ทะเบียนเลขที 0107546000431
ที 296/2563
19 สิงหาคม 2563
เรือง

แจ้งมติทีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง+ ที 6/2563 เกียวกับการเข้าทํารายการจําหน่ายสินทรัพย์อาคารสํานักงาน
ให้กบั บุคคลทีเกียวโยงกัน, การได้มาซึงสิทธิการเช่าสินทรัพย์กบั บุคคลทีเกียวโยงกัน และการกําหนดวันประชุม
วิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง+ ที 2/2563

เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิงทีส่งมาด้วย
- สารสนเทศเกียวกับการจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์และการได้มาซึงสิทธิการเช่าสินทรัพย์กบั บุคคลทีเกียวโยงกัน
บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี + จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง+ ที 6/2563 ในวัน
พุธที 19 สิงหาคม 2563 เวลา 15.00 น.ได้มีมติดงั นี +
1. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง+ ที 5/2563
2. อนุมตั ิเข้าทํารายการกับบุคคลทีเกียวโยงกัน
2.1 อนุมตั ิจาํ หน่ายสินทรัพย์ อาคารสํานักงานให้กบั บุคคลทีเกียวโยงกันมูลค่ารวมทัง+ สิน+ 260.00 ล้านบาท
2.2 อนุมัติทาํ สัญญาเช่าอาคารสํานักงานจากบุคคลทีเกียวโยงกันระยะเวลาเช่า 10 ปี มูลค่ารวม 410.88
ล้านบาท
รายการดังกล่ าวถื อเป็ น รายการจํา หน่ า ยไปซึ งสิ น ทรั พ ย์อ าคารสํา นักงานพร้อ มส่ วนควบอาคารและได้มาซึง
สินทรัพย์สิทธิในการเช่าสินทรัพย์ทีดินพร้อมสิงปลูกสร้าง ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที ทจ. 20/2551 เรืองหลักเกณฑ์
ในการทํารายการทีมีนยั สําคัญทีเข้าข่ายเป็ นการได้มาหรือจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ และ ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เรืองการเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ พ.ศ.
2547 (“ประกาศเรืองการได้ม าหรือ จําหน่ายไป”) ซึงเมือคํานวณตามเกณฑ์ต่าง ๆ ทีกําหนดในประกาศ โดยใช้มลู ค่าสูงสุดที
คํานวณได้จากหลักเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึง และบริษัทไม่มีรายการจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์อืนใดทีเกิดขึน+ ใน 6 เดือนก่อนวันทีมีการ
ตกลงเข้าทํารายการจําหน่ายทรัพย์สินในครัง+ นี + ทั+งนีพ+ บว่ามี 1. รายการจําหน่ายไปขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 1.70 (260.00
ล้านบาท X 100 / 15,304.10 ล้านบาท) ของสินทรัพย์รวมของบริษัท ตามงบการเงินรวม ณ วันที 30 มิถุนายน 2563 ซึงมีมลู ค่า
ตํากว่าร้อยละ 15 และ 2. รายการได้มาซึงสินทรัพย์ มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 2.68(410.88 ล้านบาท X 100 / 15,304.10
ล้านบาท) ของสินทรัพย์รวมของบริษัท ตามงบการเงินรวม ณ วันที 30 มิถุนายน 2563 ทัง+ รายทัง+ 2 รายการมีมลู ค่าตํากว่าร้อย
ละ 15 ดังนัน+ การเข้าทํารายการดังกล่าวจึงอยู่ภายใต้อาํ นาจอนุมตั ิของคณะกรรมการบริษัท
อย่างไรก็ดีเนืองจาก บริษัท แอท โฮม ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (“AHD”) มีนายวิศษิ ฎ์ เลาหพูนรังษี (“นายวิศิษฎ์”) และ
ั น์เป็ นบุคคลทีเกียวข้องกับ
นายวิวฒ
ั น์ เลาหพูนรังษี (“นายวิวัฒน์”) เป็ นกรรมการและผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ ซึงนายวิศิษฎ์และนายวิวฒ
บริษัท รายการดังกล่าวจึงถือเป็ นรายการทีเกียวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทจ. 21/2551 เรือง
หลักเกณฑ์ในการทํารายการทีเกียวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรืองการเปิ ดเผยข้อมูลและการ

ปฏิบตั ิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการทีเกียวโยงกัน พ.ศ. 2546 (”ประกาศรายการทีเกียวโยงกัน ”) และบริษัทไม่มีการเข้า
ทํารายการทีเกียวโยงกัน ทีเกิดขึน+ ใน 6 เดือนก่อนวันทีมีการตกลงเข้าทํารายการในครัง+ นี + ทัง+ นีพ+ บว่ามีขนาดรายการจําหน่ายไป
ซึงสินทรัพย์ให้กบั บุคคลทีเกียวโยงกันเท่ากับร้อยละ 7.85 (260.00/3,312.45)และขนาดรายการได้มาซึงสิทธิการเช่าจากบุคคลที
เกียวโยงกันเท่ากับร้อยละ 12.40 (410.88/3,312.45) ของมูลค่าสินทรัพย์ทีมีตวั ตนสุทธิ (“NTA”) ของบริษัทตามงบการเงินรวม ณ
วันที 30 มิถนุ ายน 2563 (NTA เท่ากับ 3,312.45 ล้านบาท) ซึงทัง+ 2 รายการมีมลู ค่าสูงกว่า 20 ล้านบาท หรือมากกว่าร้อยละ 3.00
ของมูลค่าสินทรัพย์ทีมีตวั ตนสุทธิของบริษัท บริษัทจึงต้องขออนุมตั ิการเข้าทํารายการทีเกียวโยงกันจากทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วย
คะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง+ หมดของผูถ้ ือหุน้ ทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นบั ส่วน
ของผูถ้ ือหุน้ ทีมีส่วนได้เสีย และจัดทํารายงานการเปิ ดเผยสารสนเทศของรายการดังกล่าว
ทัง+ นี + คุณวิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี และคุณวิวฒ
ั น์ เลาหพูนรังษี ถือเป็ นบุคคลทีมีส่วนได้เสียกับการเข้าทํารายการ ไม่ได้เข้า
ร่วมประชุม และไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระการประชุมนี +
3. อนุมตั ิกาํ หนดวันประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง+ ที 2/2563 ในวันศุกร์ที 25 กันยายน 2563 เวลา 11.00 – 12.00น. ณ.
ห้องประชุมสุนทรียา ชัน+ 3 อาคารบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี + จํากัด (มหาชน) เลขที 999 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงสะพาน
สอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 โดยมีระเบียบ วาระการประชุมดังต่อไปนี +
วาระที 1
วาระที 2
วาระที 3
วาระที 4

