สารสนเทศเกี่ยวกับการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ ของ
บริษัท สิงห์ เอสเตท จํากัด (มหาชน)
ตามบัญชี 2 ของประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
(ข้ อ 1, 2, 3, 5(3), 7 และ 8 ของบัญชี 2)

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษัท สิงห์ เอสเตท จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ครัง้ ที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 30
กันยายน 2558 ได้ มีมติอนุมตั ิให้ บริ ษัทฯ โดยบริ ษัท พีพี วิลเลจ แอสเซ็ท แมนเนจเม้ นท์ จํากัด (“PPVAM”) ซึ่งเป็ น
บริ ษัทย่อยที่บริ ษัทฯ ถื อหุ้นทางอ้ อมร้ อยละ 99.99 หรื อบริ ษัทย่อยอื่นใด เข้ าซือ้ หุ้นทัง้ หมดของบริ ษัท ทะเลน้ อย
พร็ อพเพอร์ ตี ้ จํากัด (“ทะเลน้ อยฯ”) จากผู้ถือหุ้นเดิม จํานวน 100,000 หุ้น ในราคารวมไม่เกิน 46,000,000 บาท
ทังนี
้ ้ ขึ ้นอยู่กบั ผลการตรวจสอบสถานะของกิจการ และมอบอํานาจให้ ฝ่ายจัดการพิจารณารายละเอียดและเงื่อนไข
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการเข้ าซื ้อหุ้นทังหมดของทะเลน้
้
อยฯ รวมถึงเข้ าลงนามในสัญญาซื ้อขายหุ้น (Share Purchase
Agreement) และสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ ยวข้ องเพื่อซือ้ หุ้นทัง้ หมดของ ทะเลน้ อยฯ ทัง้ นี ้ จากการเข้ าทําการตรวจสอบ
สถานะกิจการของทะเลน้ อยฯ ปรากฏผลการตรวจสอบเป็ นที่น่าพอใจ ดังนัน้ PPVAM จึงได้ เข้ าลงนามในสัญญาซื ้อ
ขายหุ้น (Share Purchase Agreement) กับผู้ถือหุ้นเดิมของทะเลน้ อยฯ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558
ทังนี
้ ้ การเข้ าทํารายการดังกล่าวเข้ าข่ายเป็ นรายการได้ มาซึ่งทรัพย์สินตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทํารายการที่มีนยั สําคัญที่เข้ าข่ายเป็ นการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึง่
ทรัพย์สนิ ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผย
ข้ อมูลและการปฏิบัติการของบริ ษัทจดทะเบียนในการได้ มาหรื อจํ าหน่ายไปซึ่งทรั พย์ สิน พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29
ตุลาคม 2547 (“ประกาศรายการได้ มาหรื อจําหน่ ายไป”) โดยมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้ อยละ 0.30 ตาม
เกณฑ์มลู ค่ารวมของสิง่ ตอบแทน แต่เมื่อนับรวมกับรายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์อื่นในช่วงระหว่าง 6 เดือนที่ผา่ นมา ก่อน
วันที่มีการตกลงทํารายการนี ้ ได้ แก่ รายการเข้ าร่ วมลงทุนใน Jupiter Hotels Holdings Limited ซึ่งเป็ นบริ ษัทที่จด
ทะเบียนจัดตังในประเทศอั
้
งกฤษเพื่อประกอบธุรกิจให้ บริ การด้ านโรงแรมและถือครองกรรมสิทธิ์ / สิทธิการเช่าโรงแรม
ในสหราชอาณาจักรจํานวน 26 แห่ง ภายใต้ แบรนด์ เมอร์ เคียว (Mercure) โดยผ่านบริ ษัทย่อยของบริ ษัทร่ วมทุน FS
JV Co Limited (“FS JV”) ซึ่งบริ ษัทฯ ถือหุ้นทางอ้ อมในสัดส่วนร้ อยละ 50 โดยมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับประมาณ
ร้ อยละ 36.84 ตามเกณฑ์มลู ค่ารวมของสิ่งตอบแทน และมีขนาดรายการมูลค่าสิ่งตอบแทน 101.99 ล้ านปอนด์ หรื อ
ประมาณ 5,666.35 ล้ านบาท ประกอบด้ วย (ก) เงินลงทุน 0.50 ล้ านปอนด์ และเงินให้ ก้ ูยืมแก่ FS JV จํานวนเงิน
40.00 ล้ านปอนด์ รวม 40.50 ล้ านปอนด์ หรื อประมาณ 2,250.09 ล้ านบาท และ (ข) การคํ ้าประกันเงินกู้ยืมจาก
สถาบันการเงิ น โดยคิดตามสัดส่วนการถื อหุ้น ที่ร้ อยละ 50 เท่ากับจํ านวนเงิ น 61.49 ล้ านปอนด์ หรื อประมาณ
3,416.26 ล้ านบาท จึงทําให้ ผลรวมขนาดรายการเท่ากับร้ อยละ 37.14 ตามเกณฑ์มลู ค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเข้ า
ข่ายเป็ นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศรายการได้ มาหรื อจําหน่ายไป โดยมีมลู ค่าเท่ากับร้ อยละ 15 หรื อสูงกว่า แต่
ตํ่ากว่าร้ อยละ 50 บริ ษัทฯ จึงขอแจ้ งสารสนเทศของรายการดังกล่าว ดังต่อไปนี ้
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1. สารสนเทศตามบั ญ ชี 1 – สารสนเทศที่เ สนอต่ อตลาดหลั กทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย ตามประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบัติการของ
บริษัทจดทะเบียนในการได้ มาหรือจําหน่ ายไปซึ่งทรัพย์ สิน พ.ศ. 2547 (“สารสนเทศตามบัญชี 1”)
1) วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ
PPVAM ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยที่บริ ษัทฯ ถือหุ้นทางอ้ อมร้ อยละ 99.99 ได้ เข้ าลงนามในสัญญาซื ้อขายหุ้น (Share
Purchase Agreement) กับผู้ถือหุ้นเดิมของทะเลน้ อยฯ ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558
2) คู่สัญญาที่เกี่ยวข้ องและความสัมพันธ์ กับบริษัทจดทะเบียน
ผู้ซื ้อ

