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ท่ี TFMAMA 902/2561 
 
      วนัท่ี 19 กนัยายน 2561 
 
เร่ือง การเขา้ร่วมทุนของบริษทัยอ่ย 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย สารสนเทศเก่ียวกบัการไดม้าซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทั ไทยเพรซิเดนทฟู์ดส์ จ  ากดั (มหาชน) 
 
 บริษทั ไทยเพรซิเดนทฟู์ดส์ จ  ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจง้ให้ทราบว่า บริษทั เพรซิเดนท์ ดี 
เวนเจอร์ จ  ากดั (“เพรซิเดนท์ ดี เวนเจอร์”) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯ ถือหุ้นร้อยละ 70 ของทุนจดทะเบียน 
จะเขา้ร่วมลงทุนกบับริษทั อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท์ จ  ากดั (มหาชน) (“อนันดา”) ซ่ึงไม่ใช่บุคคลท่ีเก่ียวโยง
กนัของบริษทัฯ โดยการจดัตั้งบริษทัร่วมทุนจ านวน 3 บริษทั ไดแ้ก่ บริษทั ไอดีโอ โมบิ รางน ้า จ  ากดั  บริษทั 
ไอดีโอ คิว สุขุมวิท 36 จ  ากัด และ บริษัท ไอดีโอ นิว พระราม 9 จ  ากัด ซ่ึงเป็นไปตามมติท่ีประชุม
คณะกรรมการของบริษทัฯ คร้ังท่ี 8/2561 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม 2561 โดยมีรายละเอียดท่ีส าคญั
ดงัน้ี 

(1) บริษัท ไอดีโอ โมบิ รางน า้ จ ากดั 

 ประเภทธุรกจิ  ถือหุน้ในบริษทัพฒันาอสังหาริมทรัพย ์

ทุนจดทะเบียน 795,990,000 บาท ประกอบดว้ย หุ้นสามญัจ านวน 7,959,900 หุ้น มูลค่าท่ี
ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท 

สัดส่วนการถือหุ้น เพรซิเดนท ์ดี เวนเจอร์ ถือหุ้นสามญัคิดเป็นร้อยละ 49.00 ของจ านวนหุ้น
ทั้งหมดของบริษทั ไอดีโอ โมบิ รางน ้า จ  ากดั และอนนัดา (ซ่ึงไม่ใช่บุคคล
ท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทั) ถือหุ้นสามญัคิดเป็นร้อยละ 51.00 ของจ านวน
หุน้ทั้งหมดของบริษทั ไอดีโอ โมบิ รางน ้า จ  ากดั  

กรรมการ (1) นายเสริมศกัด์ิ ขวญัพว่ง 
 (2) นายรชฎ นนัทขวา้ง 
 (3) นายบรรลือ สุรเชษฐคมสัน 
 (4) นางสาวปาจรีย ์แสงประสิทธิโชค 
 กรรมการซ่ึงลงช่ือท่ีมีอ านาจลงนามผูกพนับริษทั  คือ กรรมการสองคน

ลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษทั 
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(2) บริษัท ไอดีโอ คิว สุขุมวทิ 36 จ ากดั 

 ประเภทธุรกจิ  ถือหุน้ในบริษทัพฒันาอสังหาริมทรัพย ์

ทุนจดทะเบียน 664,430,000 บาท ประกอบดว้ย หุ้นสามญัจ านวน 6,644,300 หุ้น มูลค่าท่ี
ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท 

สัดส่วนการถือหุ้น เพรซิเดนท ์ดี เวนเจอร์ ถือหุ้นสามญัคิดเป็นร้อยละ 49.00 ของจ านวนหุ้น
ทั้งหมดของบริษทั ไอดีโอ คิว สุขุมวิท 36 จ  ากดั และอนนัดา (ซ่ึงไม่ใช่
บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทั) ถือหุ้นสามญัคิดเป็นร้อยละ 51.00 ของ
จ านวนหุน้ทั้งหมดของบริษทั ไอดีโอ คิว สุขมุวทิ 36 จ  ากดั 