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563
พิจารณาอนุมตั ิเข้าทํารายการจําหน่ายสินทรัพย์อาคารสํานักงานให้กบั บุคคลทีเกียวโยงกัน
จํานวนเงิน 260 ล้านบาท
พิจารณาอนุมตั ิทาํ สัญญาเช่าอาคารสํานักงานจากบุคคลทีเกียวโยง ระยะเวลาเช่า 10 ปี
มูลค่ารวม 411 ล้านบาท
พิจารณาเรืองอืน ๆ (ถ้ามี)

และมีมติกาํ หนดรายชือผูถ้ ือหุน้ ทีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญ (Record Date) ในวันที 3 กันยายน 2563
4. อนุมตั ิแต่งตัง+ บริษัท แอดไวเซอรี อัลไลแอนซ์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จํากัด (Advisory Alliance & Partner Company
Limited) ให้เ ป็ น ที ปรึก ษาทางการเงิน อิ ส ระ (IFA) ซึงเป็ น บริษั ท ที ได้รับ ความเห็ น ชอบจากสํานัก งานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5. พิจารณาเรืองอืนๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพือทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอาณัติ ปิ นรัตน์)
เลขานุการบริษัท

สารสนเทศเกียวกับ การจําหน่ายไปซึงสิน ทรัพ ย์แ ละการได้มาซึงสิท ธิก ารเช่าสิน ทรัพ ย์
กับ บุคคลทีเกียวโยงกัน
ของบริษทั อารียา พรอพเพอร์ต ี7 จํากัด (มหาชน)
ทีประชุมคณะกรรมการบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี + จํากัด (มหาชน) (“บริษัท ” หรือ “A”) ครัง+ ที 6/2563 เมือวันที 19
สิงหาคม 2563 ได้มีมติอนุมตั ิ 1. การจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ ได้แก่ อาคารสํานักงานพร้อมส่วนควบอาคาร ในมูลค่า 260.00 ล้าน
บาท ให้แก่ บริษัท แอท โฮม ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (“AHD”) 2. เช่าสินทรัพย์ทีดินพร้อมสิงปลูกสร้าง (อาคารสํานักงาน) กลับจาก
ADH โดยมีมลู ค่าของค่าเช่ารวม 410.88 ล้านบาท (ต่อไปนีเ+ รียกว่า “รายการ ”)

รายการดังกล่าวถือเป็ นรายการจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์อาคารสํานักงานพร้อมส่วนควบอาคารและได้มาซึงสินทรัพย์
สิทธิในการเช่าสินทรัพย์ทีดินพร้อมสิงปลูกสร้าง ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที ทจ. 20/2551 เรืองหลักเกณฑ์ในการทํา
รายการทีมีนัยสําคัญทีเข้าข่ายเป็ นการได้มาหรือจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ และ ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เรืองการเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ พ.ศ. 2547
(“ประกาศเรืองการได้ม าหรือ จําหน่ายไป”) ซึงเมือคํานวณตามเกณฑ์ต่าง ๆ ทีกําหนดในประกาศ โดยใช้มลู ค่าสูงสุดทีคํานวณ

ได้จากหลักเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึง และบริษัทไม่มีรายการจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์อืนใดทีเกิดขึน+ ใน 6 เดือนก่อนวันทีมีการตกลงเข้า
ทํารายการจําหน่ายทรัพย์สินในครัง+ นี + ทัง+ นีพ+ บว่ามี 1. รายการจําหน่ายไปมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 1.70 ของสินทรัพย์รวม
ของบริษัท ตามงบการเงินรวม ณ วันที 30 มิถุนายน 2563 และ 2. รายการได้มาซึงสินทรัพย์มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 2.68
ของสินทรัพย์รวมของบริษัท ตามงบการเงินรวม ณ วันที 30 มิถนุ ายน 2563 ทัง+ 2 รายการมีมลู ค่าตํากว่าร้อยละ 15 ดังนัน+ การเข้า
ทํารายการดังกล่าวจึงอยู่ภายใต้อาํ นาจการอนุมตั ิของคณะกรรมการบริษัท
อย่างไรก็ดีเนืองจาก AHD มีนายวิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี (“นายวิศิษฎ์”) และ นายวิวฒ
ั น์ เลาหพูนรังษี (“นายวิวัฒน์”) เป็ น
กรรมการและผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ ซึงนายวิศษิ ฎ์และนายวิวฒ
ั น์เป็ นบุคคลทีเกียวโยงกับบริษัท รายการดังกล่าวจึงถือเป็ นรายการทีเกียว
โยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทจ. 21/2551 เรืองหลักเกณฑ์ในการทํารายการทีเกียวโยงกัน และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรืองการเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการทีเกียวโยงกัน พ.ศ.
2546 (”ประกาศรายการทีเกียวโยงกัน ”) และบริษัทไม่มีการเข้าทํารายการทีเกียวโยงกันทีเกิดขึน+ ใน 6 เดือนก่อนวันทีมีการตกลง

เข้าทํารายการในครัง+ นี + ทัง+ นีพ+ บว่ามีขนาดรายการจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ให้กบั บุคคลทีเกียวโยงกันมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ
7.85 และขนาดรายการได้มาซึงสิทธิการเช่าจากบุคคลทีเกียวโยงกันเท่ากับร้อยละ 12.40

ของมูลค่าสินทรัพย์ทีมีตวั ตนสุทธิ

(“NTA”) ของบริษัทตามงบการเงินรวม ณ วันที 30 มิถนุ ายน 2563 (NTA เท่ากับ 3,312.45 ล้านบาท) ซึงทัง+ 2 รายการมีมลู ค่าสูงกว่า
20.00 ล้านบาท และมากกว่าร้อยละ 3.00 ของมูลค่าสินทรัพย์ทีมีตวั ตนสุทธิของบริษัท บริษัทจึงต้องขออนุมตั กิ ารเข้าทํารายการที

เกียวโยงกันจากทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง+ หมดของผูถ้ ือหุน้ ทีมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นบั ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ทีมีส่วนได้เสีย และจัดทํารายงานการเปิ ดเผยสารสนเทศของรายการดังกล่าว
ดังนัน+ บริษัทจึงมีหน้าทีต้องแต่งตัง+ ทีปรึกษาทางการเงินอิสระเพือให้ความเห็นการเข้าทํารายการดังกล่าวต่อทีประชุมผู้
ถือหุน้ ของบริษัท โดยบริษัทได้แต่งตัง+ บริษัท แอดไวเซอรี อัลไลแอนซ์ แอนด์ พาร์สเนอร์ จํากัด เป็ นทีปรึกษาทางการเงินอิสระ
เพือให้ความเห็นต่อผูถ้ ือหุน้ เกียวกับความสมเหตุสมผลของรายการจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกันและที

ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง+ ที 6/2563 ได้กาํ หนดวันประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง+ ที 2/2563 ของบริษัท ในวันที 25 กันยายน 2563
เพือพิจารณาอนุมตั ิการเข้าทํารายการได้มาจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกัน
ในการนี + บริษัทขอเปิ ดเผยสารสนเทศ การจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์และรายการเกียวโยงกันต่อผูถ้ ือหุน้ ดังนี +
รายละเอียดเกียวกับ การเข้าทํารายการ
1. วัน เดือ น ปี ทีเกิด รายการ
ทีประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง+ ที 6/2563 ประชุมเมือวันที 19 สิงหาคม 2563 ได้มีมติอนุมตั ิการเข้าทํารายการ จําหน่ายไป
ซึงสินทรัพย์และการได้มาซึงสิทธิการเช่าสินทรัพย์ โดยบริษัทจะทํารายการหลังจากได้รบั อนุมติจากทีประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยมี
การกําหนดการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง+ ที 2/2563 ในวันที 25 กันยายน 2563
2. คู่ก รณีท เกี
ี ยวข้อ ง ความสัมพัน ธ์ก บั บริษัท จดทะเบียน
2.1. รายการจําหน่ายไปซึงสิน ทรัพ ย์
: บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี + จํากัด (มหาชน)
ผูจ้ ะขาย
ผูจ้ ะซือ+

:

บริษัท แอท โฮม ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด

ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างกัน

:

ผู้ซือ+ มีความสัมพันธ์กับบริษัท โดยมีกรรมการและผูถ้ ื อหุ้นรายใหญ่ คือ นาย
วิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี และนายวิวฒ
ั น์ เลาหพูนรังษี ซึงถือเป็ นบุคคลทีเกียวโยง
กัน ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที ทจ. 21/2551 เรือง หลักเกณฑ์ในการ
ทํารายการทีเกียวโยงกัน

2.2. รายการได้ม าซึงสิท ธิใ นการเช่า

ผูจ้ ะเช่า

:

บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี + จํากัด (มหาชน)

ผูจ้ ะให้เช่า

:

บริษัท แอท โฮม ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด

ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างกัน

:

ผูใ้ ห้เช่ามีความสัมพันธ์กบั บริษัทโดยมี กรรมการ และผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ คือ นาย
วิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี และนายวิวฒ
ั น์ เลาหพูนรังษี ซึงถือเป็ นบุคคลทีเกียวโยง
กัน ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที ทจ. 21/2551 เรือง หลักเกณฑ์ในการ
ทํารายการทีเกียวโยงกัน

2.3. ลัก ษณะความสัม พัน ธ์ก ับ บริษทั จดทะเบียน

บุค คลทีเกียวโยง

ความสัม พัน ธ์ / ตําแหน่ง

สัด ส่วนการถือ หุ้น ใน
บริษัท ฯ 1

ผูจ้ ดั การ รักษาการผูช้ ่วย

กรรมการ และ ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่อนั ดับ 1

ร้อยละ 32.74

กรรมการผูจ้ ดั การอาวุโสสาย

ของบริษัท

(320,897,000 หุน้ )

ตําแหน่ง
ประธานกรรมการ กรรมการ

นายวิศษิ ฎ์ เลาหพูนรังษี

บัญชีและการเงิน

บุค คลทีเกียวโยง

ตําแหน่ง

นายวิวฒ
ั น์ เลาหพูนรังษี

กรรมการ

ความสัม พัน ธ์ / ตําแหน่ง

สัด ส่วนการถือ หุ้น ใน
บริษัท ฯ 1

กรรมการ และ ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่อนั ดับ 3

ร้อยละ 13.47

ของบริษัท

(132,031,096 หุน้ )

หมายเหตุ : 1/ ข้อมูลจากสมุดทะเบียนวันที 23 มีนาคม 2563

ผู้ถ ือ หุ้น ของ AHD ณ วัน ที 2 กรกฎาคม 2563
บุค คลทีเกียวโยง

ตําแหน่ง

สัด ส่วนการถือ หุ้น ใน AHD ร้อ ยละ

นายวิศษิ ฎ์ เลาหพูนรังษี

กรรมการ

99.40

นายวิวฒ
ั น์ เลาหพูนรังษี

กรรมการ

-

3. ลัก ษณะโดยทัวไป ประเภท และขนาดของรายการ
3.1 บริษัท ฯ จะทําการจําหน่ายไปซึงสิน ทรัพ ย์ ได้แ ก่อ าคารสํานัก งานของบริษัท ฯ โดยมีร ายละเอีย ดดังนี7
บริษัทจะทําการจําหน่ายไปซึงอาคารสํานักงานให้แก่ AHD ซึงเป็ นบุคคลทีเกียวโยงกันของบริษัท คิดเป็ นมูลค่าทัง+ สิน+
260.00 ล้านบาท โดยบริษัทฯ จะได้รบั ชําระเงินค่าทรัพ ย์ส ิน ทีจะซือ7 จะขายในวันทีโอนกรรมสิทธิm ณ สํานักงานทีดิน