:

บริ ษัท พีพี วิลเลจ แอสเซ็ท แมนเนจเม้ นท์ จํากัด (ซึ่งบริ ษัทฯ ถือหุ้น
ทางอ้ อมร้ อยละ 99.99)
ผู้ขาย
: 1. นายไชยยันต์ ไตรสุวรรณ จํานวน 59,999 หุ้น
2. Great East Development Ltd. จํานวน 40,000 หุ้น
3. นางสาวประภาพร เตชะอร่ามวงศ์ จํานวน 1 หุ้น
ความสัมพันธ์กบั บริ ษัทจดทะเบียน : ผู้ขายไม่เข้ าเกณฑ์ เป็ นบุคคลที่เกี่ ยวโยงกันกับบริ ษัทฯ และ Great
East Development Ltd. ได้ ยื น ยั น ว่ า ผู้ ถื อ หุ้ นที่ แ ท้ จริ ง (Ultimate
shareholders) ของตนไม่เข้ าข่ายเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัท
ฯ เช่นกัน
3) ลักษณะโดยทั่วไป ประเภท และขนาดของรายการ
ทะเลน้ อ ยฯ มี ทุน จดทะเบีย น 1,000,000 บาท โดยเป็ นทุน ชํ าระแล้ ว 250,000 บาท มี วัต ถุป ระสงค์ ในการ
ประกอบกิจการโรงแรม โดยปั จจุบนั ทะเลน้ อยฯ มีทรัพย์สนิ ประกอบด้ วยห้ องพักประเภทวิลล่าพร้ อมใบอนุญาตต่างๆ
ที่จําเป็ นต่อการดําเนินกิจการโรงแรมจํานวน 50 ห้ อง ซึ่งยังไม่เปิ ดดําเนินการเชิงพาณิชย์ โดยมีมลู ค่าประมาณ 49
ล้ านบาท ตามงบการเงินภายในของทะเลน้ อยฯ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 บนเกาะพีพี ทังนี
้ ้ เนื่องจากบริ ษัทฯ มีแผน
ในการขยายจํานวนห้ องพักของโรงแรมพีพี ไอแลนด์ วิลเลจ บีช รี สอร์ ท เพิ่มเติม ดังนัน้ การเข้ าซื ้อหุ้นทังหมดของ
้
ทะเลน้ อยฯ จะทําให้ บริ ษัทฯ สามารถขยายกิจการโรงแรมบนเกาะพีพี ของบริ ษัทฯ ได้
ทังนี
้ ้ PPVAM จะชําระราคาค่าซื ้อหุ้นให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของทะเลน้ อยฯ จํานวน 100,000 หุ้น ในราคารวมไม่เกิน
46,000,000 บาท โดยเมื่อคํานวณขนาดของรายการ ตามประกาศรายการได้ มาหรื อจําหน่ายไป โดยอ้ างอิงข้ อมูล
จากงบการเงินรวมของบริ ษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2558 และงบการเงินภายในของทะเลน้ อยฯ ณ วันที่ 31 ตุลาคม
2558 มีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้ อยละ 0.30 ตามเกณฑ์มลู ค่ารวมของสิง่ ตอบแทน ทังนี
้ ้ งบการเงินของทะเลน้ อยฯ
ที่ บ ริ ษั ท ฯ ใช้ ใ นการคํ า นวณขนาดรายการ เป็ นงบการเงิ น ภายในที่ จัด เตรี ย มโดยทะเลน้ อ ยฯ เพื่ อ การคํ า นวณ
โดยประมาณ และมิได้ ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีเนื่องจากทะเลน้ อยฯ ได้ มีการจัดตังในปี
้
2558 และยังมิได้
ถึงงวดการปิ ดงบการเงินประจําปี รายละเอียดการคํานวณขนาดรายการเป็ นดังต่อไปนี ้
1. เปรี ยบเทียบมูลค่าสิ นทรัพย์สทุ ธิ (NTA)
ขนาดของรายการ =
มูลค่าสิ นทรัพย์สทุ ธิ ตามสัดส่วนทีจ่ ะได้รบั x 100
มูลค่าสิ นทรัพย์สทุ ธิ ของบริ ษัทฯ
2

