ที่ 007/2561
วันที่ 12 เมษายน 2561
เรื่ อง

แจ้งสารสนเทศการจาหน่ายอาคาร ABOVE 39

เรี ยน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริ ษทั ดิจิตอลเทค แพลนเน็ต จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ได้แจ้งมติคณะกรรมการบริ ษทั เรื่ องการ
ให้สตั ยาบันบริ ษทั จาหน่ายที่ดิน และอาคารพักอาศัยในโครงการ ABOVE 39 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 นั้น
บริ ษทั ขอแจ้งข้อมูลสารสนเทศของรายการดังกล่าวเพิ่มเติม โดยมีรายละเอียดที่สาคัญ ดังนี้

1) วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ
บริ ษทั ได้ทาสัญญาจะขายโครงการ ABOVE 39 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561

2) คู่กรณีที่เกี่ยวข้ อง และความสั มพันธ์ ที่เกี่ยวข้ องกับบริษัท
ผูข้ าย

:

บริ ษทั ดิจิตอลเทค แพลนเน็ต จากัด (มหาชน)

ผูซ้ ้ื อ

:

บริ ษทั ซิ มเพิล มอฟ จากัด

ความสัมพันธ์ระหว่างผูซ้ ้ื อและผูข้ าย

:

ไม่มีความเกี่ยวโยง

3) รายละเอียดของผู้ซื้อ
บริ ษทั ซิ มเพิล มอฟ จากัด จดทะเบียนจัดตั้งบริ ษทั เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 ดาเนิ นธุรกิ จจาหน่าย
วัสดุก่อสร้าง
รายชื่อกรรมการผูซ้ ้ื อ
1) นายสฤษดิ์ แก้วเจริ ญวงษ์
2) นายจาเนียร สุบิน
3) นายวันชัย อมรสุวรรณ
อานาจกรรมการ: กรรมการ 1 คนลงลายมือชื่อ และประทับตราสาคัญของบริ ษทั
รายชื่อผูถ้ ือหุ้นใหญ่

สัดส่วน

1) นายสฤษดิ์ แก้วเจริ ญวงษ์

33.34%

2) นายจาเนียร สุบิน

33.34%

3) นางสาวพันธิภา เรื องต่อวงศ์

33.32%

4) รายละเอียดของรายการ
บริ ษทั จะจาหน่ายที่ดินโฉนดเลขที่ 4322 ตาบลคลองตัน (บางกะปิ ฝั่งใต้) อาเภอพระโขนง (บางกะปิ )
กรุ งเทพฯ เนื้ อที่ 1 ไร่ 66 ตรว. พร้ อมอาคาร ABOVE 39 ซึ่ งเป็ นอาคารพักอาศัยสู ง 25 ชั้น 1 อาคาร
พื้นที่ใช้สอยรวมประมาณ 18,420 ตารางเมตร ตั้งอยูเ่ ลขที่ 122 ซอยสุ ขุมวิท 33 ถนนสุ ขุมวิท แขวง
คลองตัน เขตคลองเตย กรุ งเทพฯ ในราคา 800 ล้านบาท โดยผูซ้ ้ื อจะชาระเงินให้บริ ษทั ดังนี้
4.1 ชาระเงินมัดจางวดแรกในวันลงนามสัญญา (23 มีนาคม 2561) จานวน
10 ล้านบาท
4.2 ชาระเงินมัดจางวดสองภายในวันที่ 3 เมษายน 2561 จานวน
40 ล้านบาท
4.3 ชาระเงินงวดสุดท้ายพร้อมโอนกรรมสิ ทธิภายในวันที่ 21 ธันวาคม 2561 จานวน 750 ล้านบาท

รวม

800 ล้านบาท

เนื่ องจากบริ ษทั มีภาระที่จะต้องชาระหนี้ ตวั๋ แลกเงิ นจานวน 440 ล้านบาท ซึ่ งค้ าประกันโดยการจด
จานองที่ดิน และอาคาร ABOVE 39 โดยหนี้ดงั กล่าวจะครบกาหนดชาระคืนภายในวันที่ 21 มิถุนายน
2561 บริ ษทั ได้ติดต่อกับสถาบันการเงินเพื่อขอขยายระยะเวลาตัว๋ แลกเงิ น หรื อจะออกตราสารหนี้ อื่น
ทดแทน
5) ประเภท และขนาดรายการ
เนื่ องจากบริ ษทั ดาเนิ นธุรกิ จอสังหาริ มทรัพย์เป็ นธุรกิ จหลักของบริ ษทั และการเข้าซื้ ออาคาร ABOVE
39 บริ ษทั ได้ขออนุ มตั ิ จากที่ ประชุม วิสามัญผูถ้ ือหุ้น ครั้ งที่ 1/2559 เมื่ อ วันที่ 15 มิ ถุนายน 2559 เพื่อ
เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการใช้อาคารจากธุรกิจอพาร์ ทเมนต์ให้เช่าเป็ นการจาหน่ายอาคารชุดพัก
อาศัย นอกจากนั้นบริ ษทั ได้ลงบันทึกบัญชีอาคาร ABOVE 39 เป็ นสิ นค้าคงเหลือของบริ ษทั จานวน 776
ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังนั้นวัตถุประสงค์หลักของอาคาร ABOVE 39 มีไว้เพื่อจาหน่าย
จึ งไม่เข้าเกณฑ์การจาหน่ายสิ นทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่ อง
หลักเกณฑ์ในการทารายการที่ มีนยั สาคัญที่เข้าข่ายเป็ นการได้มา หรื อจาหน่ายไปซึ่ งทรัพย์สิน และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) เรื่ องการเปิ ดเผยข้อมูล
และการปฎิบตั ิการของบริ ษทั จดทะเบียนในการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ งทรัพย์สิน พ.ศ.2547 ลงวันที่
29 ตุลาคม 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
นอกจากนั้นการขายทรัพย์สินมูลค่า 800 ล้านบาท เมื่อเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินรวมของบริ ษทั ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560 ซึ่ งเป็ นมูลค่า 992.63 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 80.56 ไม่ควรเข้าเกณฑ์การขอ
อนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นตามมาตรา 107 ของพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด เนื่องจากทรัพย์น้ ีมี
เพื่อจาหน่ายตามธุรกิจปกติของบริ ษทั มิได้เป็ นทรัพย์สินถาวร

