ที่ TFMAMA 902/2561
วันที่ 19 กันยายน 2561
เรื่ อง การเข้าร่ วมทุนของบริ ษทั ย่อย
เรี ยน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิ่ งที่ส่งมาด้วย สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ไทยเพรซิ เดนท์ฟูดส์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไทยเพรซิ เดนท์ฟูดส์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ขอแจ้งให้ทราบว่า บริ ษทั เพรซิ เดนท์ ดี
เวนเจอร์ จากัด (“เพรซิเดนท์ ดี เวนเจอร์ ”) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั ฯ ถือหุ ้นร้อยละ 70 ของทุนจดทะเบียน
จะเข้าร่ วมลงทุนกับบริ ษทั อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน) (“อนันดา”) ซึ่ งไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวโยง
กันของบริ ษทั ฯ โดยการจัดตั้งบริ ษทั ร่ วมทุนจานวน 3 บริ ษทั ได้แก่ บริ ษทั ไอดีโอ โมบิ รางน้ า จากัด บริ ษทั
ไอดี โ อ คิ ว สุ ขุ ม วิ ท 36 จ ากัด และ บริ ษ ัท ไอดี โ อ นิ ว พระราม 9 จ ากัด ซึ่ งเป็ นไปตามมติ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 8/2561 ซึ่ งประชุ มเมื่อวันที่ 15 สิ งหาคม 2561 โดยมีรายละเอียดที่สาคัญ
ดังนี้
(1)

บริษัท ไอดีโอ โมบิ รางนา้ จากัด
ประเภทธุรกิจ

ถือหุน้ ในบริ ษทั พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์

ทุนจดทะเบียน

795,990,000 บาท ประกอบด้วย หุ ้นสามัญจานวน 7,959,900 หุ ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุน้ ละ 100 บาท

สั ดส่ วนการถือหุ้น

เพรซิ เดนท์ ดี เวนเจอร์ ถือหุ ้นสามัญคิดเป็ นร้อยละ 49.00 ของจานวนหุ ้น
ทั้งหมดของบริ ษทั ไอดีโอ โมบิ รางน้ า จากัด และอนันดา (ซึ่ งไม่ใช่บุคคล
ที่เกี่ ยวโยงกันของบริ ษทั ) ถือหุ ้นสามัญคิดเป็ นร้อยละ 51.00 ของจานวน
หุ น้ ทั้งหมดของบริ ษทั ไอดีโอ โมบิ รางน้ า จากัด

กรรมการ

(1) นายเสริ มศักดิ์ ขวัญพ่วง
(2) นายรชฎ นันทขว้าง
(3) นายบรรลือ สุ รเชษฐคมสัน
(4) นางสาวปาจรี ย ์ แสงประสิ ทธิโชค
กรรมการซึ่ งลงชื่ อที่มีอานาจลงนามผูกพันบริ ษทั คือ กรรมการสองคน
ลงลายมือชื่อร่ วมกันและประทับตราสาคัญของบริ ษทั
หน้า 1

(2)

(3)

บริษัท ไอดีโอ คิว สุ ขุมวิท 36 จากัด
ประเภทธุรกิจ

ถือหุน้ ในบริ ษทั พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์

ทุนจดทะเบียน

664,430,000 บาท ประกอบด้วย หุ ้นสามัญจานวน 6,644,300 หุ ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุน้ ละ 100 บาท

สั ดส่ วนการถือหุ้น

เพรซิ เดนท์ ดี เวนเจอร์ ถือหุ ้นสามัญคิดเป็ นร้อยละ 49.00 ของจานวนหุ ้น
ทั้งหมดของบริ ษทั ไอดีโอ คิว สุ ขุมวิท 36 จากัด และอนันดา (ซึ่ งไม่ใช่
บุคคลที่เกี่ ยวโยงกันของบริ ษทั ) ถือหุ ้นสามัญคิดเป็ นร้ อยละ 51.00 ของ
จานวนหุ น้ ทั้งหมดของบริ ษทั ไอดีโอ คิว สุ ขมุ วิท 36 จากัด

กรรมการ

(1) นายเสริ มศักดิ์ ขวัญพ่วง
(2) นายรชฎ นันทขว้าง
(3) นายบรรลือ สุ รเชษฐคมสัน
(4) นางสาวปาจรี ย ์ แสงประสิ ทธิโชค
กรรมการซึ่ งลงชื่ อที่มีอานาจลงนามผูกพันบริ ษทั คือ กรรมการสองคน
ลงลายมือชื่อร่ วมกันและประทับตราสาคัญของบริ ษทั

