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ที่ MORE CS007/2562
วันที่ 3 เมษายน 2562
เรื่อง
เรียน

สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งห้องชุดในอาคารชุดโครงการบ้านสวนจตุจักร
กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท มอร์ รีเทิร์น จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 19
มีนาคม 2562 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มอร์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม
2562 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท มอร์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (ชื่อเดิม บริษัท ดีเอ็นเอ เรฟโวลูชั่น จากัด ซึ่งเปลี่ยน
ชื่อเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562) เข้าลงทุนในอาคารชุดโครงการบ้านสวนจตุจักร ซอยวิภาวดีรังสิต 17 โดยการเข้าซื้อห้องชุด
พาณิชยกรรมและห้องชุดพักอาศัยที่ยังไม่ได้ขายคงเหลือ จานวน 147 ยูนิต เนื้อที่ห้องชุดรวม 8,570.93 ตารางเมตร (“ห้อง
ชุด”) จากบริษัท เวิลด์ เอ็นเตอร์เทนเม็นท์ เน็ทเวิร์ค จากัด ในวงเงินรวมทั้งสิ้น จานวน 202,311,000.00 บาท รวมทั้งลงทุน
ทาการซ่อมแซมและปรั บปรุ งใหม่ (Renovation) ในงบประมาณไม่ เกิ น 37,389,000.00 บาท รวมเป็ นเงินลงทุนทั้งสิ้ น
239,700,000.00 บาท คณะกรรมการเห็นว่าอาคารชุดโครงการบ้านสวนจตุจักร ซึ่งตั้งอยู่ในซอยปโชติการ แยกจากซอย
วิภาวดีรังสิต ซอย 17 แยก 8 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ในทาเลที่มีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง ใกล้กับรถไฟฟ้าสายต่างๆ และอาคารชุดนี้ เป็นอาคารชุดที่สร้างเสร็จแล้วสามารถขายออกได้โดยไม่ต้องรอระยะเวลา
ในการก่อสร้างอาคารใหม่ เพียงแต่ต้องทาการปรับปรุงซ่อมแซมให้มีสภาพใหม่ กับทั้งกลุ่มบริษัทอยู่ระหว่างการหาธุรกิจด้าน
อื่นๆ เพื่อทดแทนธุรกิจเดิม ประกอบกับบริษัท เวิลด์ เอ็นเตอร์เทนเม็นท์ เน็ทเวิร์ค จากัด ได้เสนอขายห้องชุดทั้งหมดดังกล่าว
ให้แก่บริษัทในราคาตลาดที่ผ่านการประเมินมูลค่าทรัพย์สินจากผู้ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ที่ตกลงแต่งตั้งร่วมกันระหว่าง
บริษัทกับบริษัท เวิลด์ เอ็นเตอร์เทนเม็นท์ เน็ทเวิร์ค จากัด
การลงทุนในโครงการดังกล่าว เป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทารายการที่มีนัยสาคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนใน
การได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (รวมเรียกว่า “ประกาศเรื่องได้มาหรือจาหน่ายไป”)
ซึ่งเมื่อคานวณขนาดของรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน มีมูลค่ารวมเท่ากับร้อยละ 45.31 ทั้งนี้ บริษัทมีการได้มาซึ่ง
ทรัพย์สินอื่นในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา โดยเมื่อนับรวมรายการจะมีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 45.42 ตามเกณฑ์มูลค่ารวม
ของสิ่งตอบแทน จึงเข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 2 บริษัทมีหน้าที่ต้องจัดทารายงานและเปิดเผยการตกลงเข้าทารายการต่อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วันที่เปิดเผย
รายการต่อตลาดหลักทรัพย์ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

บริษัท มอร์ รีเทิรน์ จำกัด (มหำชน)
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0107554000143
เลขที่ 191 อำคำรสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้นที่ 21 ห้องเลขที่ บี ถนนสีลม สีลม เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติอนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่
บริหารและ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายเป็นผู้มีอานาจดาเนินการดังต่อไปนี้
1) กาหนดรายละเอียด แก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือ เปลี่ยนแปลง เงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน
ในห้องชุดของอาคารชุดโครงการบ้านสวนจตุจักร รวมทั้งให้มีอานาจในการติดต่อ เจรจา ต่อรอง แก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง
และ/หรือ ตกลง ลงนาม และส่งมอบสัญญา เอกสาร และหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน ในห้องชุดของอาคารชุด
โครงการบ้านสวนจตุจักร และ
2) ติดต่อ เจรจา ให้ข้อมูล และ/หรือ ยื่นคาขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานต่างๆ ต่อหน่วยงาน
ราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สถาบันการเงิน และบุคคลหรือองค์กรใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในในห้องชุดของอาคาร
ชุดโครงการบ้านสวนจตุจักร และ
3) กระทาการใดๆ ที่จาเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการลงทุนในในห้องชุดของอาคารชุดโครงการบ้านสวนจตุจักร
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายศิริศักดิ์ ปิยทัสสีกุล)
กรรมการ