ณ. วัน รายการดังกล่าวถือเป็ นรายการจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ตามประกาศเรืองการได้มาหรือจําหน่ายไป และเป็ น
รายการทีเกียวโยงกันตามประกาศรายการทีเกียวโยงกันประเภทที 4 (รายการเกียวกับสินทรัพย์หรือบริการ)
3.1.1 ขนาดของรายการจําหน่ายไป
การคํานวณขนาดรายการตามประกาศเรืองรายการจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์อาคารสํานักงานซึงมีมลู ค่าทัง+ สิน+ 260.00
ล้านบาท โดยอ้างอิงงบการเงินรวมของบริษัทฯ งวด 6 เดือนสิน+ สุด ณ วันที 30 มิถุนายน 2563 ตามเกณฑ์การคํานวณ 4 รายการ
มีรายละเอียดดังนี +
รายการจากงบการเงิน ณ วัน ที 30 มิถ ุน ายน 2563
(หน่วย : ล้านบาท)

มูล ค่า

ส่วนของผูถ้ ือหุน้

3,398.95

สินทรัพย์สทุ ธิทีมีตวั ตนสุทธิ

3,312.45

กําไร (ขาดทุน) สุทธิในรอบ 12 เดือน

(178.46)

สินทรัพย์รวม

15,304.10

เกณฑ์ทีใช้ในการคํานวณ ดังต่อไปนี +
เกณฑ์ท ใช้
ี ใ นการคํานวณ

สูต รการคํานวณ

ขนาดรายการ
(ร้อ ยละ)

1. เกณฑ์มลู ค่าสินทรัพย์ทีมีตวั ตนสุทธิ

ไม่สามารถคํานวณได้ เนืองจากเนืองจากเป็ นการขายอาคารสํานักงาน

-

2. เกณฑ์กาํ ไรสุทธิ

ไม่สามารถคํานวณได้ เนืองจากเนืองจากเป็ นการขายอาคารสํานักงาน

-

3. เกณฑ์มลู ค่ารวมสิงตอบแทน

มูลค่ารวมของสิงตอบแทน / สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ

4. เกณฑ์มลู ค่าหุน้ ทุน

ไม่สามารถคํานวณได้ เนืองจากไม่มีการออกหุน้

1.70
-

เพิมทุนเพือชําระค่าทรัพย์สิน

เกณฑ์ทีใช้ในการกําหนดขนาดรายการในครัง+ นีไ+ ด้แก่ เกณฑ์มูลค่ารวมสิงตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนหรื อของ
บริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อยรวมกัน เท่ากับร้อยละ 1.70 โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมของบริษัทสิน+ สุด 30 มิถนุ ายน 2563
โดยบริษัทฯ ไม่มีการทํารายการจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ประเภทเดียวกันในรอบ 6 เดือน
อย่างไรตามเนืองจาก AHD เป็ นบุคคลทีเกียวโยงกับบริษัท ดังนัน+ รายการดังกล่าวจึงถือเป็ นรายการทีเกียวโยงกัน โดย
บริษัทไม่มีการเข้าทํารายการทีเกียวโยงกันทีเกิดขึน+ ใน 6 เดือนก่อนวันทีมีการตกลงเข้าทํารายการในครัง+ นี + ทั+งนีพ+ บว่ามีขนาด
รายการจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ให้กับบุคคลทีเกียวโยงกันเท่ากับร้อยละ 7.85 ของมูลค่าสินทรัพย์ทีมีตัวตนสุทธิของ (“NTA”)
บริษัทฯ ตามงบการเงินรวม ณ วันที 30 มิถนุ ายน 2563 (NTA เท่ากับ 3,312.45 ล้านบาท) มีรายละเอียดดังต่อไปนี +
การคํานวณขนาดรายการทีเกียวโยงกันมีรายละเอียดดังต่อไปนี +
เรือง
เกณฑ์รายการเกียวโยง
กัน

หลัก เกณฑ์

ขนาดรายการ

มูลค่าสินทรัพย์ทีมีตวั ตนสุทธิ (NTA)
= สินทรัพย์รวม – หนีส+ ินรวม –
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน – สินทรัพย์ภาษี
เงินได้รอตัดบัญชี – ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ที
ไม่มีอาํ นาจควบคุม (ถ้ามี)

รายการทีเกียวโยงกันมีขนาด
รายการเท่ากับ 260.00 /
3,312.45 = 7.85% ซึง
มากกว่า 3.0% ของมูลค่า
สินทรัพย์ทีมีตวั ตนสุทธิ
ถือเป็ นรายการขนาดใหญ่

การคํานวณ 1
= 15,304.10 – 11,905.15 – 11.84 –
74.66 – 0.00 ล้านบาท
= 3,312.45 ล้านบาท

การคํานวณ
= 3,312.45 ล้านบาท x
3.0%
= 99.37 ล้านบาท

การดําเนิน การของบริษัท
จดทะเบีย น
บริษัทฯ ต้องเปิ ดเผยข้อมูลต่อ
ตลาดหลักทรัพย์และขออนุมตั ิ
ผูถ้ ือหุน้ โดยแต่งตัง+ ทีปรึกษา
การเงินอิสระเพือแสดง
ความเห็นต่อผูถ้ ือหุน้

หมายเหตุ : 20 ล้านบาท หรือ
3.0% ของมูลค่าสินทรัพย์ทีมี
ตัวตนสุทธิ (ใช้ค่าทีสูงกว่า)
หมายเหตุ : 1/ คํานวณจากงบการเงินสิน+ สุดวันที 30 มิถนุ ายน 2563 ทีสอบทานโดยผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ

•

ข้อมูลทางการเงิน (จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ทีผ่านการสอบทานแล้ว ณ สิน+ สุดวันที 30 มิถนุ ายน 2563)
รายละเอียด

(หน่ วย : ล้ านบาท)

สิ นทรัพย์รวม

15,304.10

หนีสิ นรวม

11,905.15

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน 1

11.84

สินทรัพย์ภาษี เงินได้รอตัดบัญชี

74.66

ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ทีไม่มีอาํ นาจควบคุม (ถ้ามี)
สิ นทรัพย์ ทีมีตัวตนสุ ทธิ (NTA)

0.00
3,312.45

หมายเหตุ : 1/ สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน เช่น ค่าความนิยม ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี
เป็ นต้น โดยยกเว้นไม่นบั สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนทีก่อให้เกิดรายได้หลัก เช่น
สัมปทาน ประทานบัตร เป็ นต้น

