ข้างต้น ผู้ลงทุนจะถือ
หุ้นในบริษัทรวมกันเป็นจำนวนไม่เกิน 2,000,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 23.44 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่าย
ได้แล้วท้ังหมดของบริษัท (ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทหลังจากการออกเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้)  

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัตเิสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ/หรือ กรรมการผู้จัดการเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร 
และจองซื้อหุ้นสามัญเพิม่ทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการดำเนินการดังนี้  

(1) พิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้บุคคลเฉพาะเจาะจง ซึ่ง
รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดระยะเวลาการเสนอขาย การกำหนดราคาเสนอขาย (กรณีออกเสนอขายภายหลังจากพ้น
กำหนด 3 เดือนนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น) ตลอดจนกำหนดเง่ือนไข และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมายและ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

(2) กำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันจองซื้อ และวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็น
ครั้งเดียวหรือเป็นคราวๆ การชำระค่าหุ้น รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจองซื้อ และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนดังกล่าว 

(3) การลงนาม แก้ไข เปลี่ยนแปลง การติดต่อ หรือแจ้งรายงานรายการต่าง ๆ ในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ 
และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกเสนอขาย จัดสรร จองซื้อ และส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการ
ติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อกระทรวงพาณิชย์ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ 
หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเขา้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเพื่อให้การออกเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้บุคคล
เฉพาะเจาะจงของบริษัทสำเร็จลุล่วงไปได้  

(4) จดทะเบียนเพิ่มทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจ
ดำเนนิการต่าง ๆ ท่ีจำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ 

2.1.1 การดำเนินการของบริษัทกรณีทีม่ีเศษของหุ้น 
กรณีมีเศษของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ บริษัทจะดำเนินการปัดเศษหุ้นน้ันท้ิง 
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3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือขออนุมัติการเพ่ิมทุนและจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน  

  โดยวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที 1/2564 จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น โดย
เป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2564 และกฎหมาย
และกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และพิจารณากำหนดให้วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นวันกำหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 1/2564 (Record Date) 

4. การขออนุญาตเพ่ิมทุน/จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและเงื่อนไขการขออนุญาต  
 1. บริษัทจะต้องได้รับอนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทต่อบุคคลในวงจํากัดจาก

สำนักงาน ก.ล.ต. ตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลใน
วงจํากัด 

 2. บริษัทต้องดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและเปลี่ยนแปลงทุน
ชําระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และยื่นคําขอต่อตลาดหลักทรัพย์ เพื่อขออนุญาตให้รับหุ้นสามัญที่ออก
ใหม ่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ตามข้อบังคับและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

3. บริษัทจะต้องขออนุมัติต่อตลาดหลักทรัพย์ เพื่อพิจารณารับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ 

5. วัตถุประสงค์ของการเพ่ิมทุน  
บริษัทจะออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อวัตถุประสงค์ ดังนี้  
5.1  กรณีการเพิ่มทุนเพื่อออกและเสนอขายหุน้ให้แก่บุคคลในวงจํากัด  
เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุน เพื่อเป็นค่าตอบแทนสำหรับการได้มาซึ่ง แร่ไพโรลูไซต์ (Pyrolusite)  คิดเป็นมูลค่ารวม 

3,000,000,000 บาท (สามพันล้านบาท)  แทนการชำระด้วยเงินสด กล่าวอีกนัยหนึ่งคือผู้ลงทุนจะชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทด้วยแร่ไพโรลูไซต์(Pyrolusite)  แทนการชำระด้วยเงินสด (Payment in Kind)  เพื่อรองรับการดําเนินงานของบริษัทใน
ปัจจุบัน และเพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต 
        6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพ่ิมทุน/จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

เพื่อเป็นการรองรับการสั่งซื้อแร่ไพโรลูไซต์(Pyrolusite)   ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงการรองรับการขยายตัว
ทางธุรกิจของบริษัท อีกทั้งการเพิ่มทุนในลักษณะแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) เพื่อเป็นค่าตอบแทนสำหรับการ
ได้มาซึ่ง แร่ไพโรลูไซต์ (Pyrolusite)  จะช่วยลดภาระในการเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท และสามารถดำเนินการได้ทันที
หลังได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นเดมิของบริษัท ทั้งนี้ ผู้ลงทุนดังกล่าวได้ตอบรับการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแล้วและเป็นผูล้งทนุ
ที่มีเครือข่ายในธุรกิจที่บริษัทกําลังจะดำเนินการต่อไปในอนาคต 

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพ่ิมทุน/จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 
7.1  การเพิ่มทุนครั้งนี้จะทำให้บริษัทมีแหล่งที่มาของแร่เพื่อรองรับคำสั่งซื้อในอนาคต เพื่อใช้ในการประกอบ

ธุรกิจและทำให้บริษัทมีความสามารถในการสร้างรายได้และความสามารถในการทำกําไรเพิ่มขึ้น และ  ผู้ถือหุ้นของบริษัทของ
บริษัททั้งหมด จะได้รับประโยชน์เนื่องผู้ถือหุ้น จะได้รับสิทธิในการได้รับเงินปันผล บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายในการจ่ายเงิน
ปันผลโดยพิจารณาจากศักยภาพการเติบโตของผลการดําเนินงานของบริษัท แผนการลงทุน การขยายธุรกิจ ตลอดจนความ
จําเป็นและความเหมาะสมต่อการสร้างมูลค่าให้แก่ ผู้ถือหุ้นในระยะยาว  