บริษัท มอร์ รีเทิรน์ จำกัด (มหำชน)
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0107554000143
เลขที่ 191 อำคำรสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้นที่ 21 ห้องเลขที่ บี ถนนสีลม สีลม เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร

สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์
บริษัท มอร์ รีเทิร์น จากัด (มหาชน)
1.

วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ
ภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2562

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กบั บริษัทจดทะเบียน
ผู้จะซื้อ
บริษัท มอร์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
ผู้จะขาย
บริษัท เวิลด์ เอ็นเตอร์เทนเม็นท์ เน็ทเวิร์ค จากัด
รายชื่อกรรมการ
1.นางสาวน้องนุช ชวาลา
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
1.นายเศรษฐา ศิระฉายา ถือหุ้น 99.91%
ลักษณะความสัมพันธ์
ผู้จะซื้ อและผู้จะขายไม่ มีความสัมพันธ์ในลักษณะบุคคลเกี่ย วโยง ตามหลักเกณฑ์ ที่
กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์
ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยง
กัน พ.ศ. 2546 รวมถึงประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.

ลักษณะโดยทั่วไปของรายการและขนาดรายการ
บริษัท มอร์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด จะดาเนินเข้าซื้อห้องชุดพาณิชยกรรมและห้องชุดพักอาศัยคงเหลือ ที่
ยังไม่ได้ขายในอาคารชุดโครงการบ้านสวนจตุจักร จานวน 147 ยูนิต เนื้อที่ห้องชุดรวม 8,570.93 ตารางเมตร (“ห้องชุด”)
จากบริษัท เวิลด์ เอ็นเตอร์เทนเม็นท์ เน็ทเวิร์ค จากัด ในวงเงินรวมทั้งสิ้น จานวน 202,311,000.00 บาท ซึ่งราคาดังกล่าว
เป็นไปตามราคาตลาดที่ผ่านการประเมินมูลค่าทรัพย์สินจากบริษัท แอดวานซ์ พร๊อพเพอร์ตี้ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จากัด ซึ่ง
เป็นผู้ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ที่ตกลงแต่งตั้งร่วมกันระหว่างบริษัทกับบริษัท เวิลด์ เอ็นเตอร์เทนเม็นท์ เน็ทเวิร์ค จากัด
โดยเป็นบริษัทประเมินที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ในการชาระเงินค่าซื้อขายห้องชุดนั้น กาหนดการชาระเงินออกเป็น 2 งวด คือ
งวดที่ 1 จานวนเงินร้อยละ 25 ของราคาซื้อขายตามสัญญา คิดเป็นจานวนเงิน 50,577,750.00 บาท โดยชาระในวันที่
ทาสัญญา
งวดที่ 2 จานวนเงินร้อยละ 75 ของราคาซื้อขายตามสัญญา คิดเป็นจานวนเงิน 151,733,250.00 บาท ชาระภายใน
วันที่ผู้จะขายดาเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์และโอนสิทธิต่างๆ ทุกประการที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่จะ
ซื้อขายทั้งหมดให้แก่ผู้จะซื้อ
นอกจากนี้ บริษัทจะลงทุนทาการซ่อมแซมและปรับปรุงใหม่ (Renovate) ในงบประมาณไม่เกิน 37,389,000.00 บาท
รวมเป็นเงินลงทุนทั้งหมดทั้งสิ้น 239,700,000.00 บาท
บริษัท มอร์ รีเทิรน์ จำกัด (มหำชน)
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0107554000143
เลขที่ 191 อำคำรสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้นที่ 21 ห้องเลขที่ บี ถนนสีลม สีลม เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร

ในส่วนของการขายห้องชุดรายห้องนั้น บริษัทจะดาเนินการขายหน้าโครงการโดยตรงและแต่งตั้งที่ปรึกษาและตัวแทน
ขาย ซึ่งอยู่ในระหว่างการทาจัดหาและทาความตกลงเงื่อนไขการขาย คาดว่าจะสามารถแต่งตั้งได้ภายในเดือนมิถุนายน 2562
เพื่อทาการขายในระหว่างและภายหลังการซ่อมแซมและปรับปรุงใหม่ (Renovation) โดยจะเป็นการซ่อมแซมและปรับปรุง
ใหม่ทีละอาคาร ซึ่งอาคารแรกจะดาเนินการเสร็จเรียบร้อยในเดือนกรกฎาคม 2562 และคาดว่าจะเริ่มขายและรับรู้รายได้ใน
ไตรมาสที่ 3 ของปี 2562
การคานวณขนาดรายการ
การเข้าลงทุนในห้องชุดข้างต้น จัดเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทารายการที่มีนัยสาคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนใน
การได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (รวมเรียกว่า “ประกาศเรื่องได้มาหรือจาหน่ายไป”)
ซึ่งเมื่อคานวณขนาดของรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน มีมูลค่ารวมเท่ากับร้อยละ 45.31 ซึ่งเป็นมูลค่ารายการสูงสุด
โดยมีรายละเอียดการคานวณรายการดังนี้
รายละเอียดการคานวณขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์
ข้อมูลทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
(หน่วย: ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม
529.03
หัก สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
(1.09)
หัก หนี้สินรวม
(166.81)
หัก ส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
(20.44)
สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)
340.69
ส่วนของกาไร (ขาดทุน) ที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 12 เดือนย้อนหลัง
115.82
การคานวณขนาดรายการตามประกาศการได้มาหรือจาหน่ายไปตามเกณฑ์การคานวณทัง้ 4 เกณฑ์ มีรายละเอียดดังนี้
เกณฑ์
วิธกี ารคานวณ
ขนาดรายการ
เกณฑ์มูลค่ารวมของสิง่ ตอบแทน
มูลค่ารายการที่จ่ายหรือได้รับ x 100
ร้อยละ 45.31
สินทรัพย์รวมของบริษัท
239.7x100
529.03
เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มตี ัวตนสุทธิ
ไม่สามารถคานวณได้ เนื่องจากเป็นการซื้อทรัพย์สิน
N/A
(NTA)
เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุน
ไม่สามารถคานวณได้ เนื่องจากไม่ได้มีการออกหุ้นเพื่อค่าซื้อ
N/A
ทรัพย์สิน
เกณฑ์กาไรสุทธิ
ไม่สามารถคานวณได้ เนื่องจากเป็นการซื้อทรัพย์สิน
N/A
ขนาดรายการสูงสุด
ร้อยละ 45.31
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ทั้งนี้ บริษัทมีการได้มาซึ่งทรัพย์สินอื่นในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา โดยเมื่อนับรวมรายการจะมีขนาดรายการรวมเท่ากับ
ร้อยละ 45.42 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน จึงเข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 2 บริษัทมีหน้าที่ต้องจัดทารายงานและ
เปิดเผยการตกลงเข้าทารายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ ”) และส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้น
ภายใน 21 วัน นับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4.

รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา
รายละเอียดลักษณะทั่วไปของอาคารชุดบ้านสวนจตุจักร
ลักษณะอาคาร
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 8 ชั้น ลักษณะใกล้เคียงสี่เหลี่ยม จานวน 6 อาคาร
ได้แก่ อาคาร D, E, F, G, H, I รวมห้องชุดทั้งหมด จานวน 169 ห้องชุด รวม
9,705.76 ตารางเมตร ซึ่งห้องชุดภายในอาคารสามารถใช้ได้ทั้งเพื่อวัตถุประสงค์
ทางด้านพาณิชยกรรมและพักอาศัย
พื้นที่ห้องชุดรวมประมาณ
อาคาร D 1,680.28 ตารางเมตร ห้องชุดรวม 28 ห้อง
อาคาร E 1,680.28 ตารางเมตร ห้องชุดรวม 28 ห้อง
อาคาร F 1,624.36 ตารางเมตร ห้องชุดรวม 31 ห้อง
อาคาร G 1,680.28 ตารางเมตร ห้องชุดรวม 28 ห้อง
อาคาร H 1,680.28 ตารางเมตร ห้องชุดรวม 28 ห้อง
อาคาร I 1,360.38 ตารางเมตร ห้องชุดรวม 26 ห้อง
อายุอาคาร
ประมาณ 22 ปี (ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ.2540 โดยบริษัท โกลด์ สตาร์ เรียล
เอสเตท จากัด)
บริษัท มอร์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด มีแผนเข้าลงทุนในอาคารชุดโครงการบ้านสวนจตุจักร โดยการเข้าซื้อ
ห้องชุดพาณิชยกรรมและห้องชุดพักอาศัยคงเหลือทีย่ ังไม่ได้ขายในอาคารชุด จานวน 147 ยูนิต เนื้อที่ห้องชุดรวม 8,570.93
ตารางเมตร (“ห้องชุด”) จากบริษัท เวิลด์ เอ็นเตอร์เทนเม็นท์ เน็ทเวิร์ค จากัด ในวงเงินรวมทั้งสิ้น จานวน 202,311,000.00
บาท รวมทั้งลงทุนทาการซ่อมแซมและปรับปรุงใหม่ (Renovate) ในงบประมาณไม่เกิน 37,389,000.00 บาท รวมเป็นเงิน
ลงทุนทั้งสิ้น 239,700,000.00 บาท ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าอาคารชุดโครงการบ้านสวนจตุจักร ซึ่งตั้งอยู่ในซอยปโชติการ
แยกจากซอยวิภาวดีรังสิต ซอย 17 แยก 8 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ในทาเลที่มี
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ใกล้กับรถไฟฟ้าสายต่างๆ และอาคารชุดนี้ เป็นอาคารชุดที่สร้างเสร็จแล้วสามารถขายออกได้โดยไม่
ต้องรอระยะเวลาในการก่อสร้างอาคารใหม่ เพียงแต่ต้องทาการปรับปรุงซ่อมแซมให้มีสภาพใหม่
สินทรัพย์ที่บริษัท มอร์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด จะเข้าลงทุนนั้น ประกอบด้วยชุดพาณิชยกรรมและห้อง
ชุดพักอาศัยทีย่ ังไม่ได้ขาย จานวน 147 ยูนิต เนื้อที่ห้องชุดรวม 8,570.93 ตารางเมตร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการอาคารชุด
บ้านสวนจตุจักร ประกอบด้วย
 อาคารเลขที่ D
ห้องชุดเลขที่ 222/139-142,144-146,148-161 และ 163-166 ชั้นที่ 2-8 จานวน 25 ห้อง
 อาคารเลขที่ E
ห้องชุดเลขที่ 222/111-119,121,123-136 และ 138 ชั้นที่ 2-8
จานวน 25 ห้อง
 อาคารเลขที่ F
ห้องชุดเลขที่ 222/56-62, 88-89, 91-97 และ 99-110 ชั้นที่ 2-8
จานวน 28 ห้อง
 อาคารเลขที่ G
ห้องชุดเลขที่ 222/54-55, 63-72 และ 74-86 ชั้นที่ 2-8
จานวน 25 ห้อง
 อาคารเลขที่ H
ห้องชุดเลขที่ 222/26-27, 29-40 และ 42-53 ชั้นที่ 2-8
จานวน 26 ห้อง
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อาคารเลขที่ I ห้องชุดเลขที่ 222,222/1-2, 4-10,12,14-18,20 และ 22 ชั้นที่ 2-8
จานวน 18 ห้อง
โดยพื้นที่ชั้น 1 ของอาคารชุดแต่ละอาคารนั้น จะเป็นพื้นที่จอดรถ โถงลิฟต์ และบันได (ทรัพย์สินส่วนกลาง) ซึ่งอาคาร
ชุดดังกล่าวทั้งหมดตั้งอยู่บนที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 13257,13258 และ 13259 เนื้อที่รวม 2 ไร่ 0 งาน 77 ตารางวา หรือ
877.0 ตารางวา
ในส่วนของห้องชุดที่นอกเหนือจากจานวนห้องชุดที่บริษัทจะเข้าลงทุน จานวน 147 ห้องชุดนั้น เจ้าของโครงการเดิมได้
ขายห้องชุดออกไปแล้วเป็นจานวน 22 ห้องชุด
ทั้งนี้ ในส่วนของแผนการขายนั้น บริษัทกาหนดให้อาคาร D เป็นอาคารใช้สาหรับทาเป็นพื้นที่เช่าสานักงานให้เช่า ซึ่ง
บริษัทจะใช้เป็นที่ตั้งสานักงานของบริษัทและบริษัทย่อยทั้งหมดไว้ที่เดียวกันเพื่อความสะดวกในการบริหารงาน และเพื่อลด
ค่าใช้จ่ายจากค่า เช่า พื้นที่ส านักงานในปัจจุบั น ในประมาณเดื อนเมษายน-มิ ถุนายน 2562 บริษั ทจะทาการออกแบบเชิ ง
ละเอียดสาหรับการซ่อมแซมและปรับปรุงใหม่ (Renovation) และดาเนินการสรรหาและจัดจ้างผู้รับเหมา และในกรกฎาคม
2562 บริษัทจะเริ่มทาการทยอย ซ่อมแซมและปรับปรุงใหม่ ภายนอก และเริ่มทาการขายตามแบบภายหลัง ซ่อมแซมและ
ปรับปรุงใหม่
ทั้ง นี้ บริ ษั ทจะเริ่ ม พัฒ นาโครงการภายในไตรมาสที่ 3/2562 โดยจะด าเนิ นการซ่ อมแซมและปรั บ ปรุ ง ใหม่
(Renovation) ทีละอาคารตามลาดับความเหมาะสม และจะเริ่มขายในเดือนกรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป โดยการขายห้องชุด
นั้น จะเป็นการขายทีละอาคารที่ดาเนินการซ่อมแซมและปรับปรุงใหม่ (Renovation) เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว และบริษัทจะ
แต่งตั้งทีมงานขายเฉพาะกิจด้านคาปรึกษาและแนะนาจากผู้ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญทางด้านอสังหาริมทรัพย์
เพื่อทาการตลาดและการขายห้องชุดทั้งหมด