=
2. เปรี ยบเทียบกํ าไรสุทธิ
ขนาดของรายการ =
=

ไม่สามารถคํานวณได้เนือ่ งจากทะเลน้อยฯ มี NTA เป็ นลบ
กํ าไรสุทธิ ทีเ่ กิ ดจากสิ นทรัพย์ตามสัดส่วนทีจ่ ะได้รบั x 100
กํ าไรสุทธิ ของบริ ษัทฯ
ไม่สามารถคํานวณได้เนือ่ งจากบริ ษัทฯ มี ผลการดําเนิ นงานเป็ นลบ

3. เปรี ยบเทียบของมูลค่าสิ่ งตอบแทน
ขนาดของรายการ =
จํ านวนเงิ นทีจ่ ะได้รบั /จ่ายไป x 100
สิ นทรัพย์รวมของบริ ษัทฯ
=

ไม่เกิ น 46 ล้านบาท x 100
15,381.01 ล้านบาท

=

ไม่เกิ น 0.30%

4. เปรี ยบเทียบมูลค่าหุน้ ทุน
ขนาดของรายการ = จํ านวนหุน้ ทีอ่ อกเพือ่ ชํ าระสิ นทรัพย์ x 100
จํ านวนหุน้ ทีอ่ อกและชํ าระแล้วของบริ ษัทฯ
=

ไม่สามารถคํานวณได้เนือ่ งจากบริ ษัทฯ ไม่มีการออกหุน้ ทุน

รายละเอียดการคํานวณขนาดรายการการซื ้อหุ้นทังหมดจากทะเลน้
้
อยฯ
1.
2.
3.
4.

เกณฑ์ การคํานวณ
เกณฑ์มลู ค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ (NTA)
เกณฑ์กําไรสุทธิ
เกณฑ์มลู ค่ารวมของสิง่ ตอบแทน
เกณฑ์มลู ค่าของหลักทรัพย์ที่ออกให้ เพื่อเป็ นสิง่ ตอบแทนการได้ สนิ ทรัพย์มา

หมายเหตุ:

ขนาดรายการ
ไม่สามารถคํานวณได้
ไม่สามารถคํานวณได้
ไม่เกินร้ อยละ 0.30
ไม่สามารถคํานวณได้

NTA = สินทรัพย์รวม – สินทรัพย์ที่ไม่มีตวั ตน – หนี ้สินรวม – ส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอํานาจควบคุม (ถ้ ามี)

การทํารายการดังกล่าวมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้ อยละ 0.30 ตามเกณฑ์มลู ค่ารวมของสิง่ ตอบแทน และเมื่อ
นับรวมกับรายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์อื่นในช่วงระหว่าง 6 เดือนที่ผ่านมา ก่อนวันที่มีการตกลงทํารายการนี ้ ผลรวม
ขนาดรายการจะเท่ากับร้ อยละ 37.14 ตามเกณฑ์มลู ค่ารวมของสิง่ ตอบแทน ซึง่ เข้ าข่ายเป็ นรายการประเภทที่ 2 ตาม
ประกาศรายการได้ มาหรื อจําหน่ายไปโดยมีมลู ค่าเท่ากับร้ อยละ 15 หรื อสูงกว่า แต่ตํ่ากว่าร้ อยละ 50 ดังนัน้ บริ ษัทฯ
มีหน้ าที่ต้องจัดทํารายงาน และเปิ ดเผยสารสนเทศการทํารายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจัดส่ง
หนังสือแจ้ งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วันนับแต่วนั ที่เปิ ดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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4) สรุ ปรายละเอียดสินทรัพย์ ท่ ไี ด้ มา
ทะเลน้ อยฯ มีทรัพย์สนิ ประกอบด้ วยห้ องพักประเภทวิลล่า จํานวน 50 หลัง ซึง่ ยังไม่เปิ ดดําเนินการเชิงพาณิชย์
4.1 ข้ อมูลทะเลน้ อยฯ มีรายละเอียดดังนี ้
ชื่อบริ ษัท
: บริ ษัท ทะเลน้ อย พร็ อพเพอร์ ตี ้ จํากัด
ประเภทธุรกิจ
: ประกอบกิจการโรงแรม
เลขที่ทะเบียนนิติบคุ คล : 0105558149654
ทุนจดทะเบียน
: 1,000,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจํานวน 100,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท
ทุนที่ชําระแล้ ว
: 250,000 บาท
4.2 รายชื่อผู้ถอื หุ้น ณ วันที่ 14 กันยายน 2558
ณ วันที่ 14 กันยายน 2558
ร้ อยละของทุน
จํานวนหุ้น
ชําระแล้ ว
59,999
60.00
40,000
40.00
1
0.00
100,000
100.00

ชื่อ
1. นายไชยยันต์ ไตรสุวรรณ
2. Great East Development Ltd.
3. นางสาวประภาพร เตชะอร่ามวงศ์
รวม

4.3 รายชื่อคณะกรรมการ ณ วันที่ 14 กันยายน 2558
รายชื่อกรรมการ
1. นายไชยยันต์ ไตรสุวรรณ

ตําแหน่ ง
กรรมการ

4.4 ผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของทะเลน้ อยฯ
งบแสดงฐานะทางการเงิน

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินภายใน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558

เงินสด

0

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

49,090,503

สินทรัพย์ รวม

49,090,503

เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น

49,260,503

หนีส้ นิ รวม

49,260,503

ทุนจดทะเบียนชําระแล้ ว

250,000
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งบการเงินภายใน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558
ขาดทุนสะสม

(420,000)

ส่ วนของผู้ถอื หุ้น

(170,000)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินภายใน
สิน้ สุด วันที่ 31 ตุลาคม 2558