บริษัท ไอดีโอ นิว พระราม 9 จากัด
ประเภทธุรกิจ

ถือหุน้ ในบริ ษทั พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์

ทุนจดทะเบียน

599,670,000 บาท ประกอบด้วย หุ ้นสามัญจานวน 5,996,700 หุ ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุน้ ละ 100 บาท

สั ดส่ วนการถือหุ้น

เพรซิ เดนท์ ดี เวนเจอร์ ถือหุ ้นสามัญคิดเป็ นร้อยละ 49.00 ของจานวนหุ ้น
ทั้งหมดของบริ ษทั ไอดี โอ นิ ว พระราม 9 จากัด และอนันดา (ซึ่ งไม่ใช่
บุคคลที่เกี่ ยวโยงกันของบริ ษทั ) ถือหุ ้นสามัญคิดเป็ นร้ อยละ 51.00 ของ
จานวนหุ น้ ทั้งหมดของบริ ษทั ไอดีโอ นิว พระราม 9 จากัด

กรรมการ

(1) นายเสริ มศักดิ์ ขวัญพ่วง
(2) นายรชฎ นันทขว้าง
(3) นายบรรลือ สุ รเชษฐคมสัน
(4) นางสาวปาจรี ย ์ แสงประสิ ทธิโชค
กรรมการซึ่ งลงชื่ อที่มีอานาจลงนามผูกพันบริ ษทั คือ กรรมการสองคน
ลงลายมือชื่อร่ วมกันและประทับตราสาคัญของบริ ษทั
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ทั้งนี้ การเข้าร่ วมทุ นกับอนันดาดังกล่ าวเข้าข่า ยเป็ นรายการได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯ ตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่มีนยั สาคัญที่เข้า
ข่ายเป็ นการได้มาหรื อจาหน่ ายไปซึ่ งทรั พย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรั พย์ฯ เรื่ อง การ
เปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษทั จดทะเบียนในการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ พ.ศ. 2547
(“ประกาศรายการได้ มาหรื อจาหน่ ายไปซึ่ งสิ นทรั พย์ ”) ซึ่ งมีขนาดของรายการสู งสุ ดเท่ากับร้ อยละ 3.30
ตามวิธีการคานวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่ งตอบแทน โดยคานวณจากงบการเงินรวมของบริ ษทั ฯ ฉบับ
สอบทาน สาหรับงวด 6 เดือน สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 และเมื่อคานวณรวมขนาดรายการได้มาซึ่ ง
สิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯ ที่เกิ ดขึ้นในช่ วงระยะเวลา 6 เดื อนที่ผ่านมาแล้ว บริ ษทั ฯ มีขนาดรายการตามเกณฑ์
มูลค่ารวมของสิ่ งตอบแทน รวมทั้งสิ้ นร้ อยละ 37.15 ตามประกาศรายการได้มาหรื อจาหน่ ายไป ซึ่ งเข้าข่าย
เป็ นรายการได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯ ประเภทที่ 2 คือ รายการที่มีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 15 แต่ต่ากว่าร้อย
ละ 50 ตามประกาศรายการได้มาหรื อจาหน่ายไป ดังนั้น บริ ษทั ฯ จึงมีหน้าที่ตอ้ งเปิ ดเผยสารสนเทศการเข้า
ทารายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรั พย์ ฯ ”) และจัดส่ งหนังสื อแจ้งให้ผูถ้ ือหุ ้น
ทราบภายใน 21 วันนับแต่วนั แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ
ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาถึงผลประโยชน์โดยรวมของบริ ษทั ฯ ผลกระทบที่อาจจะเกิ ดขึ้น รวมทั้งอานาจ
การต่อรองในการเข้าทาสัญญาที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริ ษทั ฯ จึงเห็นว่าข้อเท็จจริ งยังอยูใ่ นภาวะที่อาจมี
การเปลี่ ย นแปลงได้ ประกอบกับ ระยะเวลาการเปิ ดเผยเป็ นสิ่ ง จ าเป็ น จึ ง ท าให้ บ ริ ษ ัท ฯ มิ ไ ด้เ ปิ ดเผย
รายละเอียดการเข้าทารายการต่อนักลงทุน และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยทันทีภายหลังจากที่ได้รับอนุ มตั ิการ