กรรมการ (1) นายเสริมศกัด์ิ ขวญัพว่ง 
 (2) นายรชฎ นนัทขวา้ง 
 (3) นายบรรลือ สุรเชษฐคมสัน 
 (4) นางสาวปาจรีย ์แสงประสิทธิโชค 
 กรรมการซ่ึงลงช่ือท่ีมีอ านาจลงนามผูกพนับริษทั  คือ กรรมการสองคน

ลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษทั 
 

(3) บริษัท ไอดีโอ นิว พระราม 9 จ ากดั 

 ประเภทธุรกจิ  ถือหุน้ในบริษทัพฒันาอสังหาริมทรัพย ์

ทุนจดทะเบียน 599,670,000 บาท ประกอบดว้ย หุ้นสามญัจ านวน 5,996,700 หุ้น มูลค่าท่ี
ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท 

สัดส่วนการถือหุ้น เพรซิเดนท ์ดี เวนเจอร์ ถือหุ้นสามญัคิดเป็นร้อยละ 49.00 ของจ านวนหุ้น
ทั้งหมดของบริษทั ไอดีโอ นิว พระราม 9 จ  ากดั และอนันดา (ซ่ึงไม่ใช่
บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทั) ถือหุ้นสามญัคิดเป็นร้อยละ 51.00 ของ
จ านวนหุน้ทั้งหมดของบริษทั ไอดีโอ นิว พระราม 9 จ  ากดั 

กรรมการ (1) นายเสริมศกัด์ิ ขวญัพว่ง 
 (2) นายรชฎ นนัทขวา้ง 
 (3) นายบรรลือ สุรเชษฐคมสัน 
 (4) นางสาวปาจรีย ์แสงประสิทธิโชค 
 กรรมการซ่ึงลงช่ือท่ีมีอ านาจลงนามผูกพนับริษทั  คือ กรรมการสองคน

ลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษทั 
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ทั้งน้ี การเขา้ร่วมทุนกบัอนันดาดงักล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซ่ึงสินทรัพย์ของบริษทัฯ ตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีมีนยัส าคญัท่ีเขา้
ข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยฯ์ เร่ือง การ
เปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์พ.ศ. 2547 
(“ประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์”)  ซ่ึงมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากบัร้อยละ 3.30  
ตามวิธีการค านวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน โดยค านวณจากงบการเงินรวมของบริษทัฯ ฉบบั
สอบทาน ส าหรับงวด 6 เดือน ส้ินสุด ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และเม่ือค านวณรวมขนาดรายการไดม้าซ่ึง
สินทรัพยข์องบริษทัฯ ท่ีเกิดข้ึนในช่วงระยะเวลา 6 เดือนท่ีผ่านมาแลว้ บริษทัฯ มีขนาดรายการตามเกณฑ์
มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน รวมทั้งส้ินร้อยละ 37.15 ตามประกาศรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไป ซ่ึงเขา้ข่าย
เป็นรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัฯ ประเภทท่ี 2 คือ รายการท่ีมีมูลค่าเท่ากบัร้อยละ 15 แต่ต ่ากวา่ร้อย
ละ 50 ตามประกาศรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไป ดงันั้น บริษทัฯ จึงมีหนา้ท่ีตอ้งเปิดเผยสารสนเทศการเขา้
ท ารายการต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และจดัส่งหนังสือแจง้ให้ผูถื้อหุ้น
ทราบภายใน 21 วนันบัแต่วนัแจง้ตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

ทั้งน้ี เม่ือพิจารณาถึงผลประโยชน์โดยรวมของบริษทัฯ ผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึน รวมทั้งอ านาจ
การต่อรองในการเขา้ท าสัญญาท่ีเก่ียวขอ้ง คณะกรรมการบริษทัฯ จึงเห็นวา่ขอ้เท็จจริงยงัอยูใ่นภาวะท่ีอาจมี
การเปล่ียนแปลงได้ ประกอบกับระยะเวลาการเปิดเผยเป็นส่ิงจ าเป็น จึงท าให้บริษัทฯ มิได้เปิดเผย
รายละเอียดการเขา้ท ารายการต่อนกัลงทุน และตลาดหลกัทรัพยฯ์ โดยทนัทีภายหลงัจากท่ีไดรั้บอนุมติัการ
เขา้ท ารายการจากคณะกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม 2561 ดงันั้น เม่ือขอ้เท็จจริงและ
รายละเอียดต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเขา้ท ารายการอยู่ในภาวะแน่นอนแลว้ บริษทัฯ จึงขอแจง้ให้ทราบถึง
รายละเอียดท่ีส าคญัของการเขา้ท ารายการ และเปิดเผยขอ้มูลของการเขา้ท ารายการต่อนกัลงทุน และตลาด
หลกัทรัพยฯ์ ในวนัน้ี โดยมีรายละเอียดตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 