6) เกณฑ์การกาหนดมูลค่าสิ่ งตอบแทน
บริ ษทั ได้ใช้เกณฑ์การกาหนดมูลค่าสิ่ งตอบแทน โดยอ้างอิงจากรายงานราคาประเมิ นทรัพย์สินจาก
บริ ษทั แอดวานซ์ แอพไพรซัล จากัด ซึ่ งเป็ นผูป้ ระเมินราคาอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สานักงาน ก.ล.ต.”) ได้ประเมินราคาเมื่อวันที่ 5
ตุลาคม 2560 โดยผูป้ ระเมินราคาได้ประเมิน 2 วิธี คือ
6.1 วิ ธีพิจ ารณาจากรายได้ (Income Approach) ซึ่ งต้อ งตกแต่งทุกห้อง และจ าหน่ ายเป็ นรายห้องหัก
ค่าใช้จ่ายที่ประมาณการในอนาคต และคานวนคิดลดกระแสเงิ นสดสุ ทธิ มาเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยมี
มูลค่าประมาณ 1,363 ล้านบาท
6.2 วิ ธีคิดจากต้นทุน (Cost Approach) ประเมิ นโดยเปรี ยบเทียบสภาพอาคาร และที่ ดิน โดยมี มูล ค่า
ประมาณ 605 ล้านบาท
บริ ษทั ใช้เกณฑ์การกาหนดมูลค่าทรัพย์สิน โดยใช้มูลค่าประเมินแบบวิธีคิดจากต้นทุน ซึ่ งเหมาะสมกับ
การจาหน่ายอาคารทั้งโครงการ เนื่ องจากบริ ษทั ไม่ได้ลงทุนตกแต่งห้องทุกห้องให้พร้อมจาหน่ายเป็ น
รายห้อง และเพื่อลดความเสี่ ยงในการขายในอนาคต ซึ่ งมูลค่าขายที่ 800 ล้านบาท สูงกว่าราคาประเมิน
โดยวิธีคิดจากต้นทุนที่ 605 ล้านบาท
7) แผนการใช้ เงินที่ได้ รับจากการขาย
บริ ษทั มีแผนที่จะนาเงินจากการขายโครงการ ABOVE 39 ไปชาระคืนหนี้จานวน 440 ล้านบาท พร้อม
ดอกเบี้ย และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่คา้ งชาระของโครงการ ABOVE 39 และส่ วนที่เหลือเพื่อใช้เป็ นเงิ นทุน
หมุนเวียน และเพื่อ ขยายกิ จการของบริ ษทั โดยหลังจากที่บริ ษทั จาหน่ ายอาคาร ABOVE 39 บริ ษทั
ยัง คงดาเนิ นธุ ร กิ จ อสังหาริ มทรัพย์โ ดยมี โ ครงการให้เช่าพื้ นที่ อาคารสานัก งาน และร้ านค้าภายใน
อาคาร ABC World ซอยรามคาแหง 30 ถนนรามคาแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุ งเทพฯ และ
ด าเนิ น ธุ ร กิ จ จ าหน่ า ยสิ นค้ า บนเว็ บ ไซต์ abcpoint.com รวมถึ ง เป็ นตัว แทนรั บ ช าระเงิ น ทาง
อิเล็กทรอนิกส์ของร้านค้าให้กบั WeChat Pay และ Alipay
8) ความเห็นของกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
เนื่องจากบริ ษทั ได้พยายามติดต่อนักลงทุนทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติให้เข้ามาซื้ อโครงการ ABOVE
39 โดยใช้ร ะยะเวลามามากกว่า 1 ปี กรรมการบริ หารได้แ จ้ง ความคื บ หน้า และได้ร่ ว มหารื อ กับ
คณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการตรวจสอบให้รับทราบข้อมูลถึงความคืบหน้าในการเจรจาทุก
ครั้ง รวมถึงการแจ้งกรอบราคาที่ใช้เจรจาจะซื้ อจะขาย
กรรมการบริ หารคือ นายจิรภัทร วีรชยทองคา และนายเปรมชัย กุศลฤกษ์ดี มีความจาเป็ นเร่ งด่วนที่ตอ้ ง
ตัดสิ นใจลงนามในสัญญาจะซื้ อจะขายก่อนที่จะนาเสนอขออนุมตั ิคณะกรรมการบริ ษทั นั้น เพื่อรักษา
ผลประโยชน์ที่พึง ได้ของบริ ษทั โดยคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการตรวจสอบทุ ก ท่ า น
เห็นชอบให้สตั ยาบันในการกระทาของกรรมการบริ หาร

จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริ ษทั ดิจิตอลเทค แพนลเน็ต จากัด (มหาชน)

(นายเปรมชัย กุศลฤกษ์ดี)
กรรมการบริ ษทั