เข้าทารายการจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ซึ่ งประชุ มเมื่อวันที่ 15 สิ งหาคม 2561 ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริ งและ
รายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ ยวข้องกับการเข้าทารายการอยู่ในภาวะแน่ นอนแล้ว บริ ษทั ฯ จึงขอแจ้งให้ทราบถึ ง
รายละเอียดที่สาคัญของการเข้าทารายการ และเปิ ดเผยข้อมูลของการเข้าทารายการต่อนักลงทุน และตลาด
หลักทรัพย์ฯ ในวันนี้ โดยมีรายละเอียดตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสรารัตน์ ตั้งศิริมงคล)
เลขานุการบริ ษทั
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สิ่ งที่ส่งมาด้วย
สารสนเทศเกี่ยวกับการได้ มาซึ่งสิ นทรัพย์ ของบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จากัด (มหาชน)
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ไทยเพรซิ เดนท์ฟูดส์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) ครั้งที่ 8/2561
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 สิ งหาคม 2561 ได้มีมติอนุ มตั ิให้บริ ษทั เพรซิ เดนท์ ดี เวนเจอร์ จากัด (“เพรซิเดนท์ ดี
เวนเจอร์ ”) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั ฯ ถือหุน้ ร้อยละ 70 ของทุนจดทะเบียน เข้าร่ วมลงทุนกับบริ ษทั อนันดา
ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน) (“อนันดา”) ซึ่ งไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั ฯ โดยการจัดตั้งบริ ษทั
จานวน 3 บริ ษทั ได้แก่ บริ ษทั ไอดีโอ โมบิ รางน้ า จากัด บริ ษทั ไอดีโอ คิว สุ ขมุ วิท 36 จากัด และบริ ษทั ไอ
ดีโอ นิ ว พระราม 9 จากัด มีวตั ถุประสงค์ในการเข้าลงทุนโดยการถือ หุ ้นในบริ ษทั ที่ประกอบธุ รกิ จพัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์
รายการร่ วมทุ นดังกล่ าวเข้าข่ายเป็ นรายการได้มาซึ่ งทรั พย์สินตามประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่มีนยั สาคัญที่เข้าข่ายเป็ นการได้มาหรื อจาหน่าย
ไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของ
บริ ษทั จดทะเบียนในการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศรายการได้ มาหรื อจาหน่ าย
ไปซึ่งสิ นทรั พย์ ”) ซึ่ งมีขนาดของรายการสู งสุ ดเท่ากับร้ อยละ 3.30 ตามวิธีการคานวณตามเกณฑ์มูลค่ารวม
ของสิ่ งตอบแทน โดยคานวณจากงบการเงินรวมของบริ ษทั ฯ ฉบับสอบทาน สาหรับงวด 6 เดือน สิ้ นสุ ด ณ
วันที่ 30 มิถุนายน 2561 และเมื่อคานวณรวมขนาดรายการได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯ ที่เกิ ดขึ้นในช่ วง
ระยะเวลา 6 เดือนที่ผา่ นมาแล้ว บริ ษทั ฯ มีขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่ งตอบแทน รวมทั้งสิ้ นร้อย
ละ 37.15 ตามประกาศรายการได้มาหรื อจาหน่ ายไป ซึ่ งเข้าข่ายเป็ นรายการได้มาซึ่ งสิ นทรั พย์ของบริ ษทั
ประเภทที่ 2 คื อ รายการที่ มี มูลค่ าเท่ ากับ ร้ อยละ 15 แต่ต่ า กว่า ร้ อยละ 50 ตามประกาศรายการได้มาหรื อ
จาหน่ ายไป ดังนั้น บริ ษทั ฯ จึงมีหน้าที่ตอ้ งเปิ ดเผยสารสนเทศการเข้าทารายการต่อตลาดหลักทรั พย์แห่ ง
ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรั พย์ ฯ ”) และจัดส่ งหนังสื อแจ้งให้ผูถ้ ื อหุ ้นทราบภายใน 21 วันนับแต่วนั แจ้ง
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
ในการนี้ บริ ษทั ฯ จึงขอแจ้งสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทารายการดังกล่าว ดังต่อไปนี้
1.