ดังนัน เมื"อคํานวณขนาดรายการจากการจําหน่ายไปซึ" งทรัพย์สินซึ" งเป็ นรายการที"เกี"ยวโยงกันจะมีขนาดรวมเท่ากับร้อย
ละ 7.85 ของมู ล ค่ าสิ น ทรั พ ย์ที"มี ตัว ตนสุ ทธิ (NTA) ตามงบการเงิ นรวมของบริ ษทั ฯ ที" ผ่า นการสอบทานแล้ว สิ นสุ ดวันที" 30
มิถุนายน 2563 (NTA เท่ากับ 3,312.45 ล้านบาท) ซึ" งเป็ นรายการขนาดใหญ่ที"มีมูลค่าสู งกว่า 20.00 ล้านบาทและมากกว่าร้อยละ
3.00 ของมูลค่าสิ นทรัพย์ที"มีตวั ตนสุ ทธิ ของบริ ษทั บริ ษทั ฯ จึงต้องขออนุมตั ิการเข้าทํารายการจากที"ประชุมผูถ้ ือหุ้นและเปิ ดเผย
ข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
3.2 บริษัท ฯ จะทําการได้ม าซึงสิท ธิก ารเช่าได้แ ก่ท ีดิน พร้อ มสิงปลูก สร้ าง (อาคารสํานัก งาน) ของบริษัท ฯ โดยมี

รายละเอียดดังนี7
ภายหลังจากการเข้าทํารายการจําหน่ายไปซึงทรัพย์สินอาคารสํานักงานให้แก่ ADH แล้ว บริษัทจะเข้าทํารายการได้มา
ซึงสิทธิในการเช่าได้แก่ทีดินพร้อมสิงปลูกสร้าง (อาคารสํานักงาน) จาก AHD เป็ นระยะเวลาเวลา 10 ปี คิดเป็ นมูลค่าค่าเช่าจ่าย
รวมทั+งสิน+ 410.88 ล้านบาท ทั+งนี + บริษัทจะทําสัญญาโดยมีอัตราค่าเช่าประมาณ 38.71 ล้านบาทต่อปี และมีการปรับขึน+ ค่าเช่า
ร้อยละ 5.00 ทุก ๆ 3 ปี ตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า รายการดังกล่าวถือเป็ นรายการได้มาซึงสินทรัพย์ตามประกาศเรืองการได้มาหรือ
จําหน่ายไป และเป็ นรายการทีเกียวโยงกันตามประกาศรายการทีเกียวโยงกันประเภทที 4 (รายการเกียวกับสินทรัพย์หรือบริการ)
3.2.1 ขนาดของรายการได้มาซึงสิทธิการเช่า
การคํานวณขนาดรายการตามประกาศเรืองรายการได้มาซึงสิทธิการเช่าซึงมีมลู ค่าค่าเช่ารวมทัง+ สิน+ 410.88 ล้านบาท
โดยอ้างอิงงบการเงินรวมของบริษัทฯ งวด 6 เดือนสิน+ สุด ณ วันที 30 มิถนุ ายน 2563 ตามเกณฑ์การคํานวณ 4 รายการ มี
รายละเอียดดังนี +

รายการจากงบการเงิน ณ วัน ที 30 มิถ ุน ายน 2563
(หน่วย : ล้านบาท)

มูล ค่า

ส่วนของผูถ้ ือหุน้

3,398.95

สินทรัพย์สทุ ธิทีมีตวั ตนสุทธิ

3,312.45

กําไร (ขาดทุน) สุทธิในรอบ 12 เดือน

(178.46)

สินทรัพย์รวม

15,304.10

เกณฑ์ทีใช้ในการคํานวณ ดังต่อไปนี +
เกณฑ์ท ใช้
ี ใ นการคํานวณ

สูต รการคํานวณ

ขนาดรายการ
(ร้อ ยละ)

1. เกณฑ์มลู ค่าสินทรัพย์ทีมีตวั ตนสุทธิ

ไม่สามารถคํานวณได้ เนืองจากเนืองจากเป็ นการเช่าอาคารสํานักงาน

-

2. เกณฑ์กาํ ไรสุทธิ

ไม่สามารถคํานวณได้ เนืองจากเนืองจากเป็ นการเช่าอาคารสํานักงาน

-

3. เกณฑ์มลู ค่ารวมสิงตอบแทน

มูลค่ารวมของสิงตอบแทน / สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ

4. เกณฑ์มลู ค่าหุน้ ทุน

ไม่สามารถคํานวณได้ เนืองจากไม่มีการออกหุน้

2.68
-

เพิมทุนเพือชําระค่าเช่า

เกณฑ์ทีใช้ในการกําหนดขนาดรายการในครัง+ นีไ+ ด้แก่ เกณฑ์มูลค่ารวมสิงตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนหรื อของ
บริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อยรวมกัน เท่ากับร้อยละ 2.68 โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมของบริษัทสิน+ สุด 30 มิถนุ ายน 2563
โดยบริษัทไม่มีการทํารายการได้มาซึงสินทรัพย์ประเภทเดียวกันในรอบ 6 เดือน
อย่างไรตามเนืองจาก AHD เป็ นบุคคลทีเกียวโยงกับบริษัท ดังนัน+ รายการดังกล่าวจึงถือเป็ นรายการทีเกียวโยงกัน โดย
บริษัทไม่มีการเข้าทํารายการทีเกียวโยงกัน ทีเกิดขึน+ ใน 6 เดือนก่อนวันทีมีการตกลงเข้าทํารายการในครัง+ นี + ทัง+ นีพ+ บว่ามีขนาด
รายการจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ให้กับบุคคลทีเกียวโยงกันเท่ากับร้อยละ 12.40 ของมูลค่าสินทรัพย์ทีมีตัวตนสุทธิของ (“NTA”)
บริษัทฯ ตามงบการเงินรวม ณ วันที 30 มิถนุ ายน 2563 (NTA เท่ากับ 3,312.45 ล้านบาท) มีรายละเอียดดังต่อไปนี +

การคํานวณขนาดรายการทีเกียวโยงกันมีรายละเอียดดังต่อไปนี +
เรือง
เกณฑ์รายการเกียวโยงกัน

การดําเนิน การของบริษัท
จดทะเบีย น

หลัก เกณฑ์

ขนาดรายการ

มูลค่าสินทรัพย์ทีมีตวั ตนสุทธิ (NTA)
= สินทรัพย์รวม – หนีส+ ินรวม –
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน – สินทรัพย์ภาษี
เงินได้รอตัดบัญชี – ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ที
ไม่มีอาํ นาจควบคุม (ถ้ามี)