รายได้

0

ค่าใช้ จา่ ยในการบริ หาร

(420,000)

กําไร (ขาดทุน)

(420,000)

ทังนี
้ ้ งบการเงินดังกล่าวเป็ นงบการเงินภายในที่จดั เตรี ยมโดยทะเลน้ อยฯ และมิได้ ผ่านการตรวจสอบโดย
ผู้สอบบัญชีเนื่องจากทะเลน้ อยฯ ได้ มีการจัดตังในปี
้
2558 และยังมิได้ ถึงงวดการปิ ดงบการเงินประจําปี
5) มูลค่ ารวมของสิ่งตอบแทนและเงื่อนไขการชําระเงิน
PPVAM จะชํ าระราคาค่าซือ้ หุ้นให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิมของทะเลน้ อยฯ จํ านวน 100,000 หุ้น ในราคารวมไม่เกิน
46,000,000 บาท โดยบริ ษัทฯ จะชําระเป็ นเงินสด
6) มูลค่ าของสินทรัพย์ ท่ ไี ด้ มา
ทะเลน้ อยฯ มีทรัพย์สินประกอบด้ วยห้ องพักประเภทวิลล่า จํานวน 50 หลัง ซึ่งยังไม่เปิ ดดําเนินการเชิงพาณิชย์
โดยมีมลู ค่าประมาณ 49 ล้ านบาท ตามงบการเงินภายในของทะเลน้ อยฯ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558
7) เกณฑ์ ท่ ีใช้ ในการกําหนดมูลค่ าสิ่งตอบแทน
มูลค่าสิ่งตอบแทนเกิดจากการเจรจาตกลงระหว่างบริ ษัทฯ และ ผู้ถือหุ้นเดิมของทะเลน้ อยฯ และเป็ นไปตามที่
กํ าหนดในสัญญาซื ้อขายหุ้น ทัง้ นี ้ บริ ษัทฯ ได้ พิจารณาเปรี ยบเทียบผลตอบแทนการลงทุนแล้ ว พบว่าการลงทุน
ดังกล่าวจะให้ ผลตอบแทนที่มีความคุ้มค่าในระดับที่น่าพอใจ นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ได้ พิจารณามูลค่าสิ่งตอบแทนกับ
มูลค่าตามงบการเงินภายในของทะเลน้ อยฯ แล้ วเห็นว่าเป็ นมูลค่าที่เหมาะสม
8) ผลประโยชน์ ท่ ีคาดว่ าจะเกิดขึน้ จากการเข้ าทํารายการ
การเข้ าลงทุนในทะเลน้ อยฯ จะทําให้ บริ ษัทฯ สามารถขยายกิจการโรงแรมของบริ ษัทฯ บนเกาะพีพี ได้ และเพิ่ม
โอกาสในการเพิ่มรายได้ ให้ แก่บริ ษัทฯ
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9) แหล่ งเงินทุนที่ใช้
PPVAM จะชําระราคาค่าซื ้อหุ้นให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของทะเลน้ อยฯ โดยใช้ แหล่งเงินทุนจากเงินสดของบริ ษัทฯ
10) เงื่อนไขในการเข้ าทํารายการ
การทํารายการดังกล่าวมีขนาดรายการเท่ากับร้ อยละ 0.30 ตามเกณฑ์มลู ค่ารวมของสิ่งตอบแทน แต่เมื่อนับ
รวมกับรายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์อ่ืนในช่วงระหว่าง 6 เดือนที่ผ่านมา ก่อนวันที่มีการตกลงทํารายการนี ้ จึงทําให้
ผลรวมขนาดรายการเท่ากับร้ อยละ 37.14 ตามเกณฑ์มลู ค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเข้ าข่ายเป็ นรายการประเภทที่ 2
ตามประกาศรายการได้ มาหรื อจําหน่ายไป โดยมีมูลค่าเท่ากับร้ อยละ 15 หรื อสูงกว่า แต่ตํ่ากว่าร้ อยละ 50 ดังนัน้
บริ ษัทฯ มีหน้ าที่ต้องจัดทํารายงาน และเปิ ดเผยสารสนเทศการทํารายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
จัดส่งหนังสือแจ้ งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วันนับแต่วนั ที่เปิ ดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
11) ความเห็นของกรรมการบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการตกลงเข้ าทํารายการ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 6/2558 ซึ่งมีกรรมการตรวจสอบเข้ าร่ วมประชุมด้ วย ได้ พิจารณาข้ อมูล
ต่างๆ เกี่ยวกับการเข้ าทํารายการซื ้อหุ้นทะเลน้ อยฯ อย่างละเอียดรอบคอบแล้ ว และมีความเห็นว่าการทํารายการ
ดัง กล่า วเป็ นการเข้ า ทํ า รายการที่ ส มเหตุส มผล มี ค วามเหมาะสมและจะเป็ นประโยชน์ ส ร้ างผลตอบแทนและ
มูลค่าเพิ่มให้ กบั ทังบริ
้ ษัทฯ และผู้ถือหุ้นในระยะยาว จึงได้ เห็นชอบและอนุมตั ิให้ เข้ าทํารายการในครัง้ นี ้
12) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการบริษัทฯ ที่แตกต่ างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ ว มีความเห็นสอดคล้ องกับความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัทฯ
2. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่มีต่อสารสนเทศในเอกสารที่ส่งให้ ผ้ ูถอื หุ้น
คณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ สอบทานข้ อมูลในสารสนเทศฉบับนี ้แล้ วด้ วยความระมัดระวังตามความสามารถและ
ข้ อมูลที่มี และขอรับรองว่าข้ อความในสารสนเทศฉบับนี ้ถูกต้ อง ครบถ้ วน ตรงต่อความเป็ นจริ ง ไม่มีข้อมูลที่อาจทําให้
บุคคลอื่นสําคัญผิดในสาระสําคัญ และมิได้ มีการปกปิ ดข้ อมูลที่เป็ นสาระสําคัญซึง่ ควรแจ้ ง อย่างไรก็ดี สําหรับข้ อมูล
จากงบการเงินภายในของทะเลน้ อยฯ นัน้ เนื่องจากเป็ นงบการเงินภายในที่ยงั มิได้ ผา่ นการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี
คณะกรรมการบริ ษัทฯ จึงมิสามารถรับรองความถูกต้ องและครบถ้ วนของข้ อมูลดังกล่าวได้
3. รายงานความเห็นของผู้เชี่ยวชาญอิสระ
ไม่มี
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4. ประมาณการทางการเงิ น ในปี ปั จจุ บั น (ถ้ า มี ) โดยระบุ ถึ ง ข้ อ สมมติ ฐ านทางการค้ า เศรษฐกิ จ
อุตสาหกรรม และสอบทานตัวเลขโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและความเห็นของที่ปรึ กษาทางการเงิน
อิสระว่ าประมาณการผลการดําเนินงานได้ จัดทําขึน้ โดยความระมัดระวัง
ไม่มี
5. คดีหรือข้ อเรียกร้ องที่มีสาระสําคัญซึ่งอยู่ระหว่ างดําเนินการ
ไม่มี
6. ผลประโยชน์ หรื อรายการระหว่ างบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่ อย กับบุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง
ของบริษัทฯ ตัง้ แต่ ร้อยละ 10 ขึน้ ไป
รายการระหว่างบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย กับบุคคล/นิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ งของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และวันที่ 30 กันยายน 2558 มีดงั ต่อไปนี ้
บุคคล/นิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ ง
นายสันติ ภิรมย์ภกั ดี