7.2  ผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์ทั้งในรูปของมูลค่าหุ้นที่อาจเพิ่มสูงขึ้นและเงินปันผล ซึ่งบริษัทมีนโยบายการ
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและทุนสำรองตามกฎหมาย
ทั้งหมด ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดําเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ ความจําเป็น
อืน่ใดในอนาคตและปัจจัยอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทจะนําเสนอเรื่องการจ่ายเงินปัน
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ผลต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปนัผลระหว่างกาล คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้ดำเนินการ
ได้เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกําไรสมควรพอที่จะจ่ายโดยไม่มีผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริษัทแล้ว จึงรายงานต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้น
ทราบในการประชุมคราวต่อไป 

8. รายละเอียดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุน้เพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพ่ิมทุน/จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 
(1)  ผลกระทบต่อสัดส่วนของผู้ถือหุ้น (Control dilution) 

 
Control Dilution    =                   จำนวนหุ้นสามัญเพิม่ทุนท่ีเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด 
                        จำนวนหุน้สามญัเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่บคุคลในวงจำกดั + จำนวนหุน้ที่ชำระแลว้  
Control Dilution    =                2,000,000,000 
                        (2,000,000,000+6,530,871,595) 
Control Dilution    =                        23% 

(2)  ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price dilution) 
 
Price Dilution      =                ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย1/  – ราคาตลาดหลังการเสนอขาย 2/ 

                                                    ราคาก่อนการเสนอขาย  
Price Dilution       =                    1.46 – 1.47 
                                           1.46 
Price Dilution       =                   -0.0068 
                                        เนื่องจากผลกระทบต่อราคาหุ้นนอ้ยกว่า 0 จึงไม่มีผลกระทบต่อราคา 
 

(3)  ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกําไรต่อหุ้น (Earnings per share dilution)  
EPS Dilution    =                EPS ก่อนการเสนอขาย   – ESP หลังการเสนอขาย  

                                          ราคาก่อนการเสนอขาย  
 
                        ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจากบริษัทมผีลขาดทุนในรอบปี 63 

         
หมายเหตุ : 
 
  1/ ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย =   ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ 7 วันทำการ ติดต่อกันก่อนวันประชุม 

               คณะกรรมการบริษัท ในวนัที่ 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) ความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นได้รับเมื่อเปรียบเทยีบกับ Dilution 
เมื่อเปรียบเทียบประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเป็นค่าตอบแทนสำหรับการ

ได้มาซึ่งแร่ไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) กับผลกระทบต่อการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น 
(Control Dilution) ตามรายละเอียดข้างต้น การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างโอกาสในการสร้างรายได้และกำไรให้แก่บริษัท
จากการนำไปใช้ในโครงการขายแร่กรองน้ำไพโรลูไซต์ (Pyrolusite)  และโครงการบริหารจัดการน้ำ ไม่ต้องพึ่งพากระแสเงินสด
ของบริษัทหรือเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และไม่ต้องแสวงหาแหล่งเงินทุนอื่นได้อีกด้วย ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทสามารถสร้าง
ผลตอบแทนที่ดี ให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว รวมทั้งจะช่วยชดเชยส่วนของผู้ถือหุ้นที่ปรากฏในงบการเงินของบริษัทให้เป็นไปใน
แนวทางที่ดีขึ้น  

บริษัทยังได้กำหนดอัตราการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี เงิน
ได้นิติบุคคลและทุนสำรองตามกฎหมายทั้งหมดแล้ว  ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับศักยภาพ  การ
เติบโตของผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน สภาพคล่อง การขยายงาน รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมในอนาคต เพื่อ
สร้างผลตอบแทนท่ีดีต่อผู้ถือหุ้นในอนาคต 

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพ่ิมทุน/จัดสรรหุ้นเพ่ิมทนุ 

 
 
 
 

ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินการ วัน เดือน ปี 

1 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้นําเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือ
หุ้น ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นสามัญ
ท่ีออกใหม ่

10 กันยายน  2564 

2 แจ้งมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ 13 กันยายน  2564 

3 กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 
1/2564 (Record Date) 

1 ตุลาคม 2564 

4 วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2564 26 พฤศจิกายน 2564 

5 จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  
กระทรวงพาณิชย์ 

ภายใน 14 วัน นับแต่วันท่ีท่ีประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ
อนุมัต ิ

6 เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจํากัด ภายในระยะเวลา 3 เดือนนับจากวันท่ีมีมติอนุมัติ
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น/ภายใน 12 เดือน นับแต่วันท่ี
ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นในกรณี
ท่ีผู้ถือหุ้นมมีติไว้อย่างชัดเจนว่าเมื่อพ้นระยะเวลา 3 
เดือนดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ท่ีได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทกำหนดราคา
เสนอขายตามราคาตลาดในช่วงท่ีเสนอขาย 

7 จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ 

ภายใน 14 วันนับแต่วันท่ีบริษัทได้รับชําระค่าหุ้น
สามัญเพิ่มทุน 
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10. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  
10.1 เหตุผลและความจําเป็นของการเพ่ิมทุน  
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า เนื่องจากสถานการณ์และสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน การออกและเสนอขาย

หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นค่าตอบแทนสำหรับการได้มาซึ่งแร่กรองน้ำไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) 
แทนการชำระด้วยเงินสด (Payment in Kind) ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวจะช่วยให้บริษัทสามารถ
บริหารจัดการงานโครงการขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยเพิ่มความพร้อมในการดำเนินการตามแผนการลงทุนของบริษัท
ในอนาคตได้ อย่างทันกาล  

การพิจารณาเลือกการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อการได้มาซึ่งแร่กรองน้ำไพโรลไูซต์ (Pyrolusite) แทนการรับชำระ
ด้วยเงินสด คณะกรรมการเห็นว่าเนื่องจาก แร่ไพโรลูไซต์ (Pyrolusite)  นั้นเป็นวัตถุดิบหลักในการกรองน้ำ  ซึ่งบริษัทฯ มี
นโยบายที่จะมุ่งเน้นการทำธุรกิจบริหารจัดการน้ำครบวงจร น้ำประปา บำบัดน้ำเสีย เป็นธุรกิจหลักในอนาคต ดังนั้น เพื่อลดความ
เสี่ยงในการจัดหาแร่ไพโรลูไซต์(Pyrolusite)  ทั้งในด้านความเสี่ยงเรื่องปริมาณแร่ที่ต้องการเป็นจำนวนมากในอนาคต และหรือ
ด้านเงินสดหมุนเวียนที่ต้องใช้เพื่อการได้มาของแร่ไพโรลูไชต์(Pyrolusite)  คณะกรรมการจึงมีความเห็นว่าการเพิ่มทุนโดยการรับ
ชำระเป็นแร่ไพโรลูไซต์(Pyrolusite)   โดยตรงกับ บริษัท เมย์พลัส 2005 จำกัด เจ้าของเหมืองที่มีประทานบัตรจากภาครัฐรับรอง
ถึงการมีปริมาณแร่ไพโรลูไซต์ (Pyrolusite)   ไว้เป็นข้อดีและความเหมาะสมกว่าการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและรับชำระเป็นเงิน
สดจากนักลงทุน แล้วนำเงินไปซื้อและจัดหาแร่ไพโรลูไซต์(Pyrolusite) ในอนาคต   ทั้งนี้การได้มาซึ่งแร่ไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) 
เพื่อมาดำเนินโครงการตามแผนจะช่วยเสริมสร้างโอกาสในการสร้างรายได้จากการจำหน่ายแร่ไพโรลูไซต์ (Pyrolusite)  และผล
กำไรให้แก่บริษัท ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทสามารถสร้างผลตอบแทนท่ีดี ให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว รวมทั้งจะช่วยชดเชยส่วนของผู้ถือ
หุ้นที่ปรากฏในงบการเงินของบริษัทให้เป็นไปในแนวทางที่ดีขึ้น 

อีกทั้งบริษัทได้กำหนดอัตราการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี 
เงินได้นิติบุคคลและทุนสำรองตามกฎหมายทั้งหมดแล้ว ท้ังนี้การจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับศักยภาพ การ
เติบโตของผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน สภาพคล่อง การขยายงาน รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมในอนาคต  เพื่อ
สร้างผลตอบแทนท่ีดีต่อผู้ถือหุ้นในอนาคต 

โครงการขายแร่กรองน้ำไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) เป็นโครงการที่สร้างประโยชน์ต่อส่วนรวมโดยเฉพาะอย่างยิ่ ง 
โดยเป็นการบำบัดน้ำใช้และน้ำดื่มให้ได้น้ำที่มีมาตรฐานเหมาะสำหรับการใช้งานในด้านต่างๆ รวมทั้งด้านการอุปโภค ทั้งนี้ 
โครงการดังกล่าวมิใช่เป็นธุรกิจใหม่ แต่เป็นการตอ่ยอดจากธุรกิจเดิม จึงมีความมั่นใจในการดำเนินธุรกิจตามโครงการตามที่เสนอ 

 
 10.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น  
เมื่อพิจารณาจากแผนการดำเนินงานโครงการแร่กรองน้ำไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) แล้วนั้น บริษัทได้ดำเนินการ

ศึกษาทดสอบประสิทธิภาพคุณภาพของแร่กรองน้ำไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) มาตลอดระยะเวลาหนึ่ง และไม่ใช่ธุรกิจใหม่ แต่เป็น
ธุรกิจที่ต่อยอดมากับการดำเนินโครงการขายน้ำประปาที่เกาะเสม็ด และที่อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง คณะกรรมการจึงมี
ความมั่นใจถึงแผนการดำเนินโครงการดังกล่าว 

การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเป็นค่าตอบแทนสำหรับการไดม้าซึง่แร่กรองน้ำไพโรลไูซต ์(Pyrolusite) บริษัทได้ทำ
ให้บริษัทมีรายได้จากการจำหน่ายแร่ไพโรลูไซต์ (Pyrolusite)  และมีปริมาณแร่ไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) ที่เพียงพอเพื่อรองรับ
แผนการบริหารจัดการน้ำในอนาคตของบริษัทย่อย  อีกทั้งจะทำให้มีเงินทุนหมุนเวียนสำหรับโครงการดังกล่าวและเพื่อใช้ในการ
บริหารงานโครงการบริหารจัดการน้ำได้อย่างครอบคลุม อย่างมีนัยสําคัญ 
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10.3  ความสมเหตุสมผลของการเพ่ิมทุน และแผนการใช้แร่กรองน้ำไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) ได้จากการ
เสนอขายหุ้น 

การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อแลกกับปริมาณแร่ไพโรลูไซต์ (Pyrolusite)  ที่จำนวน 100,000 ตัน คณะกรรมการ
ได้พิจารณาถึงแผนการดำเนินงานท่ีมีในปัจจุบันและในอนาคตทั้งของบริษัทฯ และบริษัทย่อย  เนื่องจากตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
ทีมผู้บริหารได้พยายามทดสอบประสิทธิภาพเพื่อนำเสนอแร่ไพโรลูไซต์(Pyrolusite) ให้กับโรงผลิตน้ำประปา  โรงกรองน้ำ บ่อบำบัด
น้ำเสีย ตามหน่วยงานภาครัฐและเอกชน กลุ่มอุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงกุ้งหรือกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ ตามแหล่งชุมชน ท่ีประสบ
ปัญหาด้านคุณภาพน้ำ และต้องการน้ำสะอาดมาใช้ในการผลิตเพื่อลดต้นทุนน้ำดิบ รวมถึงการเข้าเสนอโครงการระบบบำบัดน้ำ
ให้กับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม  ซึ่งตามกลุ่มโรงผลิตน้ำประปาหรือกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมนั้น ต้องมีการใช้แร่ไพโรลูไซต์ 
(Pyrolusite) ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักเป็นจำนวนมาก อาทิเช่นการนำแร่ไพโรลูไซต์(Pyrolusite)  ไปทดสอบที่โรงน้ำประปาภูมิภาคที่
บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา บริษัทฯ ได้ส่งแร่ไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) ไปทดสอบเป็นจำนวนถึง  200 ตัน ซึ่งเป็นโรงผลิตน้ำประปาเล็กๆ
ที่มกีำลังการผลิดเพียงวันละ 10,000 คิวเท่านั้น อีกทั้งในปัจจุบัน บริษัท ปลวกแดง วอเตอร์ จำกัด (บริษัทย่อย) ได้ดำเนินโครงการ
บริหารจัดการน้ำ โครงการผลิตประปา ที่อำเภอปลวกแดง จ.ระยอง  และในอนาคตบริษัทยังมีแผนการลงทุนในสถานที่ต่างๆ 
เกี่ยวกับการดำเนินโครงการผลิตประปา และการดำเนินโครงการบำบัดน้ำเสีย ทำให้บริษัทมีความต้องการใช้แร่ไพโรลูไซต์ 
(Pyrolusite) ในแต่ละโครงการเป็นจำนวนมากในคราวเดียวกัน  

ดงันั้น การที่บริษัทได้ดำเนินการตามแผนการเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจํากัด โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อแลก
กับแร่กรองน้ำไพโรลไูซต์ (Pyrolusite) ให้กับบริษัท เมย์พลัส 2005 จำกัด ที่เป็นเจ้าของเหมืองแรโ่ดยตรง จึงมีความเหมาะสม
มากกว่าการที่บริษัทจะดำเนินการเพิ่มทนุเพื่อรับเงินสดจากนักลงทุนเหมือนครั้งก่อน   หรือหากเป็นการเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตาม
สัดส่วน อาจมีความไม่แน่นอนในจำนวนเงินที่จะได้รับจากการระดมทุน และอาจเป็นภาระต่อผู้ถือหุ้นเดิมที่จะต้องชําระเงินเพิ่มทุน
และมีกรอบระยะเวลาในการดำเนนิการที่มากกว่าการเพิ่มทนุแก่บุคคลในวงจํากัด  

  ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นไม่แตกต่างจากคณะกรรมการบริษัท ในเรื่องของความสมเหตุสมผลของ
การเพิ่มทุนและแผนการใช้แร่กรองน้ำไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) ดังกล่าวข้างต้น 

 
10.4  ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงินและผลการ

ดําเนินงานของบริษัท อันเนื่องจากการเพ่ิมทุนและการดำเนินการตามแผนการใช้เงินหรือโครงการ  
บริษัทจะสามารถลดภาระทางการเงินในการต้องไปซื้อแร่เพื่อมาจำหน่าย  ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถดำเนิน

ธุรกิจต่อไปได้อย่างยั่งยืน การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้เป็นผลดีต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท เนื่องจากเป็นการเสนอขาย
ให้แก่บุคคลในวงจำกัด คือ บริษัท เมย์พลัส 2005 จำกัด เพื่อเป็นค่าตอบแทนสำหรับการได้มาซึ่งแร่กรองน้ำไพโรลูไซต์ 
(Pyrolusite) แทนการชำระด้วยเงินสด (Payment in Kind)  ทำให้บริษัทมีรายได้ และเงินทุนหมุนเวียนจากการนำแร่กรองน้ำ
ไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) ไปจำหน่ายตามกลุ่มเป้าหมายที่บริษัทได้วางไว้ และเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความมั่นคง
ให้แก่ฐานะทางการเงินของบริษัท ทำให้บริษัทมีสัดส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทลดลง และยังช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงิน
ให้แก่บริษัท รวมถึงทำให้บริษัทมีแร่กรองน้ำไพโรลูไซต์ (Pyrolusite)  ไว้เพื่อรองรับโครงการบริหารจัดการน้ำ และต่อยอดใน
ธุรกิจใหม่ๆ ท่ีเกี่ยวเนื่องได้อีกด้วย อีกท้ังยังเพิ่มขีดความความสามารถของบริษัทในการรองรับการขยายธุรกิจ และ/หรือธุรกิจที่
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจเดิมของบริษัท ซึ่งจะส่งผลดีต่อการเติบโตของบริษัทในระยะยาวและยั่งยืนในอนาคต 
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11.  คํารับรองของคณะกรรมการ  

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของ บริษัท 
ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการ เพิ่มทุน โดย
กระทำการ หรือละเว้นการกระทำการใดอันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวและก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท บริษัทสามารถ
เรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนนั้นได้ แต่หากบริษัทไม่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว ผู้ถือหุ้นซึ่ง ถือหุ้นรวมกันไม่
น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นท่ีจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจะแจ้งให้บริษัทดำเนินการเรียกร้องได้และหากบริษัทไม่ ดำเนินการตามที่ผู้ถือ
หุ้นแจ้งผู้ถือหุ้นนั้นๆ สามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัท ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) นอกจากนี้หากการกระทำการหรือละ เว้นกระทำการใดของ
กรรมการ อันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ด้วยความซือ่สัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุน นั้นเป็นเหตุให้กรรมการ ผู้บริหาร 
หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ บริษัทอาจฟ้องเรียกให้กรรมการ รับผิดชอบในการส่งคืนประโยชน์ดังกล่าว
แก่บริษัทได้หรือผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท
จะแจ้งให้บริษัทดำเนินการดังกล่าวได้ซึ่งหากบริษัทไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้ง ภายใน 1 เดือน นับแต่วันท่ีได้รับแจ้ง ผู้ถือหุ้น
ดังกล่าวสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ตาม มาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)  