 
จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
 
       ขอแสดงความนบัถือ 

 

             (นางสาวสรารัตน์ ตั้งศิริมงคล) 
                         เลขานุการบริษทั 

 



 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 
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สารสนเทศเกี่ยวกบัการได้มาซ่ึงสินทรัพย์ของบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) 

ดว้ยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ไทยเพรซิเดนทฟู์ดส์ จ  ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) คร้ังท่ี 8/2561 
ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม 2561 ไดมี้มติอนุมติัใหบ้ริษทั เพรซิเดนท ์ดี เวนเจอร์ จ  ากดั (“เพรซิเดนท์ ดี 
เวนเจอร์”) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯ ถือหุน้ร้อยละ 70 ของทุนจดทะเบียน เขา้ร่วมลงทุนกบับริษทั อนนัดา 
ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) (“อนันดา”) ซ่ึงไม่ใช่บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ โดยการจดัตั้งบริษทั
จ านวน 3 บริษทั ไดแ้ก่ บริษทั ไอดีโอ โมบิ รางน ้ า จ ากดั บริษทั ไอดีโอ คิว สุขมุวทิ 36 จ ากดั และบริษทั ไอ
ดีโอ นิว พระราม 9 จ  ากดั มีวตัถุประสงค์ในการเขา้ลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษทัท่ีประกอบธุรกิจพฒันา
อสังหาริมทรัพย ์ 

รายการร่วมทุนดงักล่าวเขา้ข่ายเป็นรายการได้มาซ่ึงทรัพยสิ์นตามประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุนท่ี ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีมีนยัส าคญัท่ีเขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจ าหน่าย
ไปซ่ึงทรัพยสิ์น และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยฯ์ เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของ
บริษทัจดทะเบียนในการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์พ.ศ. 2547 (“ประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่าย
ไปซ่ึงสินทรัพย์”) ซ่ึงมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากบัร้อยละ 3.30 ตามวิธีการค านวณตามเกณฑ์มูลค่ารวม
ของส่ิงตอบแทน โดยค านวณจากงบการเงินรวมของบริษทัฯ ฉบบัสอบทาน ส าหรับงวด 6 เดือน ส้ินสุด ณ 
วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และเม่ือค านวณรวมขนาดรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัฯ ท่ีเกิดข้ึนในช่วง
ระยะเวลา 6 เดือนท่ีผา่นมาแลว้ บริษทัฯ มีขนาดรายการตามเกณฑมู์ลค่ารวมของส่ิงตอบแทน รวมทั้งส้ินร้อย
ละ 37.15 ตามประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป ซ่ึงเขา้ข่ายเป็นรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทั
ประเภทท่ี 2 คือ รายการท่ีมีมูลค่าเท่ากบัร้อยละ 15 แต่ต ่ากว่าร้อยละ 50 ตามประกาศรายการได้มาหรือ
จ าหน่ายไป ดงันั้น บริษทัฯ จึงมีหน้าท่ีตอ้งเปิดเผยสารสนเทศการเขา้ท ารายการต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และจดัส่งหนังสือแจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบภายใน 21 วนันับแต่วนัแจง้
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