วัน เดือน ปี ทีเ่ กิดรายการ
เพรซิ เดนท์ ดี เวนเจอร์ ได้ลงนามในสัญญาระหว่างผูถ้ ื อหุ ้นเพื่อเข้าร่ วมลงทุนโดยการจัดตั้งบริ ษทั
ไอดีโอ โมบิ รางน้ า จากัด (“ไอดีโอ โมบิ รางน้า”) บริ ษทั ไอดีโอ คิว สุ ขุมวิท 36 จากัด (“ไอดีโอ คิว
สุ ขุ ม วิท 36”) และบริ ษ ัท ไอดี โ อ นิ ว พระราม 9 จ ากัด (“ไอดี โ อ นิ ว พระราม 9”) เมื่ อวัน ที่ 18
กันยายน 2561
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2.

คู่กรณีทเี่ กีย่ วข้ องและความสั มพันธ์ กบั บริษัท
(ก)

ไอดีโอ โมบิ รางนา้
ผูร้ ่ วมลงทุน :

(1) บริ ษทั เพรซิ เดนท์ ดี เวนเจอร์ จากัด
(2) บริ ษทั อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)
ความสัมพันธ์กบั บริ ษทั : อนันดาไม่เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริ ษทั
(ข)

ไอดีโอ คิว สุ ขุมวิท 36
ผูร้ ่ วมลงทุน :

(1) บริ ษทั เพรซิ เดนท์ ดี เวนเจอร์ จากัด
(2) บริ ษทั อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)
ความสัมพันธ์กบั บริ ษทั : อนันดาไม่เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริ ษทั
(ค)

ไอดีโอ นิว พระราม 9
ผูร้ ่ วมลงทุน :

(1) บริ ษทั เพรซิเดนท์ ดี เวนเจอร์ จากัด
(2) บริ ษทั อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)
ความสัมพันธ์กบั บริ ษทั : อนันดาไม่เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริ ษทั
3.

ลักษณะโดยทัว่ ไป ประเภท และขนาดของรายการ

3.1

ลักษณะโดยทัว่ ไปและประเภทของรายการ
เพรซิ เดนท์ ดี เวนเจอร์ ได้ลงนามในสัญญาระหว่างผูถ้ ือหุ ้นเพื่อเข้าร่ วมลงทุนโดยการจัดตั้ง ไอดีโอ
โมบิ รางน้ า ไอดีโอ คิว สุ ขุมวิท 36 และ ไอดีโอ นิว พระราม 9 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 โดยถือ
หุน้ สามัญจานวน 3,900,351 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 49.00 ของจานวนหุ ้นทั้งหมดของ ไอดีโอ โมบิ ราง
น้ า ถือหุ ้นสามัญจานวน 3,255,707 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 49.00 ของจานวนหุ น้ ทั้งหมดของไอดีโอ คิว
สุ ขุมวิท 36 และถือหุ ้นสามัญจานวน 2,938,383 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 49.00 ของจานวนหุ ้นทั้งหมด
ของไอดีโอ นิว พระราม 9 ตามลาดับ
ทั้งนี้ เมื่อได้จดั ตั้งไอดี โอ โมบิ รางน้ า ไอดี โอ คิว สุ ขุมวิท 36 และ ไอดี โอ นิ ว พระราม 9 จะเข้า
ลงทุนโดยการถือหุ น้ ในบริ ษทั ที่ประกอบธุ รกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ กล่าวคือ
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(1) ไอดีโอ โมบิ รางน้ า จะซื้ อหุ ้นในบริ ษทั อนันดา เอ็มเอฟ เอเชี ย ราชปรารภ จากัด (“AMF ราช
ปรารภ”) ซึ่ งประกอบธุ รกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ในโครงการไอดีโอ โมบิ รางน้ า จานวนร้อย
ละ 74 ของจ านวนหุ ้นทั้ง หมดใน AMF ราชปรารภ จากอนัน ดา โดยมี มู ล ค่ า ทั้ง สิ้ น จานวน
402,892,891 บาท รวมทั้งรับโอนสิ ทธิ และหน้าที่ท้ งั หมดภายใต้สัญญากูย้ ืมเงินจากอนันดา ซึ่ ง
อนันดาได้ให้ AMF ราชปรารภ กูย้ มื เพื่อพัฒนาโครงการ เป็ นจานวนเงิน 226,792,767 บาท โดย
มีค่าตอบแทนการโอนเป็ นจานวนเท่ากับต้นเงินกูท้ ี่อนันดาได้ให้กูย้ มื แก่ AMF ราชปรารภ บวก
ด้วยดอกเบี้ยของต้นเงินกูด้ งั กล่าว
(2) ไอดีโอ คิว สุ ขุมวิท 36 จะซื้ อหุ ้นในบริ ษทั อนันดา เอ็มเอฟ เอเชี ย ทองหล่อ จากัด (“AMF ทอง
หล่อ”) ซึ่ งประกอบธุ รกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ในโครงการไอดีโอ คิว สุ ขมุ วิท 36 จานวนร้อย
ละ 51 ของจ านวนหุ ้ น ทั้ง หมดใน AMF ทองหล่ อ จากอนัน ดา โดยมี มู ล ค่ า ทั้ง สิ้ น จ านวน
339,751,689 บาท รวมทั้งรับโอนสิ ทธิ และหน้าที่ท้ งั หมดภายใต้สัญญากูย้ ืมเงินจากอนันดา ซึ่ ง
อนันดาได้ให้ AMF ทองหล่อ กูย้ มื เพื่อพัฒนาโครงการ เป็ นจานวนเงิน 109,863,781 บาท โดยมี
ค่าตอบแทนการโอนเป็ นจานวนเท่ากับต้นเงิ นกู้ที่อนันดาได้ให้กู้ยืมแก่ AMF ทองหล่อ บวก
ด้วยดอกเบี้ยของต้นเงินกูด้ งั กล่าว
(3) ไอดีโอ นิ ว พระราม 9 จะซื้ อหุ ้นในบริ ษทั อนันดา เอ็มเอฟ เอเชี ย รามคาแหง จากัด (“AMF
รามค าแหง”) ซึ่ ง ประกอบธุ รกิ จพัฒนาอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ใ นโครงการไอดี โอ นิ ว พระราม 9
จานวนร้อยละ 51 ของจานวนหุ ้นทั้งหมดใน AMF รามคาแหง จากอนันดา โดยมีมูลค่าทั้งสิ้ น
จานวน 303,136,242 บาท รวมทั้งรับโอนสิ ทธิ และหน้าที่ท้ งั หมดภายใต้สัญญากูย้ มื เงินจากอนัน
ดา ซึ่ งอนันดาได้ให้ AMF รามคาแหง กูย้ ืมเพื่อพัฒนาโครงการ เป็ นจานวนเงิ น 183,945,123
บาท โดยมี ค่ า ตอบแทนการโอนเป็ นจ านวนเท่ า กับ ต้น เงิ น กู้ที่ อ นัน ดาได้ใ ห้ กู้ยื ม แก่ AMF
รามคาแหง บวกด้วยดอกเบี้ยของต้นเงินกูด้ งั กล่าว
3.2