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทขอรับรองว่าคณะกรรมการบริษัทได้ใช้ความระมัดระวังในการดำเนินการ
พิจารณาและตรวจสอบข้อมูลของผู้ลงทุนแล้ว มีความเห็นว่าการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนดังกล่าวมีความเหมาะสม     ผู้
ลงทุนดังกล่าวมีศักยภาพในการลงทุน มีความรู้หรือประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ซึ่งจะสามารถช่วยสนับสนุนธุรกิจของบริษัท 
และสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทได้  
 

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ 
 
 

    ลายมือช่ือ  
 

 
 
 
 

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

       (นายอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ)              (นายศิริศักดิ์ ปิยทัสสีกุล) 
              กรรมการ            กรรมการ 
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ชื่อ-นามสกุล            : พลต ำรวจตรี ลทัธสญัญำ  เพียรสมภำร 
 
ต าแหน่ง     : กรรมกำรอิสระ ประธำนคณะกรรมกำร 

   และประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 
อาย ุ                : 70  ปี 
 
คุณวุฒิทางการศึกษา              -ปรญิญำโท  รฐัประศำสนศ์ำสตร ์ 

  สถำบนับณัฑิตพฒันบรหิำรศำสตร ์
- ปรญิญำโท  นิติศำสตร ์ 
  มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 

 
ประวัติการอบรมจากสมาคมส่งเสริม - Director Accreditation Program 
สถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD)  - Audit Committee Program 

- Role of Chairman Program 
 
ประวัติการท างาน 2553 – ปัจจบุนั  ประธำนคณะกรรมกำร  บรษิัท มอร ์รีเทิรน์ จ ำกดั (มหำชน) 

 และประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
2548-2552  กรรมกำรตรวจสอบ  บรษิัท ไมอ้ดัไทย จ ำกดั  

2552 - 2553  รองผูบ้ญัชำกำรต ำรวจนครบำล ส ำนกังำนต ำรวจแหง่ชำติ 
  

ส่วนได้เสียในวาระทีเ่สนอในการประชุม ไม่มี 

 

ในกรณีที่ตอ้งกำรมอบฉนัทะใหก้รรมกำรอิสระเป็นผูใ้ชสิ้ทธิแทน กรุณำส่งหนงัสือมอบฉนัทะพรอ้มส ำเนำบตัรประชำชน 

หรือส ำเนำหนงัสือรบัรองบริษัทที่ลงนำมรบัรองควำมถูกตอ้งแลว้กลบัมำยงับรษิัทภำยในเวลำ 15.00 น. ของวนัที่ 23 พฤศจิกำยน 

2564 ตำมที่อยู่ดงันี ้

หนงัสือมอบฉนัทะ- ส่วนงำนเลขำนกุำรบรษิัท  

บรษิัท มอร ์รีเทิรน์ จ ำกดั (มหำชน) 

เลขที่ 222/148-150 อำคำรชดุบำ้นสวนจตจุกัร ซอยวิภำวดีรงัสิต 17 ถนนวิภำวดีรงัสิต 
แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพมหำนคร 10900 
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ข้อบังคับของบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกบัการประชุมสามัญผูถ้ือหุ้น 
 

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 
ที่อ่ืนใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด 

 

ข้อ 36. ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ”  การประชุมสามัญ
ดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท 

 

 การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ” 
 

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับ
จำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า 
(25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นท่ีจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จะเข้าช่ือกันทำ
หนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้น จะต้องระบุว่าให้
เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้
ถือหุ้น 
 

ข้อ 37. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ
วาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่
เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้
ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำ
บอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลา
สาม (3) วันติดต่อกัน 

 

2. การนับองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น 
การนับองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น 
ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า

ยี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งใน
สาม (1/3) ของจำนวนหุ้นท่ีจำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม 

 

 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ช่ัวโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วม
ประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุม
เป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่ง 
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หนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่จำต้องครบองค์
ประชุม 

ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะ
จะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือช่ือผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้
มอบแก่ประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้า
ประชุม และอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้ 

 ก. จำนวนหุ้นท่ีผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู ่
 ข. ช่ือผู้รับมอบฉันทะ 
 ค. ครั้งท่ีของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

3. การดำเนินการประชุม 
ข้อ 41. ประธานกรรมการเป็นประธานของทีป่ระชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติ

หน้าท่ีได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

 

ข้อ 42. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุ้น 
 

 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการ
ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 

 

4. การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 
ข้อ 43. การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง

ข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้  หรือ
ในกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกำหนดไว้ หรือในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) 
ของจำนวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางส่วนท่ีสำคัญให้แก่บุคคลอื่น 
 ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

ค. การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ  การ
มอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะ
แบ่งกำไรขาดทุนกัน 

ง.  การแก้ไขเพิม่เติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท 
จ. การเพิ่มทุน และการลดทุน  
ฉ. การออกหุ้นกู้  
ช. การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท 
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รายการเอกสารที่ต้องแสดงและส่งมอบให้แก่บริษัทในการลงทะเบียนเข้าประชมุ 

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 ให้ถือหน่ึงหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ทั้งนี้ในการดำเนินการ

ประชุมในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในแต่ละวาระ การนับคะแนน
เสียงจะนับเฉพาะ ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียงเท่านั้น จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหัก
ออกจากจำนวนเสียงท้ังหมด เข้าร่วมประชุมส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นด้วยในวาระนั้นๆที่  

ในการลงคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการออกเสียงลงคะแนน จากนั้นระบบจะแสดงปุ่มสำหรับการออก
เสียงลงคะแนน คือ 1. เห็นด้วย (สีเขียว) 2. ไม่เห็นด้วย (สีแดง) 3. งดออกเสียง (สีส้ม)  

หากผู้ถือหุ้นต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสดุสามารถกดที่ปุ่ม “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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ขั้นตอนการใช้งานระบบประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect (Live Streaming)  

ผู้ถือหุ้นท่ีจะประสงค์เข้าประชุมผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถดำเนนิการไดต้ามขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนยืน่แบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปท่ี https://app.inventech.co.th/MORE181120R/ 

หรือสแกน QR Code น้ี เพื่อเข้าสูร่ะบบ  

 

 

 2. เมื่อเข้าสูร่ะบบแล้ว ให้ผู้ถือหุ้นกรอกข้อมูลตามทีร่ะบบแสดง เช่น 

• เลขประจำตัวประชาชน / เลขท่ีหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 

• เลขทะเบยีนผู้ถือหุ้น 

• ช่ือ – นามสกุล 

• จำนวนหุ้น 

• E-mail 

• เบอร์โทรศัพท์ 

• แนบเอกสารเพิ่มเติม  
- กรณีที่ประสงค์จะเข้าประชุมผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง โปรดแนบ บัตรประจำตัวประชาชน 

/ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 
(สามารถแนบภาพถ่ายสำเนาได้)  

- กรณีที่มีการมอบฉันทะ โปรดแนบ หนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบตามที่กำหนด  

3. เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วใหเ้ลอืกที่ “ข้าพเจ้าได้อ่านและตกลงปฎิบัติตามข้อกำหนดการเข้าร่วมประชุม ข้อกำหนด   
การเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Inventech Connect” โดย Click ในช่องสี่เหลี่ยมเพื่อยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการ 

     4. จากนั้นให้เลือก “ส่งแบบคำร้อง”  

  5.  หลังจากขั้นตอนท่ี 4. เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลแบบคำร้อง  
เมื่อคำร้องได้รับการอนุมัติ ผู้ถือหุ้นจะไดร้ับ   E-mail แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุม 3 ส่วน ดังนี้ 

 1. ลิงค์สำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม  
   2. ข้อมูล Username และ Password สำหรับการเข้าใช้งาน e-Voting 

 3. ลิงค์สำหรับคูม่ือการใช้งานระบบ Inventech Connect (Live Streaming) เพื่อเข้าร่วมประชุม ตามวัน
และเวลาที่แจ้งในหนังสือเชิญประชุม 

  กรณีคำร้องไม่ถูกอนุมัต ิ
ผู้ถือหุ้นไดร้ับ E-mail แจ้งถึงสาเหตุ และสามารถดำเนินการยื่นแบบคำร้องเพิ่มเตมิได ้
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6. สำหรับผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะและไม่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมในการมอบฉันทะนั้นผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ 
บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัท 
ฯท่านใดท่านหนึ่งเป็นผูร้ับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยกรรมการท่านดังกล่าวจะลงมติในแตล่ะวาระตามทีผู่้ถือหุ้นกำหนด 
ไว้ในหนังสือมอบฉันทะ 

7. สำหรับผู้ถือหุ้นท่ีประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะท่ีไม่ใช่กรรมการบริษัทฯ 
 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดดำเนนิการตั้งแต่วันท่ี 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08:30 น.

เป็นต้นไป และสิ้นสดุการลงทะเบยีนวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2564  
8.  กรณีผู้ถือหุ้นท่ีประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทฯ กรุณาจัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบ มายังบริษัทฯ 

ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้องมาถึงบริษัทฯ ภายในวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.00 น. 

 บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) 
สำนักเลขานุการบริษัท  
เลขท่ี 222/148-150 อาคารชุดบ้านสวนจตุจักร ซอยวิภาวดีรังสติ17 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 น้ี 
 

 
 1.1.1 ขั้นตอนการใช้งานระบบ Inventech Connect (Live Streaming) ดังนี้ 
 1. ผู้ถือหุ้นทำการ คลิกลิงค์สำหรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และรับชมถ่ายทอดสดผ่าน Live Streaming 
ที่ได้รับจาก E-mail แจ้งการอนุมตัิ 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 ระบบจะแสดงเมนูเข้าใช้งานท้ังหมด 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) สามารถกดทีปุ่่ม “การลงคะแนน / Vote” โดยทำการ
เลือก วาระตามทีป่รากฎใน Drop down ระบบจะแสดงสถานะการลงคะแนนเป็น “รอการออกเสียงลงคะแนน” ซึ่งผู้ถือหุ้น
สามารถกดปุ่มลงคะแนนเสียงได้ ดังนี้ 1.เห็นด้วย 2.ไมเ่ห็นด้วย 3.งดออกเสียง ตามความประสงค์ หากผู้ถือหุ้นต้องการยกเลิก 
การลงคะแนนเสียงล่าสดุสามารถกดที่ปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนนเสยีงล่าสดุ” (ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถแก้ไขคะแนนเสยีงได้จนกว่า
วาระนั้นจะปดิรับลงคะแนน)  
 7. กรณีผู้ถือหุ้นต้องการส่งคำถาม (Question) สามารถทำได้ 2 กรณี คือ 1.ส่งคำถามผ่านข้อความ สามารถทำ
การพิมพ์ข้อความที่ต้องการ จากนัน้กดปุ่มสญัลักษณ์ ดังภาพ        เพื่อส่งคำถาม 2.ส่งคำถามด้วยเสยีง สามารถกดที่ปุม่ 
“บันทึกเสียง” จากนั้นกดปุ่ม “หยุดบันทึกเสยีง” เมื่อถามคำถามเรยีบร้อยแล้ว และสามารถทำการกดปุ่ม “ส่งคำถาม” เพื่อส่ง
คำถามด้วยเสียง 
  8. ผู้ถือหุ้นสามารถทำการตรวจสอบคะแนนเสยีงรายวาระได้ เมื่อวาระนั้นปิดการส่งผลการลงคะแนนแล้ว 
โดยทำการเลือกวาระที่ต้องการตรวจสอบ จากนั้นระบบจะแสดงกราฟและตารางแสดงข้อมลูการลงคะแนนเสียง 
ในวาระที่ทำการเลือก 
 9. กรณีผู้ถือหุ้นต้องการดาวน์โหลดเอกสารการประชุม (File) สามารถกดที่ปุ่ม “เอกสารการประชุม / File” 
ซึ่งระบบจะแสดงเอกสารการประชุมตามที่บริษัทกำหนด 
 *10. กรณีผู้ถือหุ้นมีการรับมอบฉนัทะหลาย Account สามารถเลือกท่ี “ไอคอนผู้ใช้งาน” และกดที่ปุม่ 
“สลับบัญชี” เพื่อเข้าใช้งาน Account อื่น ๆ ได้ โดยที่คะแนนเสียงและองค์ประชุมจะไม่ถูกนำออกจากการประชุม 
  *11. กรณีผู้ถือหุ้นต้องการออกจากการประชุม สามารถเลือกที่ “ไอคอนผู้ ใช้งาน” และกดที่ปุ่ม 
“ออกจากการประชุม” 
*ขั้นตอนนี้หากผู้ถือหุ้นทำการออกจากการประชุมระหว่างการประชุม ระบบจะนำคะแนนเสียงของผู้ถอืหุ้น 
ออกจากการประชุมในวาระที่ยังไม่ถูกดำเนินการ 
        12. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันท่ี 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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สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 