ในการน้ี บริษทัฯ จึงขอแจง้สารสนเทศเก่ียวกบัการเขา้ท ารายการดงักล่าว ดงัต่อไปน้ี 

1. วนั เดือน ปี ทีเ่กดิรายการ 

เพรซิเดนท์ ดี เวนเจอร์ ไดล้งนามในสัญญาระหวา่งผูถื้อหุ้นเพื่อเขา้ร่วมลงทุนโดยการจดัตั้งบริษทั 
ไอดีโอ โมบิ รางน ้ า จ ากดั (“ไอดีโอ โมบิ รางน ้า”) บริษทั ไอดีโอ คิว สุขุมวิท 36 จ ากดั (“ไอดีโอ คิว 
สุขุมวิท 36”) และบริษัท ไอดีโอ นิว พระราม 9 จ  ากัด (“ไอดีโอ นิว พระราม 9”) เม่ือวนัท่ี 18 
กนัยายน 2561 
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2. คู่กรณทีีเ่กีย่วข้องและความสัมพนัธ์กบับริษัท 

(ก) ไอดีโอ โมบิ รางน า้ 

ผูร่้วมลงทุน :  (1) บริษทั เพรซิเดนท ์ดี เวนเจอร์ จ  ากดั 
  (2) บริษทั อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน)  
ความสัมพนัธ์กบับริษทั : อนนัดาไม่เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบับริษทั 

 (ข) ไอดีโอ คิว สุขุมวทิ 36 

ผูร่้วมลงทุน :  (1) บริษทั เพรซิเดนท ์ดี เวนเจอร์ จ  ากดั 
  (2) บริษทั อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน)  
ความสัมพนัธ์กบับริษทั : อนนัดาไม่เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบับริษทั 

 (ค) ไอดีโอ นิว พระราม 9 

ผูร่้วมลงทุน :  (1) บริษทั เพรซิเดนท ์ดี เวนเจอร์ จ  ากดั 
  (2) บริษทั อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน)  
ความสัมพนัธ์กบับริษทั : อนนัดาไม่เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบับริษทั 

3. ลกัษณะโดยทัว่ไป ประเภท และขนาดของรายการ  

3.1 ลกัษณะโดยทัว่ไปและประเภทของรายการ 

เพรซิเดนท ์ดี เวนเจอร์ ไดล้งนามในสัญญาระหวา่งผูถื้อหุ้นเพื่อเขา้ร่วมลงทุนโดยการจดัตั้ง ไอดีโอ 
โมบิ รางน ้ า ไอดีโอ คิว สุขุมวิท 36 และ ไอดีโอ นิว พระราม 9 เม่ือวนัท่ี 18 กนัยายน 2561 โดยถือ
หุน้สามญัจ านวน 3,900,351 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.00 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของ ไอดีโอ โมบิ ราง
น ้า ถือหุ้นสามญัจ านวน 3,255,707 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.00 ของจ านวนหุน้ทั้งหมดของไอดีโอ คิว 
สุขุมวิท 36 และถือหุ้นสามญัจ านวน 2,938,383 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.00 ของจ านวนหุ้นทั้งหมด
ของไอดีโอ นิว พระราม 9 ตามล าดบั 

ทั้งน้ี เม่ือได้จดัตั้งไอดีโอ โมบิ รางน ้ า ไอดีโอ คิว สุขุมวิท 36 และ ไอดีโอ นิว พระราม 9 จะเขา้
ลงทุนโดยการถือหุน้ในบริษทัท่ีประกอบธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์กล่าวคือ 
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(1) ไอดีโอ โมบิ รางน ้ า จะซ้ือหุ้นในบริษทั อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ราชปรารภ จ ากดั (“AMF ราช
ปรารภ”) ซ่ึงประกอบธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยใ์นโครงการไอดีโอ โมบิ รางน ้ า จ  านวนร้อย
ละ 74 ของจ านวนหุ้นทั้ งหมดใน AMF ราชปรารภ จากอนันดา โดยมีมูลค่าทั้ งส้ินจ านวน 
402,892,891 บาท รวมทั้งรับโอนสิทธิและหนา้ท่ีทั้งหมดภายใตส้ัญญากูย้ืมเงินจากอนนัดา ซ่ึง
อนนัดาไดใ้ห ้AMF ราชปรารภ กูย้มืเพื่อพฒันาโครงการ เป็นจ านวนเงิน 226,792,767 บาท โดย
มีค่าตอบแทนการโอนเป็นจ านวนเท่ากบัตน้เงินกูท่ี้อนนัดาไดใ้ห้กูย้มืแก่ AMF ราชปรารภ บวก
ดว้ยดอกเบ้ียของตน้เงินกูด้งักล่าว 