ขนาดของรายการ
มูลค่ารวมของการเข้าลงทุนของทั้งสามรายการ รวมเป็ นจานวนทั้งสิ้ น 1,009,444,100 บาท โดยมี
ขนาดรายการสู งสุ ดคิดเป็ นร้อยละ 3.30 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่ งตอบแทนตามงบการเงินรวม
ของบริ ษทั ฯ ซึ่ งคานวณจากงบการเงิ นรวมของบริ ษทั ฉบับสอบทาน สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2561
การคานวณขนาดของรายการตามประกาศการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ โดยอ้างอิงข้อมูล
จากงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 มีรายละเอียดการคานวณ
ดังต่อไปนี้
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 การเข้าลงทุนในไอดีโอ โมบิ รางน้ า
(ก) เปรี ยบเทียบมูลค่าของสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิ (Net Tangible Assets: NTA) :
ไม่นามาปรับใช้เนื่องจากเป็ นบริ ษทั ที่จดั ตั้งขึ้นใหม่และยังไม่ครบรอบปี บัญชีทาให้ไม่มีงบการเงิน
(ข) เปรี ยบเทียบกาไรสุ ทธิ :
ไม่นามาปรับใช้เนื่องจากเป็ นบริ ษทั ที่จดั ตั้งขึ้นใหม่และยังไม่ครบรอบปี บัญชีทาให้ไม่มีงบการเงิน
(ค) เปรี ยบเทียบมูลค่ารวมของสิ่ งตอบแทน :
ขนาดรายการ =
มูลค่ารวมของสิ่ งตอบแทนที่จ่าย x 100
มูลค่าสิ นทรัพย์รวมของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
=
390,035,100 x 100
30,547,767,574.68
=
ประมาณร้อยละ 1.28
(ง) เปรี ยบเทียบมูลค่าของหลักทรัพย์ที่บริ ษทั จดทะเบียนออกเพื่อเป็ นการตอบแทนการได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์ :
ไม่นามาปรับใช้เนื่ องจากไม่มีการออกหลักทรัพย์
 การเข้าลงทุนในไอดีโอ คิว สุ ขมุ วิท 36
(ก) เปรี ยบเทียบมูลค่าของสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิ (Net Tangible Assets: NTA) :
ไม่นามาปรับใช้เนื่องจากเป็ นบริ ษทั ที่จดั ตั้งขึ้นใหม่และยังไม่ครบรอบปี บัญชีทาให้ไม่มีงบการเงิน
(ข) เปรี ยบเทียบกาไรสุ ทธิ :
ไม่นามาปรับใช้เนื่องจากเป็ นบริ ษทั ที่จดั ตั้งขึ้นใหม่และยังไม่ครบรอบปี บัญชีทาให้ไม่มีงบการเงิน
(ค) เปรี ยบเทียบมูลค่ารวมของสิ่ งตอบแทน :
ขนาดรายการ =
มูลค่ารวมของสิ่ งตอบแทนที่จ่าย x 100
มูลค่าสิ นทรัพย์รวมของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
=
325,570,700 x 100
30,547,767,574.68
=
ประมาณร้อยละ 1.06
(ง) เปรี ยบเทียบมูลค่าของหลักทรัพย์ที่บริ ษทั จดทะเบียนออกเพื่อเป็ นการตอบแทนการได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์ :
ไม่นามาปรับใช้เนื่ องจากไม่มีการออกหลักทรัพย์
 การเข้าลงทุนในไอดีโอ นิว พระราม 9
(ก) เปรี ยบเทียบมูลค่าของสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิ (Net Tangible Assets: NTA) :
ไม่นามาปรับใช้เนื่องจากเป็ นบริ ษทั ที่จดั ตั้งขึ้นใหม่และยังไม่ครบรอบปี บัญชีทาให้ไม่มีงบการเงิน
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(ข) เปรี ยบเทียบกาไรสุ ทธิ :
ไม่นามาปรับใช้เนื่องจากเป็ นบริ ษทั ที่จดั ตั้งขึ้นใหม่และยังไม่ครบรอบปี บัญชีทาให้ไม่มีงบการเงิน
(ค) เปรี ยบเทียบมูลค่ารวมของสิ่ งตอบแทน :
ขนาดรายการ =
มูลค่ารวมของสิ่ งตอบแทนที่จ่าย x 100
มูลค่าสิ นทรัพย์รวมของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
=
293,838,300 x 100
30,547,767,574.68
=
ประมาณร้อยละ 0.96
(ง) เปรี ยบเทียบมูลค่าของหลักทรัพย์ที่บริ ษทั จดทะเบียนออกเพื่อเป็ นการตอบแทนการได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์ :
ไม่นามาปรับใช้เนื่ องจากไม่มีการออกหลักทรัพย์
อนึ่ ง เมื่อคานวณรวมขนาดรายการได้มาซึ่ งสิ นทรั พย์ของบริ ษทั ฯ ในครั้ งนี้ กบั รายการได้ม าซึ่ ง
สิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯ ที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลา 6 เดือนที่ผา่ นมา จะทาให้บริ ษทั ฯ มีขนาดรายการ
ตามเกณฑ์มู ล ค่ า รวมของสิ่ ง ตอบแทน รวมทั้ง สิ้ นร้ อยละ 37.15 ตามประกาศรายการได้มาหรื อ
จาหน่ายไป ซึ่ งเข้าข่ายเป็ นรายการได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯ ประเภทที่ 2 คือ รายการที่มีมูลค่า
เท่ากับร้อยละ 15 แต่ต่ากว่าร้อยละ 50 ตามประกาศรายการได้มาหรื อจาหน่ายไป ดังนั้น บริ ษทั ฯ จึง
มีหน้าที่ตอ้ งเปิ ดเผยสารสนเทศการเข้าทารายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และจัดส่ งหนังสื อแจ้งให้ผู ้
ถือหุน้ ทราบภายใน 21 วันนับแต่วนั แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ
4.