 

 

 

หมายเหตุ : 

1. ผู้ถือหุ้นต้องนำ Username และ Password ที่ไดร้ับจาก E-mail มากรอกเพื่อทำการลงทะเบียน 
ระบบจะทำการ ลงทะเบียนและนบัเป็นองค์ประชุมให้ท่ีข้ันตอนน้ี 
(หากผู้ถือหุ้นไม่ทำการลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วมประชุม ระบบจะไม่นับเป็นองค์ประชุม และไม่สามารถลงคะแนนเสียง
ได้ รวมถึงจะไม่สามารถรับชมการถ่ายทอดการประชุมได้)  

หากผู้ถือหุ้นทำการกดปุ่ม “ออกจากการประชุม” ระหว่างการประชุม ระบบจะทำการตดัคะแนนเสียง 
ออกจากองค์ประชุม) 

2.      ผู้ถือหุ้นต้องเตรียม E-mail สำหรับยื่นแบบคำร้องเพื่อรับ  

 1. ลิงค์สำหรับการลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม 

 2. Username และ Password สำหรับเข้าประชุม 

3.    ข้อมูลที่กรอกในระบบต้องตรงกันกับข้อมูล ณ วัน Record Date จากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) 
จำกัด (TSD) 

 
พบปัญหาในการใช้งาน  สามารถติดต่อได้ที ่
โทร. 02-021-9123 ให้บริการระหว่างวันท่ี 19-26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08:30-17:00 น. หรือจนกว่าจะปิดการประชุม

(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) 
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
PROXY Form B. 

 
 
 
 
                  เขียนที่_____________________________________________ 
                     Written at 
1.  ขา้พเจา้ _____________________________________________________ วนัที่__________เดือน__________________ปี___________ 
 I/We                  Date         Month                   Year 
 อยู่บา้นเลขที่________________________________________________ 

Address 
สญัชาติ________________________________________________ 
Nationality 
 

2. เป็นผูถ้ือหุน้ของบริษัท มอร ์รีเทิรน์ จ ากดั (มหาชน) 
being a shareholder of More Return Public Company Limited  

 โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม_____________________________________________หุน้ 
holding the total amount of         shares 
 หุน้สามญั ________________________________________ หุน้ 
 ordinary share           shares 
 

3. ขอมอบฉนัทะให ้ (สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 8) 
Hereby appoint (May grant proxy to Independent Director of which details as in Attachment 6) 
(1) นาย / นาง / นางสาว____________________________________________________________ อาย ุ__________ ปี 
 Mr. / Mrs. / Miss                   Age   Years 
 อยู่บา้นเลขที่________ ________ถนน___________________________ต าบล/แขวง________________________________________ 
 Address      Road         Sub-District          

  อ าเภอ/เขต_______________________________จงัหวดั___________________________รหสัไปรษณีย_์______________________ หรือ 
  District          Province       Zip Code 

(2) นาย / นาง / นางสาว____________________________________________________________ อาย ุ__________ ปี 
 Mr. / Mrs. / Miss                   Age   Years 
 อยู่บา้นเลขที่________ ________ถนน__________________________ต าบล/แขวง_____________________________________ 
 Address      Road        Sub-District          

  อ าเภอ/เขต____________________________จงัหวดั_______ _________________รหสัไปรษณีย_์_______________________ หรือ 
  District          Province      Zip Code 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพ่ือเขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุวิสามญัผูถ้ือหุน้ ครัง้ที่ 
1/2564 ในวนัที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 10.00 น. หรือ  ที่จะพึงเลื่อนไปในวนั 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. ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
 I/We authorize my/our proxy to cast the votes on my/our behalf at the above meeting in the following manners: 
 

 
อากรแสตมป์ 20 บาท 

Duty Stamp 20฿ 
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วาระที่ 1    พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2564 ซึ่งมีการประชมุเม่ือวนัที่ 23 เมษายน 2564 
Agenda no. 1 To consider approving the Minutes of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders, which was held on 

23 April 2021. 
 (1) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

       The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 
 (2) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

       The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 
 เหน็ดว้ย       ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 

Approve       Disapprove      Abstain 
วาระที่ 2 พิจารณาอนมุตัิการจ าหน่ายเงินลงทนุในบริษัท มอร ์พรอ็พเพอรต์ี ้ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั   
Agenda no. 2 Consider and approve the disposal of investment in More Property Co., Ltd. Development Co., Ltd. 