ลักษณะของ
รายการ
ระหว่ างกัน
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะ
ยาว

มูลค่ ารายการ (บาท)
วันที่
วันที่
31 ธ.ค. 57
30 ก.ย. 58
555,088
-

บริ ษัท สิงห์ พร็ อพเพอร์ ตี ้ เงินกู้ยืมจาก
ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง
กัน

-

ดอกเบี ้ยค้ างจ่าย
ของเงินกู้ยมื จาก
บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง
กัน

-

เจ้ าหนี ้บริษัทที่
เกี่ยวข้ องกัน

-

รายละเอียดและความสมเหตุสมผล
ของรายการ

รายการดังกล่าวเป็ นรายการที่บริ ษัทฯ ให้
เ งิ น กู้ ยื ม ร ะ ย ะ ย า ว แ ก่ น า ย สั น ติ
ภิ ร มย์ ภัก ดี โดยมี กํ า หนดชํ า ระคื น เมื่ อ
ทวงถาม และไม่คิดอัตราดอกเบี ้ย
157,000,000 เงิ น กู้ ยื ม ดัง กล่า ว เป็ นรายการที่ บ ริ ษั ท
สิงห์ พร็ อพเพอร์ ตี ้ ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด
กู้ยื ม เงิ น จากบริ ษั ท ฯ เพื่ อ นํ า มาใช้ เ ป็ น
เงินทุนหมุนเวียน และพัฒนาโครงการ ซึง่
มี อัต ราดอกเบี ย้ ร้ อยละ 3 ต่ อ ปี และมี
กําหนดชําระคืนเมื่อทวงถาม
2,719,479 ดอกเบี ย้ ค้ า งจ่ า ย มาจากการกู้ยื ม เพื่ อ
นํ า มาใช้ เป็ นเงิ น ทุ น หมุ น เวี ย น และ
พัฒนาโครงการ ซึ่งมีอตั ราดอกเบี ้ยร้ อย
ละ 3 ต่อปี และมีกําหนดชําระคืนเมื่อทวง
ถาม
10,043,564 สํารองจ่ายสําหรับค่าออกแบบและค่าที่
ปรึกษาเกี่ยวกับการออกแบบ
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บุคคล/นิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ ง