(2) ไอดีโอ คิว สุขุมวทิ 36 จะซ้ือหุ้นในบริษทั อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย ทองหล่อ จ ากดั (“AMF ทอง
หล่อ”) ซ่ึงประกอบธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยใ์นโครงการไอดีโอ คิว สุขมุวทิ 36 จ  านวนร้อย
ละ 51 ของจ านวนหุ้นทั้ งหมดใน AMF ทองหล่อ จากอนันดา โดยมีมูลค่าทั้ งส้ินจ านวน 
339,751,689 บาท รวมทั้งรับโอนสิทธิและหนา้ท่ีทั้งหมดภายใตส้ัญญากูย้ืมเงินจากอนนัดา ซ่ึง
อนนัดาไดใ้ห้ AMF ทองหล่อ กูย้มืเพื่อพฒันาโครงการ เป็นจ านวนเงิน 109,863,781 บาท โดยมี
ค่าตอบแทนการโอนเป็นจ านวนเท่ากบัตน้เงินกู้ท่ีอนนัดาไดใ้ห้กู ้ยืมแก่ AMF ทองหล่อ บวก
ดว้ยดอกเบ้ียของตน้เงินกูด้งักล่าว 

(3) ไอดีโอ นิว พระราม 9 จะซ้ือหุ้นในบริษทั อนนัดา เอ็มเอฟ เอเชีย รามค าแหง จ ากดั (“AMF 
รามค าแหง”) ซ่ึงประกอบธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย์ในโครงการไอดีโอ นิว พระราม 9 
จ  านวนร้อยละ 51 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดใน AMF รามค าแหง จากอนนัดา โดยมีมูลค่าทั้งส้ิน
จ านวน 303,136,242 บาท รวมทั้งรับโอนสิทธิและหนา้ท่ีทั้งหมดภายใตส้ัญญากูย้มืเงินจากอนนั
ดา ซ่ึงอนนัดาไดใ้ห้ AMF รามค าแหง  กูย้ืมเพื่อพฒันาโครงการ เป็นจ านวนเงิน 183,945,123 
บาท โดยมีค่าตอบแทนการโอนเป็นจ านวนเท่ากับต้นเงินกู้ท่ีอนันดาได้ให้กู ้ยืมแก่ AMF 
รามค าแหง บวกดว้ยดอกเบ้ียของตน้เงินกูด้งักล่าว 
 

3.2 ขนาดของรายการ 

มูลค่ารวมของการเขา้ลงทุนของทั้งสามรายการ รวมเป็นจ านวนทั้งส้ิน 1,009,444,100 บาท โดยมี
ขนาดรายการสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 3.30  ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทนตามงบการเงินรวม
ของบริษทัฯ ซ่ึงค านวณจากงบการเงินรวมของบริษทัฉบบัสอบทาน ส้ินสุด ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 
2561 

การค านวณขนาดของรายการตามประกาศการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์โดยอา้งอิงขอ้มูล
จากงบการเงินรวมฉบบัสอบทานของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 มีรายละเอียดการค านวณ
ดงัต่อไปน้ี 
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 การเขา้ลงทุนในไอดีโอ โมบิ รางน ้า 
(ก) เปรียบเทียบมูลค่าของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ (Net Tangible Assets: NTA) :  

ไม่น ามาปรับใชเ้น่ืองจากเป็นบริษทัท่ีจดัตั้งข้ึนใหม่และยงัไม่ครบรอบปีบญัชีท าใหไ้ม่มีงบการเงิน 
(ข) เปรียบเทียบก าไรสุทธิ : 

ไม่น ามาปรับใชเ้น่ืองจากเป็นบริษทัท่ีจดัตั้งข้ึนใหม่และยงัไม่ครบรอบปีบญัชีท าใหไ้ม่มีงบการเงิน 
(ค) เปรียบเทียบมูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน : 

ขนาดรายการ   =                  มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทนท่ีจ่าย x 100    
            มูลค่าสินทรัพยร์วมของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