 (1) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
       The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

 (2) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
       The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

 เห็นดว้ย       ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
Approve       Disapprove      Abstain 

วาระที่ 3 พิจารณาอนมุตัิการจ าหน่ายเงินลงทนุในบริษัท มอร ์เมดดิคลั จ ากดั 
 Agenda no. 3 To consider and approve the disposal of investment in More Medical Company Limited 

 (1) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
      The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

 (2) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
       The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

 เห็นดว้ย       ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
Approve       Disapprove      Abstain 

วาระที่ 4  พิจารณาอนมุตัิการยกเลิกมติที่ประชมุวิสามญัผูถ้ือหุน้ ครัง้ที่ 1/2563 ประชมุเม่ือวนัที่ 9 กนัยายน 2563 วาระที่ 5 (1) 
เร่ืองการอนุมตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุใหบ้คุคลเฉพาะเจาะจง (Private Placement) จ านวน 3,000,000,000 หุน้ 
ใหแ้ก่ นายภทัรเดช พลูเกิด นายธนอรรถ ตรีธิติธัญ และนายเฉลิมพงษ์  มหาวาณิชยว์งศ ์

Agenda 4   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) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

      The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 
 (2) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

       The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 
 เห็นดว้ย       ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 

Approve       Disapprove      Abstain 
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วาระที่ 5 พิจารณาอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทโดยการตดัหุน้ที่ยงัไม่ไดจ้ าหน่ายและแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณหส์นธิ
ขอ้4.ใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียน 

Agenda no. 5  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) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

       The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 
 (2) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

       The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 
 เห็นดว้ย       ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 

Approve       Disapprove      Abstain 
      วาระที่ 6                  พิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทและการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณหส์นธิ ขอ้ 4. ใหส้อดคลอ้งกบัการ

เพ่ิมทนุจดทะเบียน 
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) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

       The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 
 (2) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

       The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 
 เห็นดว้ย       ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 

Approve       Disapprove      Abstain 
วาระที่ 7    พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุใหบ้คุคลเฉพาะเจาะจง (Private Placement) 
Agenda no. 7 To consider and approve the allocation of newly issued ordinary shares to specific persons (Private 

Placement) 
 (1) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

       The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 
 (2) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

       The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 
 เห็นดว้ย       ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 

Approve       Disapprove      Abstain 
 วาระที่ 8     พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถา้มี) 
 Agenda no. 8  other business (if any). 

 (1) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
       The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

 (2) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
       The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

 เห็นดว้ย       ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
Approve       Disapprove      Abstain 

5. ในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที่มีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
ขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
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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. การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะนี ้ใหถ้ือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูตอ้ง และ
ไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้ือหุน้ 
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. ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา
หรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที่มีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้ร้บัมอบ
ฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
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. 
 กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉนัทะกระท าไปในการประชุมนัน้ เวน้แต่กรณีที่ผูร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะ ใหถ้ือ
เสมือนว่าขา้พเจา้  ไดก้ระท าเองทกุประการ 

    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. 

 
 
 
                   ลงช่ือ_________________________________ ผูม้อบฉนัทะ 
                    (____________________________________) 

 
 

Signature_____________________________ Proxy Grantor 
(___________________________________) 

 
 

                  ลงชื่อ__________________________________   ผูร้บัมอบฉนัทะ 
                    (___________________________________) 
 
 

Signature______________________________   Proxy Holder 
(____________________________________) 
 

หมายเหตุ 
Remarks 

1. ผูถ้ือหุน้ที่มอบฉันทะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ให้
ผูร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
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. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระที่ระบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบเุพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าต่อหนงัสือมอบฉนัทะ 
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. 
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                                        ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
                                                Attachment to Proxy Form B. 

 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถ้ือหุน้ของบริษัท มอร ์รีเทิรน์ จ ากดั (มหาชน) 
 A proxy is granted by a shareholder of More Return Public Company Limited 
ในการประชุมวิสามญัผูถ้ือหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 ในวนัที่ 26 พฤศจิกายน 2564  เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมแบบ E-EGM หรือที่จะพึง เลื่อน
ไปในวนั 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 _____   เร่ือง _______________________________________________________________________________________ 
Agenda no.   Subject 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

 เห็นดว้ย       ไม่เห็นดว้ย       งดออกเสียง 
Approve       Disapprove      Abstain 

วาระที่ _____   เร่ือง _______________________________________________________________________________________ 
Agenda no.   Subject 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 
 เห็นดว้ย       ไม่เห็นดว้ย       งดออกเสียง 
Approve       Disapprove      Abstain 

วาระที่ _____   เร่ือง _______________________________________________________________________________________ 
Agenda no.   Subject 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 
 เห็นดว้ย       ไม่เห็นดว้ย       งดออกเสียง 
Approve       Disapprove      Abstain 

ขา้พเจา้ขอรบัรองว่ารายการในใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะ ถกูตอ้งบริบรูณแ์ละเป็นความจริงทกุประการ 
I/We certified that the information contained in this Attachment to Proxy Form is complete and true.ลง 

 
               ชื่อ_____________________________________ผูม้อบฉนัทะ     
                 (____________________________________) 

 
                ลงช่ือ____________________________________ผูร้บัมอบฉนัทะ    
                 (___________________________________) 
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