รายละเอียดของสิ นทรัพย์ ทจี่ ะได้ มา
เพรซิ เดนท์ ดี เวนเจอร์ ได้ลงนามในสัญญาระหว่างผูถ้ ือหุ ้นเพื่อเข้าร่ วมลงทุนโดยการจัดตั้ง ไอดีโอ
โมบิ รางน้ า ไอดีโอ คิว สุ ขุมวิท 36 และ ไอดีโอ นิว พระราม 9 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 โดยเพร
ซิเดนท์ ดี เวนเจอร์ ถือหุน้ สามัญ จานวน 3,900,351 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 49.00 ของจานวนหุ น้ ทั้งหมด
ของ ไอดี โอ โมบิ รางน้ า ในราคาหุ ้นละ 100 บาท รวมเป็ นเงิ นทั้ง สิ้ น 390,035,100 บาท ถื อหุ ้น
สามัญ จานวน 3,255,707 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 49.00 ของจานวนหุ ้นทั้งหมดของ ไอดีโอ คิว สุ ขุมวิท
36 ในราคาหุ ้ น ละ 100 บาท รวมเป็ นเงิ น ทั้ง สิ้ น 325,570,700 บาท และถื อ หุ ้ น สามัญ จ านวน
2,938,383 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 49.00 ของจานวนหุ ้นทั้งหมดของ ไอดีโอ นิว พระราม 9 ในราคาหุ ้น
ละ 100 บาท รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 293,838,300 บาท
(ก) ไอดีโอ โมบิ รางน้ า
 ทุนจดทะเบียน: 795,990,000 บาท ประกอบด้วย หุ ้นสามัญจานวน 7,959,900 หุ น้ มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
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 วัตถุประสงค์หลัก: ถือหุน้ ในบริ ษทั พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ได้แก่ AMF ราชปรารภ
 รายชื่อผูถ้ ือหุน้
ผู้ถือหุ้น
จานวนหุ้น
ร้ อยละ
บริ ษทั เพรซิ เดนท์ ดี เวนเจอร์ จากัด
3,900,351
49.00
บริ ษทั อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)
4,059,549
51.00
 รายชื่อกรรมการ
1. นายเสริ มศักดิ์ ขวัญพ่วง
2. นายรชฎ นันทขว้าง
3. นายบรรลือ สุ รเชษฐคมสัน
4. นางสาวปาจรี ย ์ แสงประสิ ทธิ โชค
กรรมการซึ่ ง ลงชื่ อ ที่ มี อ านาจลงนามผูก พันบริ ษ ทั คื อ กรรมการสองคนลงลายมื อชื่ อ
ร่ วมกันและประทับตราสาคัญของบริ ษทั
(ข) ไอดีโอ คิว สุ ขมุ วิท 36
 ทุนจดทะเบียน: 664,430,000 บาท ประกอบด้วย หุ ้นสามัญจานวน 6,644,300 หุ น้ มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
 วัตถุประสงค์หลัก: ถือหุน้ ในบริ ษทั พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ได้แก่ AMF ทองหล่อ
 รายชื่อผูถ้ ือหุน้
ผู้ถือหุ้น
จานวนหุ้น
ร้ อยละ
บริ ษทั เพรซิ เดนท์ ดี เวนเจอร์ จากัด
3,255,707
49.00
บริ ษทั อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)
3,388,593
51.00
 รายชื่อกรรมการ
1. นายเสริ มศักดิ์ ขวัญพ่วง
2. นายรชฎ นันทขว้าง
3. นายบรรลือ สุ รเชษฐคมสัน
4. นางสาวปาจรี ย ์ แสงประสิ ทธิ โชค
กรรมการซึ่ ง ลงชื่ อ ที่ มี อ านาจลงนามผูก พันบริ ษ ทั คื อ กรรมการสองคนลงลายมื อชื่ อ
ร่ วมกันและประทับตราสาคัญของบริ ษทั
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(ค) ไอดีโอ นิว พระราม 9
 ทุนจดทะเบียน: 599,670,000 บาท ประกอบด้วย หุ ้นสามัญจานวน 5,996,700 หุ น้ มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
 วัตถุประสงค์หลัก: ถือหุน้ ในบริ ษทั พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ได้แก่ AMF รามคาแหง
 รายชื่อผูถ้ ือหุน้
ผู้ถือหุ้น
จานวนหุ้น
ร้ อยละ
บริ ษทั เพรซิ เดนท์ ดี เวนเจอร์ จากัด
2,938,383
49.00
บริ ษทั อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)
3,058,317
51.00
 รายชื่อกรรมการ
1. นายเสริ มศักดิ์ ขวัญพ่วง
2. นายรชฎ นันทขว้าง
3. นายบรรลือ สุ รเชษฐคมสัน
4. นางสาวปาจรี ย ์ แสงประสิ ทธิ โชค
กรรมการซึ่ ง ลงชื่ อ ที่ มี อ านาจลงนามผูก พันบริ ษ ทั คื อ กรรมการสองคนลงลายมื อชื่ อ
ร่ วมกันและประทับตราสาคัญของบริ ษทั
5.