5.

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน
การลงทุนทั้งสิ้นจานวน 239,700,000.00 บาท ซึ่งประกอบด้วยค่าซื้อขายห้องชุด จานวน 202,311,000.00 บาท และ
ค่าซ่อมแซมและปรับปรุงใหม่ (Renovation) ซึ่งรวมถึงค่าออกแบบ ค่าจ้างที่ปรึกษาทางวิศวกรรม ทางการตลาดและการขาย
และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ในงบประมาณไม่เกิน 37,389,000.00 บาท
6.

เกณฑ์ทใี่ ช้ในการกาหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน
มูลค่าสิ่งตอบแทนเกิดจากราคาซื้อขายห้องชุด เป็นไปตามราคาตลาดที่ผ่านการประเมินมูลค่าทรัพย์สินจากผู้ประเมิน
ราคาอสังหาริมทรัพย์ที่ตกลงแต่ งตั้งร่วมกันระหว่างบริษัทกับบริ ษัท เวิลด์ เอ็นเตอร์เทนเม็นท์ เน็ทเวิร์ค จากัด ส่วนการ
ประมาณการค่า ซ่อมแซมและปรับปรุ งใหม่ (Renovation) โดยบริษัทได้ อ้างอิงมูลค่ าต้นทุน ค่าซ่ อมแซมและปรับปรุงใหม่
(Renovation) จากที่ปรึกษาด้านการออกแบบโครงการของบริษัท
7.

มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มา
การเข้าลงทุนในห้องชุดของอาคารชุดโครงการบ้านสวนจตุจักรนั้น มีมูลค่าการลงทุนทั้งสิ้นจานวน 239,700,000.00
บาท ซึ่งประกอบด้วยค่าซื้อขายห้องชุด จานวน 202,311,000.00 บาท และค่าซ่อมแซมและปรับปรุงใหม่ (Renovation) ใน
งบประมาณไม่เกิน 37,389,000.00 บาท
8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าบริษัทจะได้รับ
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8.1. การลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะการเข้าลงทุนในห้องชุดของอาคารชุดที่สร้างเสร็จแล้ว ในราคาที่
เหมาะสม ถือว่าเป็นการลงทุนที่ลดความเสี่ยงจากการดาเนินธุรกิจได้อย่างมาก โดยไม่มีความเสี่ยงในระหว่างการก่อสร้างและ
การขออนุญาต รวมทั้งสามารถรับรู้รายได้โดยเร็วไม่ว่าจะเป็นรายได้จากการขายหรือรายได้จากการให้เช่าก็ตาม ประกอบกับ
ตลาดความต้องการห้องชุดในโครงการอาคารชุดที่มีราคาไม่สูงมากเมื่อเทียบกับทาเลที่ตั้ง ยังมีจานวนความต้องการของตลาด
ที่ค่อนข้างสูง เนื่องจากทาเลของโครงการตั้งอยู่ในแหล่งการทางานขององค์กรขนาดใหญ่ ห้างสรรพสินค้า ตลาดนัดจตุจักร
และแหล่งการคมนาคมที่หลากหลาย เช่น รถไฟฟ้า สถานีขนส่งหมอชิต ทางด่วน ใกล้สวนสาธารณะ และโครงการอาคารชุด
ข้างเคียงมีอัตราการเข้าพักอาศัยเต็มทั้งหมดเกือบทุกโครงการ ประกอบกับราคาขายภายหลังการซ่อมแซมและปรับปรุงใหม่
(Renovation) ในราคาต่ากว่าโครงการอื่นๆ ในพื้นที่ใกล้เคียงกัน
8.2 การลงทุนในกิจการอสังหาริมทรัพย์เป็นการช่วยกระจายความเสี่ยงในธุรกิจของบริษทั ได้ ทาบริษัทไม่พึ่งพา
รายได้จากกลุ่มธุรกิจเดียว แต่ยังสามารถรับรู้รายได้จากอีกกลุ่มธุรกิจที่มีปัจจัยความเสีย่ งแตกต่างกัน
8.3. การลงทุ นในกิ จ การอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ เ ป็ นการลงทุน ที่ จะสร้ า งกระแสเงิ น สดอย่ า งต่ อเนื่ องในระยะยาว
(Recurring Income) ในแก่บริษัท เนื่องจากในปัจจุบัน มีผู้เช่าห้องชุดภายในอาคารต่อเนื่องเรื่อยมาและมีรายได้จากค่าเช่าขัน้
ต่าประมาณเดือนละ 400,000 บาท โดยบริษัทจะคงเหลือไว้ 1 อาคารสาหรับทาเป็นพื้นที่สานักงานให้เช่า ส่วนห้องชุดใน
อาคารอื่นๆ นั้น จะดาเนินการขายออกทั้งหมด
9.

แหล่งเงินทุนทีใ่ ช้
งบประมาณในการชาระราคาซื้อขายห้องชุดและงบประมาณในการซ่อมแซมและปรับปรุงใหม่ (Renovation) จะใช้
แหล่งเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท ซึ่งได้มาจากการจาหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท ดีเอ็นเอ รีเทล ลิ้งค์ จากัด
10. ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั เกี่ยวกับการเข้าทารายการ
คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าการเข้าทารายการดังกล่าวว่ามีความสมเหตุสมผล สอดคล้องกับ
แผนการดาเนินธุรกิจของบริษัทที่ต้องการหาธุรกิจประเภทอื่นเข้ามาทดแทนธุรกิจการจัดจาหน่ายสื่อโฮมเอ็นเตอร์เทนเม้นท์
ซึ่งการเข้าลงทุนในห้องชุดเพื่อการขาย รวมทั้งให้เช่าบางส่วนซึ่งจะสามารถสร้างรายได้ให้ต่อเนื่องและมั่นคงในอนาคต และจะ
เป็นประโยชน์โดยสร้างผลตอบแทนที่ดีและรายได้ที่มั่นคงให้แก่บริษัทเนื่องจากธุรกิจ นี้ยังคงมีช่องว่างของตลาดสาหรับกลุ่ม
ลูกค้าบางกลุ่มที่ต้องการที่อยู่อาศัยในราคาที่ไม่สูงมากในทาเลที่ดี ประกอบกับบริษัทยังสามารถรับรู้รายได้จากการให้เช่าห้อง
ชุดบางส่วนเพื่อเป็นสานักงาน ที่อยู่อาศัย และร้านค้า ซึ่งทาให้ก่อให้เกิดรายได้ต่อเนื่องเป็นประจา
ในส่วนความเชี่ยวชาญของบริษัทในธุรกิจนี้นั้น แม้ว่าบริษัทจะยังไม่เคยประกอบธุรกิจทางด้านนี้ก็ตาม แต่กรรมการ
และผู้บริหารของบริษัทจานวนหนึ่ง เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในธุรกิจด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นายอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท ได้ประกอบ
ธุรกิจด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพ ย์มาเป็นระยะเวลานาน นอกจากนี้ บริ ษัทมีแนวทางในการจัดหาและว่าจ้างที่ปรึกษา
ทางด้านการขาย ซึ่งอยู่ระหว่างการเจรจาเงื่อนไขการขายและข้อตกลงอื่นๆ เพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยงทางด้านการขาย
ห้องชุด
11. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการ
บริษัท
-ไม่มีบริษัท มอร์ รีเทิรน์ จำกัด (มหำชน)
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