รายการทีเกียวโยงกันมีขนาด
รายการเท่ากับ 410.88 /
3,312.45 = 12.40% ซึง
มากกว่า 3.0% ของมูลค่า
สินทรัพย์ทีมีตวั ตนสุทธิ
ถือเป็ นรายการขนาดใหญ่

การคํานวณ 1
= 15,304.10 – 11,905.15 – 11.84 –
74.66 – 0.00 ล้านบาท
= 3,312.45 ล้านบาท

การคํานวณ
= 3,312.45 ล้านบาท x 3.0%
= 99.37 ล้านบาท

บริษัทฯ ต้องเปิ ดเผยข้อมูลต่อ
ตลาดหลักทรัพย์และขออนุมตั ิ
ผูถ้ ือหุน้ โดยแต่งตัง+ ทีปรึกษา
การเงินอิสระเพือแสดง
ความเห็นต่อผูถ้ ือหุน้

หมายเหตุ : 20 ล้านบาท หรือ
3.0% ของมูลค่าสินทรัพย์ทีมี
ตัวตนสุทธิ (ใช้ค่าทีสูงกว่า)
หมายเหตุ : 1/ คํานวณจากงบการเงินสิน+ สุดวันที 30 มิถนุ ายน 2563 ทีสอบทานโดยผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ
•

ข้อมูลทางการเงิน (จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ทีผ่านการสอบทานแล้ว ณ สิน+ สุดวันที 30 มิถนุ ายน 2563)
รายละเอียด

(หน่ วย : ล้ านบาท)

สิ นทรัพย์รวม

15,304.10

หนีสิ นรวม
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

11,905.15
1

สินทรัพย์ภาษี เงินได้รอตัดบัญชี
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ทีไม่มีอาํ นาจควบคุม (ถ้ามี)
สิ นทรัพย์ ทีมีตัวตนสุ ทธิ (NTA)

11.84
74.66
0.00
3,312.45

หมายเหตุ : 1/ สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน เช่น ค่าความนิยม ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี
เป็ นต้น โดยยกเว้นไม่นบั สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนทีก่อให้เกิดรายได้หลัก เช่น
สัมปทาน ประทานบัตร เป็ นต้น

ดังนัน เมื"อคํานวณขนาดรายการจากการได้มาซึ" งทรัพย์สินซึ" งเป็ นรายการที"เกี"ยวโยงกันจะมีขนาดรวมเท่ากับร้อยละ
12.40 ของมูลค่าสิ นทรัพย์ที"มีตวั ตนสุ ทธิ (NTA) ตามงบการเงินรวมของบริ ษทั ฯ ที"ผ่านการสอบทานแล้วสิ นสุ ดวันที" 30 มิถุนายน
2563 (NTA เท่ากับ 3,312.45 ล้านบาท) ซึ" งเป็ นรายการขนาดใหญ่ที"มีมูลค่าสู งกว่า 20.00 ล้านบาทและมากกว่าร้อยละ 3.00 ของ
มูลค่าสิ นทรัพย์ที"มีตวั ตนสุ ทธิ ของบริ ษทั บริ ษทั ฯ จึงต้องขออนุมตั ิการเข้าทํารายการจากที"ประชุมผูถ้ ือหุ้นและเปิ ดเผยข้อมูลต่อ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ

4. รายละเอียดของสิน ทรัพ ย์ท จะจํ
ี าหน่ายไปและได้ม า
บริษัทฯ จะทํารายการจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์อาคารสํานักงานให้แก่ AHD ซึงเป็ นบุคคลทีเกียวโยงกัน ตามประกาศ
คณะกรรมการตลาดทุนที ทจ. 21/2551 เรือง หลักเกณฑ์ในการทํารายการทีเกียวโยงกัน และบริษัทจะทําการได้มาซึงสิทธิการเช่า
อาคารสํานักงานจาก AHD ซึงเป็ นบุคคลทีเกียวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที ทจ. 21/2551 เรือง หลักเกณฑ์ใน
การทํารายการทีเกียวโยงกัน
4.1 รายละเอีย ดสิน ทรัพ ย์ท จํี าหน่ายไป
4.1.1 รายละเอียดของสินทรัพย์ มีรายละเอียดดังนี +
ประเภททรัพย์สิน

อาคารสํานักงาน 7 ชัน+ พร้อมชัน+ ดาดฟ้า พร้อมส่วนควบอาคาร

ทีตัง+

เลขที 999 ซอยลาดพร้าว 71 ถนนลาดพร้าว และถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงสะพานสอง เขตวัง
ทองหลาง กรุงเทพมหานคร

ลักษณะทรัพย์สิน

อาคารสํานักงาน 7 ชัน+ พร้อมชัน+ ดาดฟ้า พร้อมส่วนควบอาคาร

สภาพแวดล้อมทัวไป

ทรัพย์สินตัง+ อยู่ในย่ายนทีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย สภาพแวดล้อมใกล้เคียงประกอบด้วย
1. สํานักงานเขตลาดพร้าว ระยะห่างประมาณ 1.5 กม.
2. บิกs ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ระยะห่างประมาณ 1.2 กม.
3. โรงเรียนนวมินทราชินทู ิศ บดินทรเดชา ระยะห่างประมาณ 1.00 กม.

ทางเข้าออก

ไม่มีปัญหา เรืองทางเข้า – ออกเนืองจากทรัพย์สินตัง+ อยู่ติดทางสาธารณะประโยชน์ ลักษณะเป็ นถนน
ขนาด 2 ช่องจราจรพร้อมไหล่ทาง ผิวจราจรกว้างประมาณ 6.00 เมตร เขตทางกว้างประมาณ 10.00
เมตร

ผูถ้ ือกรรมสิทธิm

บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี + จํากัด (มหาชน)

ภาระผูกพัน

ได้ติดจํานองอยู่กบั ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

สิงปลูกสร้าง

อาคารสํานักงาน 7 ชัน+ พร้อมชัน+ ดาดฟ้า พร้อมส่วนควบอาคาร พืน+ ทีใช้สอยรวมประมาณ 7,649.00
ตารางเมตร1