บริ ษัท แม็กซ์ ฟิ วเจอร์
จํากัด

มูลค่ ารายการ (บาท)
ลักษณะของ
รายละเอียดและความสมเหตุสมผล
รายการ
วันที่
วันที่
ของรายการ
ระหว่ างกัน 31 ธ.ค. 57
30 ก.ย. 58
ดอกเบี ้ยจ่าย
2,719,479 ดอกเบี ้ยจ่ายจากการกู้ยืม
บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง
กัน
เงินให้ ก้ ยู ืมบริษัท
147,000,000 เงินให้ ก้ ยู ืมดังกล่าว เป็ นรายการที่บริ ษัท
ที่เกี่ยวข้ องกัน
แม็ ก ซ์ ฟิ วเจอร์ จํ า กั ด ให้ กู้ ยื ม เงิ น แก่
บ ริ ษั ท ฯ เ พื่ อ นํ า ม า ใ ช้ เ ป็ น เ งิ น ทุ น
หมุนเวียน ซึ่งมีอัตราดอกเบีย้ ร้ อยละ 3
ต่อปี และมีกําหนดชําระคืนเมื่อทวงถาม
เงินกู้ยืมบริ ษัทที่
1,350,000,000 เงิ นกู้ยืมดังกล่าว เป็ นรายการที่บริ ษัทฯ
เกี่ยวข้ องกัน
ให้ เงิ น กู้ ยื ม แก่ บ ริ ษั ท แม็ ก ซ์ ฟิ วเจอร์
จํ า กัด เพื่ อ นํ า มาใช้ ซือ้ ธุร กิ จ ซึ่ง มี อัตรา
ดอกเบี ้ยร้ อยละ 3.45 ต่อปี และมีกําหนด
ชําระคืนเมื่อทวงถาม
ลูกหนี ้บริ ษัทที่
1,683,904 เงินทดรองจ่าย
เกี่ยวข้ องกัน
ดอกเบี ้ยค้ างรับ
1,323,123 ดอกเบีย้ ค้ างรับ มาจากการให้ ก้ ูยืมเพื่อ
ของเงินให้ ก้ ยู ืม
การนํามาใช้ เป็ นเงิ นทุนหมุนเวียน ซึ่งมี
อั ต ราดอกเบี ย้ ร้ อยละ 3 ต่ อ ปี และมี
บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง
กัน
กําหนดชําระคืนเมื่อทวงถาม
เจ้ าหนี ้บริษัทที่
4,297,167 เงินทดรองจ่ายและค่าบริ การค้ างจ่าย
เกี่ยวข้ องกัน
ดอกเบี ้ยค้ างจ่าย
7,060,685 ดอกเบี ย้ ค้ า งจ่ า ย มาจากการกู้ยื ม เพื่ อ
ของเงินกู้ยมื
เพื่ อ นํ า มาใช้ ซื อ้ กิ จการ ซึ่ ง มี อั ต รา
บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง
ดอกเบี ้ยร้ อยละ 3.45 ต่อปี และมีกําหนด
กัน
ชําระคืนเมื่อทวงถาม
ดอกเบี ้ยรับจาก
1,323,123 ดอกเบี ้ยรับจากการกู้ยืม
บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง
กัน
ดอกเบี ้ยจ่ายจาก
7,060,685 ดอกเบี ้ยจ่ายจากการกู้ยืม
บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง
กัน
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บุคคล/นิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ ง
บริ ษัท เอส โฮเทล พีพี
ไอส์แลนด์ จํากัด

บริ ษัท เอส โฮเทล
แมเนจเม้ นท์ จํากัด

บริ ษัท เนอวานา
ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด

มูลค่ ารายการ (บาท)
ลักษณะของ
รายละเอียดและความสมเหตุสมผล
รายการ
วันที่
วันที่
ของรายการ
ระหว่ างกัน 31 ธ.ค. 57
30 ก.ย. 58
เงินกู้ยืมจาก
740,250,000 เงินกู้ยืมดังกล่าว เป็ นการที่บริ ษัท เอส
บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง
โฮเทล พีพี ไอส์แลนด์ จํากัด กู้ยืมเงินจาก
บริ ษั ท ฯ เพื่ อ การนํ า มาใช้ เป็ นเงิ น ทุ น
กัน
หมุ น เวี ย น และพัฒ นาโครงการ ซึ่ ง มี
อั ต ราดอกเบี ย้ ร้ อยละ 3 ต่ อ ปี และมี
กําหนดชําระคืนเมื่อทวงถาม
ลูกหนี ้บริ ษัทที่
278,915
เงินทดรองจ่าย
เกี่ยวข้ องกัน
ดอกเบี ้ยค้ างจ่าย
40,250,866 ดอกเบี ย้ ค้ า งจ่ า ย มาจากการกู้ยื ม เพื่ อ
จากเงินกู้ยืมจาก
นํ า มาใช้ เป็ นเงิ น ทุ น หมุ น เวี ย น และ
พั ฒ นาโครงการ ซึ่ ง มี อั ต ราดอกเบี ย้
บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง
ร้ อยละ 3 - 3.5 ต่อปี และมีกําหนดชําระ
กัน
คืนเมื่อทวงถาม
ดอกเบี ้ยจ่าย
28,594,017 ดอกเบี ้ยจ่ายจากการกู้ยืม
บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง
กัน
ลูกหนี ้จากบริษัท
55,613
ค่าใช้ จ่ายสํารองจ่ายแทน
ที่เกี่ยวข้ องกัน
เจ้ าหนี ้จากบริ ษัท
11,507,185 ค่ า ใช้ จ่ า ยค้ า งจ่ า ยค่า บริ ก ารรายเดื อ น
ที่เกี่ยวข้ องกัน
และอื่นๆ
ค่าบริ หารจัดการ
96,750,000 ค่าบริ หารจัดการ
รับจากบริษัทที่
เกี่ยวข้ องกัน
ซื ้อสินค้ าจาก
4,211,010 ค่าเช่าและค่าบริ การอื่น
กิจการที่
เกี่ยวข้ องกัน
ค่าใช้ จา่ ยอื่น
752,082
ค่าเช่าและค่าบริ การอื่น
ดอกเบี ้ยจ่าย
121,377
ดอกเบี ้ยจ่ายจากการกู้ยืม
บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง
กัน
ลูกหนี ้ของ
1,098,222 ค่าบริ หารจัดการ
กิจการที่
เกี่ยวข้ องกัน
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ลักษณะของ
รายการ
ระหว่ างกัน
ซื ้อบริ การจาก
กิจการที่
เกี่ยวข้ องกัน
บริ ษัท บุญรอดบริ วเวอรี่ รายได้ จากการ
จํากัด
ให้ บริ การ
ลูกหนี ้การค้ าสุทธิ
บุคคล/นิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ ง