มูลค่ ารวมของสิ่ งตอบแทน และมูลค่ าของรายการสิ นทรัพย์ ได้ มา
มู ลค่ ารายการร่ วมทุ นใน ไอดี โอ โมบิ รางน้ า โดยเพรซิ เดนท์ ดี เวนเจอร์ ถื อหุ ้นสามัญ จานวน
3,900,351 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 49.00 ของจานวนหุ ้นทั้งหมดของ ไอดีโอ โมบิ รางน้ า ในราคาหุ ้นละ
100 บาท รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 390,035,100 บาท
มูลค่ารายการร่ วมทุนใน ไอดีโอ คิว สุ ขุมวิท 36 โดยเพรซิ เดนท์ ดี เวนเจอร์ ถือหุ ้นสามัญ จานวน
3,255,707 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 49.00 ของจานวนหุ ้นทั้งหมดของ ไอดีโอ คิว สุ ขมุ วิท 36 ในราคาหุ ้น
ละ 100 บาท รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 325,570,700 บาท
มูลค่ารายการร่ วมทุนใน ไอดีโอ นิ ว พระราม 9 โดยเพรซิ เดนท์ ดี เวนเจอร์ ถือหุ ้นสามัญ จานวน
2,938,383 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 49.00 ของจานวนหุ ้นทั้งหมดของ ไอดีโอ นิว พระราม 9 ในราคาหุ ้น
ละ 100 บาท รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 293,838,300 บาท