หมายเหตุ :
1/ เนืองจากบริษัทฯ ได้วา่ จ้างผูป้ ระเมินราคาสินทรัพย์อิสระ 2 ราย เพือทําการประเมินราคาสินทรัพย์ ข้อมูลพืน+ ทีใช้สอยจึงมีความแตกต่างกันเนืองจาก
ผูป้ ระเมินราคาสินทรัพย์อิสระแต่ระรายมีการแบ่งสัดส่วนพืน+ ทีใช้สอยทีแตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น การวัดระยะ เพือนํามาคํานวณขนาดพืน+ ที ผูป้ ระเมิน
ราคาทรัพย์สินอิสระแต่ละรายอาจวัดจุดไม่เท่ากัน ผูป้ ระเมินราคาทรัพย์สินอิสระบางรายไม่นบั รวมพืน+ ทีใช้สอยทีไม่มีหลังคาบริเวณพืน+ ทีขอบสิงปลูก
สร้างเป็ นต้น

4.1.2 รายการเอกสารสิทธิmทีดิน และราคาประเมินของทางราชการ
ลําดับ

โฉนดทีดิน

เนือ7 ทีดิน
(ตารางวา)

ราคาประเมิน ราชการ
(บาท / ตารางวา)

กรรมสิท ธิN

1

38977

200.2

80,000

คุณวิวฒ
ั น์ เลาหพูนรังษี

2

5945

175.1

80,000

คุณวิวฒ
ั น์ เลาหพูนรังษี

3

5954

103.0

44,000

คุณวิศษิ ฎ์ เลาหพูนรังษี

4

90198

71.0

44,000

คุณวิศษิ ฎ์ เลาหพูนรังษี

5

90197

100.1

44,000

คุณวิศษิ ฎ์ เลาหพูนรังษี

6

90196

100.0

44,000

คุณวิศษิ ฎ์ เลาหพูนรังษี

อย่างไรก็ตามทีดินทัง+ หมดซึงเป็ นทีตัง+ ของอาคารสํานักงานมิได้เป็ นกรรมสิทธิmของบริษัทฯ แต่เป็ นกรรมสิทธิmของนาย
วิศิษฎ์และนายวิวฒ
ั น์ ดังนัน+ การเข้าทํารายการดังกล่าวจึงเป็ นการจําหน่ายไปซึงอาคารสํานักงาน (ไม่รวมทีดิน) เพียงอย่างเดียว

4.1.3 สถานทีตัง+ และสภาพสินทรัพย์

ทีมา : Google Map

รูป ถ่ายสถาพทรัพ ย์ส ิน ทีอาคารสํานัก งานเมือวัน ที 17 มิถ ุน ายน 2563

รูปหน้าอาคารสํานักงาน

รูปภายในอาคารสํานักงาน

4.2 รายละเอีย ดสิน ทรัพ ย์ท ได้
ี มา
4.2.1 รายละเอียดของสินทรัพย์ มีรายละเอียดดังนี +
ประเภททรัพย์สิน

สิทธิในการใช้ทดิี น พร้อมสิงปลูกสร้าง (อาคารสํานักงาน 7 ชัน+ พร้อมชัน+ ดาดฟ้า พร้อมส่วนควบอาคาร)
เป็ นระยะเวลา 10 ปี คิดเป็ นมูลค่าค่าเช่าจ่ายรวมทัง+ สิน+ 410.88 ล้านบาท ทัง+ นี + บริษัทจะทําสัญญาโดยมี
อัตราค่าเช่าประมาณ 38.71 ล้านบาทต่อปี และมีการปรับขึน+ ค่าเช่าร้อยละ 5.00 ทุก ๆ 3 ปี ตลอดอายุ
สัญญาเช่า

ทีตัง+

เลขที 999 ซอยลาดพร้าว 71 ถนนลาดพร้าว และถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงสะพานสอง เขตวัง
ทองหลาง กรุงเทพมหานคร

ลักษณะทรัพย์สิน

ทีดิน พร้อมสิงปลูกสร้าง (อาคารสํานักงาน 7 ชัน+ พร้อมชัน+ ดาดฟ้า พร้อมส่วนควบอาคาร) พืน+ ทีใช้สอย
รวมประมาณ 7,649.00 ตารางเมตร1

หมายเหตุ :
1/ เนืองจากบริษัทฯ ได้วา่ จ้างผูป้ ระเมินราคาสินทรัพย์อิสระ 2 ราย เพือทําการประเมินราคาสินทรัพย์ ข้อมูลพืน+ ทีใช้สอยจึงมีความแตกต่างกันเนืองจาก
ผูป้ ระเมินราคาสินทรัพย์อิสระแต่ระรายมีการแบ่งสัดส่วนพืน+ ทีใช้สอยทีแตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น การวัดระยะ เพือนํามาคํานวณขนาดพืน+ ที ผูป้ ระเมิน
ราคาทรัพย์สินอิสระแต่ละรายอาจวัดจุดไม่เท่ากัน ผูป้ ระเมินราคาทรัพย์สินอิสระบางรายไม่นบั รวมพืน+ ทีใช้สอยทีไม่มีหลังคาบริเวณพืน+ ทีขอบสิงปลูก
สร้างเป็ นต้น

5. มูล ค่ารวมของสิงตอบแทน วิธ กี ารชําระเงิน และเงือนไขสําคัญอืนๆ ตามทีตกลงกัน
5.1 รายการจําหน่ายไปซึงสิน ทรัพ ย์
AHD จะทําการจ่ายค่าตอบแทนในการซือ+ สินทรัพย์แก่บริษัทเป็ นจํานวน 260.00 ล้านบาท โดยกําหนดให้ชาํ ระเงินใน
วันทีโอนกรรมสิทธิm ณ สํานักงานทีดิน
5.2 รายการได้ม าซึงสิท ธิก ารเช่า