   =  390,035,100 x 100 
       30,547,767,574.68 
   =  ประมาณร้อยละ 1.28 

(ง) เปรียบเทียบมูลค่าของหลกัทรัพยท่ี์บริษทัจดทะเบียนออกเพื่อเป็นการตอบแทนการไดม้าซ่ึงสินทรัพย ์: 
ไม่น ามาปรับใชเ้น่ืองจากไม่มีการออกหลกัทรัพย ์
 

 การเขา้ลงทุนในไอดีโอ คิว สุขมุวทิ 36   
(ก) เปรียบเทียบมูลค่าของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ (Net Tangible Assets: NTA) :  

ไม่น ามาปรับใชเ้น่ืองจากเป็นบริษทัท่ีจดัตั้งข้ึนใหม่และยงัไม่ครบรอบปีบญัชีท าใหไ้ม่มีงบการเงิน 
(ข) เปรียบเทียบก าไรสุทธิ : 

ไม่น ามาปรับใชเ้น่ืองจากเป็นบริษทัท่ีจดัตั้งข้ึนใหม่และยงัไม่ครบรอบปีบญัชีท าใหไ้ม่มีงบการเงิน 
(ค) เปรียบเทียบมูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน : 

ขนาดรายการ   =              มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทนท่ีจ่าย x 100    
            มูลค่าสินทรัพยร์วมของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

   =  325,570,700  x 100 
       30,547,767,574.68 
   =  ประมาณร้อยละ 1.06 

(ง) เปรียบเทียบมูลค่าของหลกัทรัพยท่ี์บริษทัจดทะเบียนออกเพื่อเป็นการตอบแทนการไดม้าซ่ึงสินทรัพย ์: 
ไม่น ามาปรับใชเ้น่ืองจากไม่มีการออกหลกัทรัพย ์
 

 การเขา้ลงทุนในไอดีโอ นิว พระราม 9 
(ก) เปรียบเทียบมูลค่าของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ (Net Tangible Assets: NTA) :  

ไม่น ามาปรับใชเ้น่ืองจากเป็นบริษทัท่ีจดัตั้งข้ึนใหม่และยงัไม่ครบรอบปีบญัชีท าใหไ้ม่มีงบการเงิน 
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(ข) เปรียบเทียบก าไรสุทธิ : 
ไม่น ามาปรับใชเ้น่ืองจากเป็นบริษทัท่ีจดัตั้งข้ึนใหม่และยงัไม่ครบรอบปีบญัชีท าใหไ้ม่มีงบการเงิน 

(ค) เปรียบเทียบมูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน : 
ขนาดรายการ   =               มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทนท่ีจ่าย x 100    

            มูลค่าสินทรัพยร์วมของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
   =   293,838,300 x 100 
       30,547,767,574.68 
   =  ประมาณร้อยละ 0.96 

(ง) เปรียบเทียบมูลค่าของหลกัทรัพยท่ี์บริษทัจดทะเบียนออกเพื่อเป็นการตอบแทนการไดม้าซ่ึงสินทรัพย ์: 
ไม่น ามาปรับใชเ้น่ืองจากไม่มีการออกหลกัทรัพย ์

อน่ึง เม่ือค านวณรวมขนาดรายการได้มาซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัฯ ในคร้ังน้ีกบัรายการได้มาซ่ึง
สินทรัพยข์องบริษทัฯ ท่ีเกิดข้ึนในช่วงระยะเวลา 6 เดือนท่ีผา่นมา จะท าให้บริษทัฯ มีขนาดรายการ
ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน รวมทั้งส้ินร้อยละ 37.15 ตามประกาศรายการได้มาหรือ
จ าหน่ายไป ซ่ึงเขา้ข่ายเป็นรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัฯ ประเภทท่ี 2 คือ รายการท่ีมีมูลค่า
เท่ากบัร้อยละ 15 แต่ต ่ากวา่ร้อยละ 50 ตามประกาศรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไป ดงันั้น บริษทัฯ จึง
มีหน้าท่ีตอ้งเปิดเผยสารสนเทศการเขา้ท ารายการต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ และจดัส่งหนงัสือแจง้ให้ผู ้
ถือหุน้ทราบภายใน 21 วนันบัแต่วนัแจง้ตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