มูลค่ ารายการ (บาท)
วันที่
วันที่
31 ธ.ค. 57
30 ก.ย. 58
1,026,376

341,837

-

237,488

-

เงินกู้ยืมจาก
90,000,000
บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง
กัน

บริ ษัท บุญรอด เทรดดิ ้ง ขายสินค้ า
จํากัด
บริ ษัท บุญรอด เทรดดิ ้ง รายได้ จากการ
อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด ให้ บริ การ
ลูกหนี ้การค้ าสุทธิ

บริ ษัท บุญรอดเอเชีย
จํากัด

ซื ้อสินค้ าจาก
กิจการที่
เกี่ยวข้ องกัน

-

-

9,090,000

47,872

-

47,872

-

-

386,639
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รายละเอียดและความสมเหตุสมผล
ของรายการ
ค่าบริ หารจัดการ

รายการดังกล่าวเกิดจากการส่งลูกค้ ามา
พักระหว่างกัน ซึ่งเป็ นธุรกรรมปกติ โดย
ให้ ส่ ว นลดกลุ่ ม ลู ก ค้ าบริ ษั ท บุ ญ รอด
บริ ว เวอรี่ จํ า กัด ร้ อยละ 25 ซึ่ ง เท่ า กับ
ส่วนลดที่ให้ แก่เอเย่นต์ โดยโรงแรมสันติ
บุ รี บี ช รี ส อ ร์ ท แ อ น ด์ ส ป า เ ป็ น
ผู้รับผิดชอบส่วนลด และไม่มีการคิดค่า
นายหน้ า และลูกหนีก้ ารค้ ามีเทอมการ
ชํ าระเงิ น 30 วัน ซึ่งเป็ นเทอมการชํ า ระ
เงินเดียวกับที่ให้ แก่ลกู ค้ ารายใหญ่
เงิ นกู้ยืมดังกล่าว เป็ นการกู้ยืมเพื่อการ
นํ า มาใช้ เป็ นเงิ น ทุ น หมุ น เวี ย น และ
พัฒนาโครงการ ซึ่งมีอตั ราดอกเบี ้ยร้ อย
ละ 3 ต่อปี และมีกําหนดชําระคืนเมื่อทวง
ถาม
ค่าห้ องชุด
รายการดังกล่าวเกิดจากการส่งลูกค้ ามา
พักระหว่างกัน ซึ่งเป็ นธุรกรรมปกติ โดย
ให้ สว่ นลดกลุม่ ลูกค้ าบริ ษัท บุญรอด เท
รดดิ ง้ อิ น เตอร์ เนชั่น แนล จํ า กัด ร้ อยละ
25 ซึ่งเท่ากับส่วนลดที่ให้ แก่เอเย่นต์โดย
โรงแรมสันติบุรี บีช รี สอร์ ท แอนด์ สปา
เป็ นผู้รับผิดชอบส่วนลด และไม่มีการคิด
ค่ า นายหน้ า และลูก หนี ก้ ารค้ า มี เ ทอม
การชํ า ระเงิ น 30 วัน ซึ่ง เป็ นเทอมการ
ชําระเงินเดียวกับที่ให้ แก่ลกู ค้ ารายใหญ่
ค่ า นํ า้ ดื่ ม สํ า หรั บ จํ า หน่ า ยและบริ ก าร
ให้ แก่ลูกค้ าที่เข้ าพักโรงแรมสันติบุรี บีช
รี สอร์ ท แอนด์ สปา

บุคคล/นิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ ง
บริ ษัท เอส คอมพานี
(1993) จํากัด

ลักษณะของ
รายการ
ระหว่ างกัน
รายได้ จากการ
ให้ บริ การ

รายได้ อื่น
บริ ษัท สันติบรุ ี สมุยคันทรี่ เจ้ าหนี ้การค้ า
คลับ จํากัด

บริ ษัท บ่อผุด
พร็ อพเพอร์ ตี ้ จํากัด

มูลค่ ารายการ (บาท)
วันที่
วันที่
31 ธ.ค. 57
30 ก.ย. 58
360,000
-

710,810
3,513

-

ดอกเบี ้ยรับจาก
เงินให้ ก้ ยู ืม

11,935,754

-

ลูกหนี ้ค่าสินค้ า
และบริ การจาก
บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง
กัน
ซื ้อสินค้ าและ
บริ การจากบริ ษัท
ที่เกี่ยวข้ องกัน
เจ้ าหนี ้ค่าสินค้ า
และบริ การจาก
บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง
กัน