6.

เกณฑ์ ทใี่ ช้ ในการกาหนดมูลค่ าตอบแทน
ราคาจองซื้ อหุ น้ ในไอดีโอ โมบิ รางน้ า ไอดีโอ คิว สุ ขุมวิท 36 และ ไอดีโอ นิว พระราม 9 เป็ นราคา
มูลค่าหุ น้ ที่ตราไว้ของทั้งสามบริ ษทั
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7.

ผลประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะเกิดกับบริษัทฯ
(ก) บริ ษทั ฯ คาดว่าการเข้าร่ วมทุนดังกล่าว จะช่วยเพิ่มโอกาสทางธุ รกิจใหม่ให้กบั บริ ษทั ฯ
(ข) บริ ษทั ฯ จะได้รับผลประโยชน์ในรู ปของเงินปั นผล ซึ่ งจะเป็ นการเพิ่มรายได้ และกาไรสุ ทธิ ใน
อนาคตให้แก่บริ ษทั จากผลการดาเนินงานของทั้งสามบริ ษทั ฯ ภายหลังจากโครงการต่างๆ ที่ท้ งั
สามบริ ษทั เข้าลงทุน สามารถรับรู ้รายได้อย่างต่อเนื่องจากโครงการดังกล่าว

8.

แหล่ งทีม่ าของเงินทุนในการเข้ าทารายการ
จากกระแสเงินสดภายในของบริ ษทั ฯ

9.

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกีย่ วกับการตกลงเข้ าทารายการ
ที่ประชุ มคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 8/2561 พิจารณาแล้วเห็ นว่า การเข้าร่ วมทุนของเพรซิ
เดนท์ ดี เวนเจอร์ ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ ในไอดีโอ โมบิ รางน้ า ไอดีโอ คิว สุ ขุมวิท 36 และ
ไอดี โอ นิ ว พระราม 9 จะท าให้บ ริ ษ ทั ฯ มี ก ารกระจายแหล่ ง ที่ มาของรายได้ (Diversification of
Revenues) และเป็ นการเปิ ดโอกาสให้บริ ษทั ฯ ไปสู่ ธุรกิจด้านอสังหาริ มทรัพย์ในอนาคต จึงเห็นว่า
การเข้าร่ วมทุนดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ และผูถ้ ือหุน้

10.

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรื อกรรมการบริ ษัท ฯ ที่แตกต่ างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัทฯ ตามข้ อ 9
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ฯ ไม่มีความเห็นขัดหรื อแย้งกับคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ ดังที่
ระบุไว้ขา้ งต้น
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