4. รายละเอยีดของสินทรัพย์ทีจ่ะได้มา 

เพรซิเดนท ์ดี เวนเจอร์ ไดล้งนามในสัญญาระหวา่งผูถื้อหุ้นเพื่อเขา้ร่วมลงทุนโดยการจดัตั้ง ไอดีโอ 
โมบิ รางน ้า ไอดีโอ คิว สุขุมวทิ 36 และ ไอดีโอ นิว พระราม 9 เม่ือวนัท่ี 18 กนัยายน 2561 โดยเพร
ซิเดนท ์ดี เวนเจอร์ ถือหุน้สามญั จ านวน 3,900,351 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 49.00 ของจ านวนหุน้ทั้งหมด
ของ ไอดีโอ โมบิ รางน ้ า ในราคาหุ้นละ 100 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 390,035,100 บาท ถือหุ้น
สามญั จ านวน 3,255,707 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.00 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของ ไอดีโอ คิว สุขุมวิท 
36 ในราคาหุ้นละ  100 บาท รวมเป็นเงินทั้ งส้ิน 325,570,700 บาท และถือหุ้นสามัญ จ านวน 
2,938,383 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.00 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของ ไอดีโอ นิว พระราม 9 ในราคาหุ้น
ละ 100 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 293,838,300 บาท  

(ก) ไอดีโอ โมบิ รางน ้า 
 ทุนจดทะเบียน: 795,990,000 บาท ประกอบดว้ย หุ้นสามญัจ านวน 7,959,900 หุน้ มูลค่าท่ี

ตราไวหุ้้นละ 100 บาท 
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 วตัถุประสงคห์ลกั: ถือหุน้ในบริษทัพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ไดแ้ก่ AMF ราชปรารภ 
 รายช่ือผูถื้อหุน้ 

ผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 
บริษทั เพรซิเดนท ์ดี เวนเจอร์ จ  ากดั 3,900,351 49.00 
บริษทั อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 4,059,549 51.00 
 รายช่ือกรรมการ 

1. นายเสริมศกัด์ิ ขวญัพว่ง 
2. นายรชฎ นนัทขวา้ง 
3. นายบรรลือ สุรเชษฐคมสัน 
4. นางสาวปาจรีย ์แสงประสิทธิโชค 
กรรมการซ่ึงลงช่ือท่ีมีอ านาจลงนามผูกพนับริษทั  คือ กรรมการสองคนลงลายมือช่ือ
ร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษทั 
 

(ข) ไอดีโอ คิว สุขมุวทิ 36    
 ทุนจดทะเบียน: 664,430,000 บาท ประกอบดว้ย หุ้นสามญัจ านวน 6,644,300 หุน้ มูลค่าท่ี

ตราไวหุ้้นละ 100 บาท 
 วตัถุประสงคห์ลกั: ถือหุน้ในบริษทัพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ไดแ้ก่ AMF ทองหล่อ 
 รายช่ือผูถื้อหุน้ 

ผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 
บริษทั เพรซิเดนท ์ดี เวนเจอร์ จ  ากดั 3,255,707 49.00 
บริษทั อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 3,388,593 51.00 
 รายช่ือกรรมการ 

1. นายเสริมศกัด์ิ ขวญัพว่ง 
2. นายรชฎ นนัทขวา้ง 
3. นายบรรลือ สุรเชษฐคมสัน 
4. นางสาวปาจรีย ์แสงประสิทธิโชค 
กรรมการซ่ึงลงช่ือท่ีมีอ านาจลงนามผูกพนับริษทั  คือ กรรมการสองคนลงลายมือช่ือ
ร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษทั 
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(ค) ไอดีโอ นิว พระราม 9 
 ทุนจดทะเบียน: 599,670,000 บาท ประกอบดว้ย หุ้นสามญัจ านวน 5,996,700 หุน้ มูลค่าท่ี

ตราไวหุ้้นละ 100 บาท 
 วตัถุประสงคห์ลกั: ถือหุน้ในบริษทัพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ไดแ้ก่ AMF รามค าแหง 
 รายช่ือผูถื้อหุน้ 

ผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 
บริษทั เพรซิเดนท ์ดี เวนเจอร์ จ  ากดั 2,938,383 49.00 
บริษทั อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 3,058,317 51.00 
 รายช่ือกรรมการ 