-

169,533

-

1,558,320

-

40,943
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รายละเอียดและความสมเหตุสมผล
ของรายการ
รายการดังกล่าวเป็ นรายได้ จากการให้
บริ ษั ท เอส คอมพานี จํ า กั ด เช่ า เพื่ อ
ประกอบธุรกิจร้ านขนมและเบเกอร์ รี่ โดย
เริ่ ม ทํ า สัญ ญาเช่ า ระยะเวลา 3 ปี เมื่ อ
วัน ที่ 1 กัน ยายน 2556 ทัง้ นี ้ บริ ษั ท ได้
ยกเลิกสัญญาเช่าดังกล่าวแล้ วเมือ่ วันที่ 1
ตุลาคม 2557 ทังนี
้ ้ลูกหนี ้การค้ ามีเทอม
การชําระเงิน 30 วัน
รายได้ สาธารณูปโภค
เจ้ าหนี ้ดังกล่าวเกิดจากการที่ลกู ค้ าของ
โรงแรมสันติบุรี บีช รี สอร์ ท แอนด์ สปา
ไปตี ก อล์ ฟ ที่ ส นามกอล์ ฟ สัน ติ บุรี และ
ทางโรงแรมสัน ติ บุรี บี ช รี ส อร์ ท แอนด์
สปา จะเก็บเงินจากลูกค้ ามาก่อน
รายการดังกล่าวเป็ นรายการเงินให้ ก้ ยู ืม
ระยะยาวแก่บริษัท สันติบรุ ี สมุยคันทรี่
คลับ จํากัด โดยบริ ษัทฯ ซึง่ มีอตั รา
ดอกเบี ้ยร้ อยละ 4.75 ต่อปี มีกําหนด
ชําระคืนเมื่อทวงถาม ทังนี
้ ้ บริษัท สันติ
บุรีสมุยคันทรี่ คลับ จํากัด ได้ ชาํ ระคืน
เงินกู้ทงหมดแล้
ั้
วในเดือนธันวาคม ปี
2557
ค่ า สิ น ค้ า (อาหารและเครื่ อ งดื่ ม และ
ค่าบริ การสนามกอล์ฟ)

ค่าบริ การห้ องพักและค่าบริ การซักรี ด

ค่าบริ การห้ องพักและบริ การอื่น

บุคคล/นิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ ง

บริ ษัท บ่อผุด
พร็ อพเพอร์ ตี ้ แอนด์
รี สอร์ ท จํากัด

บริ ษัท แม็กซ์ฟิวเจอร์
เอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด

มูลค่ ารายการ (บาท)
ลักษณะของ
รายการ
วันที่
วันที่
ระหว่ างกัน 31 ธ.ค. 57
30 ก.ย. 58
ซื ้อสินค้ าและ
209,349
บริ การจากบริ ษัท
ที่เกี่ยวข้ องกัน
ลูกหนี ้การค้ า
44,940
กิจการที่
เกี่ยวข้ องกันสุทธิ

เจ้ าหนี ้อื่นกิจการ
ที่เกี่ยวข้ องกัน

42,947

-

เจ้ าหนี ้การค้ า

284,593

-
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รายละเอียดและความสมเหตุสมผล
ของรายการ
ค่า บริ ก ารห้ อ งพัก รวมถึ ง ค่า บริ ก ารอื่ น
ได้ แก่ ค่าซักรี ด ค่าเบเกอรี่ และค่ารับส่ง
รายการดัง กล่ า วเป็ นรายการขายที่ มี
ข้ อตกลงทางการค้ าเป็ นครัง้ ๆ ไปแล้ วแต่
กรณี เช่ น เมื่ อ ห้ องพั ก โรงแรมบ่ อ ผุ ด
รี สอร์ ท แอนด์ สปา หรื อโรงแรมสันติบุรี
บีช รี สอร์ ท แอนด์ สปา เต็ม จะส่งลูกค้ า
มาพัก ระหว่ า งกั น โดยจะทํ า การขาย
ห้ อ งพัก ในอัต ราค่าเข้ าพักตามที่ตกลง
กัน และลูก หนี ก้ ารค้ า มี เ ทอมการชํ าระ
เงิ น 30 วัน ซึ่ง เป็ นเทอมการชํ าระเงิ นที่
ให้ กบั ผู้อื่น
รายการดังกล่าวเป็ นรายการค่าใช้ จ่ายที่
ทางโรงแรมบ่อผุดสํารองจ่ายค่าโฆษณา
ในหนังสือพิมพ์ และนิตยสารให้ กับ ทาง
โรงแรมสันติบรุ ี บีช รี สอร์ ท แอนด์ สปา
รายการดังกล่าว เป็ นรายการโครงการ
ก่อสร้ าง อาคาร Aและ B และงานตกแต่ง
ภายในห้ องพัก Zone 200 จํ า นวน 14
ห้ อง และอื่นๆ ของโรงแรมสันติบรุ ี บีช
รี ส อร์ ท แอนด์ สปา และงานปรั บ ปรุ ง
อาคารสิ ง ห์ พาร์ ค อโศก งานต่ อ เติ ม
หลังคาลิฟท์ และงานสถาปั ตยกรรมและ
งานตกแต่งภายใน ทังนี
้ ้เป็ นรายการที่มี
ลักษณะเทียบเคียงกับข้ อตกลงทางการ
ค้ าทัว่ ไป ที่มีอตั รากําไรขันต้
้ น ใกล้ เคียง
กับที่ให้ บริ การกับบุคคลภายนอก