1. นายเสริมศกัด์ิ ขวญัพว่ง 
2. นายรชฎ นนัทขวา้ง 
3. นายบรรลือ สุรเชษฐคมสัน 
4. นางสาวปาจรีย ์แสงประสิทธิโชค 
กรรมการซ่ึงลงช่ือท่ีมีอ านาจลงนามผูกพนับริษทั  คือ กรรมการสองคนลงลายมือช่ือ
ร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษทั 

 
5. มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน และมูลค่าของรายการสินทรัพย์ได้มา 

มูลค่ารายการร่วมทุนใน ไอดีโอ โมบิ รางน ้ า โดยเพรซิเดนท์ ดี เวนเจอร์ ถือหุ้นสามญั จ านวน 
3,900,351 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.00 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของ ไอดีโอ โมบิ รางน ้ า ในราคาหุ้นละ 
100 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 390,035,100 บาท  

มูลค่ารายการร่วมทุนใน ไอดีโอ คิว สุขุมวิท 36 โดยเพรซิเดนท์ ดี เวนเจอร์ ถือหุ้นสามญั จ านวน 
3,255,707 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.00 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของ ไอดีโอ คิว สุขมุวิท 36 ในราคาหุ้น
ละ 100 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 325,570,700 บาท  

มูลค่ารายการร่วมทุนใน ไอดีโอ นิว พระราม 9 โดยเพรซิเดนท์ ดี เวนเจอร์ ถือหุ้นสามญั จ านวน 
2,938,383 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.00 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของ ไอดีโอ นิว พระราม 9 ในราคาหุ้น
ละ 100 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 293,838,300 บาท  

6. เกณฑ์ทีใ่ช้ในการก าหนดมูลค่าตอบแทน 

ราคาจองซ้ือหุน้ในไอดีโอ โมบิ รางน ้ า ไอดีโอ คิว สุขุมวิท 36 และ ไอดีโอ นิว พระราม 9 เป็นราคา
มูลค่าหุน้ท่ีตราไวข้องทั้งสามบริษทั  
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7. ผลประโยชน์ทีค่าดว่าจะเกดิกบับริษัทฯ  
(ก) บริษทัฯ คาดวา่การเขา้ร่วมทุนดงักล่าว จะช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจใหม่ใหก้บับริษทัฯ 
(ข) บริษทัฯ จะไดรั้บผลประโยชน์ในรูปของเงินปันผล ซ่ึงจะเป็นการเพิ่มรายได ้และก าไรสุทธิใน

อนาคตให้แก่บริษทัจากผลการด าเนินงานของทั้งสามบริษทัฯ ภายหลงัจากโครงการต่างๆ ท่ีทั้ง
สามบริษทัเขา้ลงทุน สามารถรับรู้รายไดอ้ยา่งต่อเน่ืองจากโครงการดงักล่าว 
 

8. แหล่งทีม่าของเงินทุนในการเข้าท ารายการ 
จากกระแสเงินสดภายในของบริษทัฯ 
 

9. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกีย่วกบัการตกลงเข้าท ารายการ 
ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ คร้ังท่ี 8/2561 พิจารณาแลว้เห็นว่า การเขา้ร่วมทุนของเพรซิ
เดนท ์ดี เวนเจอร์ ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ในไอดีโอ โมบิ รางน ้า ไอดีโอ คิว สุขุมวิท 36 และ 
ไอดีโอ นิว พระราม 9 จะท าให้บริษทัฯ มีการกระจายแหล่งท่ีมาของรายได้ (Diversification of 
Revenues) และเป็นการเปิดโอกาสให้บริษทัฯ ไปสู่ธุรกิจดา้นอสังหาริมทรัพยใ์นอนาคต จึงเห็นว่า
การเขา้ร่วมทุนดงักล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯ และผูถื้อหุน้ 

 

10. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการบริษัทฯ ที่แตกต่างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัทฯ ตามข้อ 9 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ ไม่มีความเห็นขดัหรือแยง้กบัคณะกรรมการของบริษทัฯ ดงัท่ี
ระบุไวข้า้งตน้ 

 

 

 