บริษัทจะทําการจ่ายค่าตอบแทนในการเช่าสินทรัพย์ ได้แก่ ทีดินและอาคารสํานักงาน เป็ นเวลา 10 ปี ให้แก่ AHD
จํานวนรวมทัง+ สิน+ 410.88 บาท โดยมีอตั ราค่าเช่าประมาณ 38.71 ล้านบาทต่อปี แบ่งชําระเป็ นรายเดือน และมีการปรับขึน+ ค่าเช่า
ร้อยละ 5.00 ทุก ๆ 3 ปี ตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า
6. มูล ค่าของสิน ทรัพ ย์ท จะจํ
ี าหน่ายไปและได้ม า
มูลค่ารวมของสินทรัพย์ทีจะจําหน่ายไป เป็ นมูลค่าทัง+ สิน+ 260.00 ล้านบาท และมูลค่ารวมของสินทรัพย์ทีจะได้มา เป็ น
มูลค่ารวมทัง+ สิน+ 410.88 ล้านบาท
7. เกณฑ์ท ใช้
ี ใ นการกําหนดมูล ค่าสิงตอบแทน
บริษัทได้ว่าจ้างผูป้ ระเมินราคาสินทรัพย์อิสระ 2 ราย ได้แก่บริษทั แอดวานซ์ แอพไพรซัล จํากัด และบริษัท กรุงเทพ
ประเมินราคา จํากัด (“ผูป้ ระเมินราคาทรัพย์สินอิสระ”) ซึงเป็ นผูป้ ระเมินราคาทีอยูใ่ นรายชือของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“กลต.”) เพือประเมินมูลค่าทรัพย์สินและประกอบการพิจารณาการเข้าทํารายการ โดยผูป้ ระเมิน
ราคาสินทรัพย์อิสระได้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินดังต่อไปนี +

7.1 รายการจําหน่ายไปซึงสิน ทรัพ ย์

ผูป้ ระเมินราคาสินทรัพย์อิสระได้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอาคารสํานักงานอยู่ระหว่าง 219.50 – 243.77 ล้านบาท ซึงบริษัท
จะเข้าทํารายการจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ดว้ ยมูลค่าทัง+ สิน+ 260.00 ล้านบาท
7.2 รายการได้ม าซึงสิท ธิก ารเช่า

ผูป้ ระเมินราคาสินทรัพย์อิสระได้ประเมินราคาค่าเช่าเมือเทียบกับราคาตลาดในบริเวณใกล้เคียงกันอยู่ระหว่าง 450.00 –
750.00 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน

8. ผลประโยชน์ท คาดว่
ี
าจะเกิด กับ บริษัท จดทะเบียนจากผลของรายการนั7น
บริษัทจะได้รบั เงินสดจากการจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ดงั กล่าว ซึงส่งผลให้บริษัทมีสภาพคล่องทางการเงินและกระแส
เงินสดเพิมขึน+ เพือใช้บริหารความเสียงต่อการชําระหนีส+ ินระยะสัน+ ทีจะถึงกําหนดชําระภายในไตรมาส 4 ของปี 2563 และเป็ น
เงินทุนสํารองเพือรองรับสภาวะเศรษฐกิจถดถอยซึงเกิดจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
นอกจากนี + บริษัทจะทําการยกเลิกสัญญาเช่าทีดินเดิมกับนายวิศิษฎ์และนายวิวฒ
ั น์ ซึงจะทําให้บริษัทได้รบั เงินมัดจํา
ค่าเช่าทีดินคืนเป็ นจํานวนเงินทัง+ สิน+ 60.00 ล้านบาท
9. แผนการใช้เ งิน ทีได้จ ากการจําหน่ายสิน ทรัพ ย์
บริษัทจะนําเงินทีได้จากการจําหน่ายสินทรัพย์ดงั กล่าวจํานวน 260.00 ล้านบาท เป็ นเงินทุนสํารองสําหรับ 1.) ชําระคืน
หนีห+ ุน้ กู้ A20OA ทีจะครบกําหนดไถ่ถอนในวันที 1 ตุลาคม 2563 จํานวนทัง+ สิน+ 1,000.00 ล้านบาท ในกรณีทีบริษัทไม่สามารถออก
และเสนอขายหุ้นกู้ใ นช่วงเดือนกันยายน 2563 ได้ครบทั+งจํานวน และ 2.) ชําระคืนหนีต+ x ัวสัญญาใช้เงิน (Promissory Note) กับ
สถาบันการเงิน และ 3.) ชําระดอกเบีย+ จ่ายของหุน้ กูท้ ีจะครบกําหนดชําระในช่วงไตรมาส 4 ของปี 2563
10. เงือนไขในการเข้าทํารายการ
10.1 รายการจําหน่ายไป
AHD จะต้องทําการจ่ายค่าตอบแทนในการซือ+ สินทรัพย์แก่บริษัทเป็ นจํานวนทัง+ สิน+ 260.00 ล้านบาท โดยกําหนดให้ชาํ ระ
เงินในวันทีโอนกรรมสิทธิm ณ สํานักงานทีดิน
10.2 รายการได้ม า

บริษัทจะทําการจ่ายค่าตอบแทนในการเช่าสินทรัพย์ทีดินและอาคารสํานักงานเป็ นระยะเวลา 10 ปี ให้แก่ AHD จํานวน
รวมทัง+ สิน+ 410.88 ล้านบาท โดยมีอตั ราค่าเช่าประมาณ 38.71 ล้านบาทต่อปี โดยแบ่งชําระเป็ นรายเดือน และมีการปรับขึน+ ค่าเช่า
ร้อยละ 5.00 ทุก ๆ 3 ปี ตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า
11. ความเห็น ของกรรมการบริษัท เกียวกับ การตกลงเข้าทํารายการ
11.1 คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นเกียวกับรายการจําหน่ายไปว่าราคาขายในครัง+ นีม+ คี วามเหมาะสม เนืองจากได้วา่ จ้างผู้

ประเมินราคาสินทรัพย์อิสระ 2 ราย เพือประเมินมูลค่าทรัพย์สินอยู่ระหว่าง 219.50 – 243.77 ล้านบาท ซึงคณะกรรมการ
บริษัทฯ เห็นว่า ราคาในการขายครัง+ นีค+ วรไม่ตากว่
ํ า 240.00 ล้านบาท ซึงเป็ นราคาทีสูงกว่ากับราคาประเมินจากผู้
ประเมินสินทรัพย์อิสระทัง+ 2 ราย

11.2 คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นเกียวกับรายการได้มาว่าราคาค่าเช่าในครัง+ นีม+ คี วามเหมาะสม

เนืองจากบริษัทได้

สํารวจราคาเช่าเปรียบเทียบกัน 6 แห่ง ราคาค่าเช่าอยู่ระหว่าง 450.00 - 750.00 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน ซึง
คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าราคาเช่าไม่ควรสูงกว่า 600.00 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน
11.3 คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นเกียวกับรายการเกียวโยงว่า เงือนไขเกียวกับการเข้าทําธุรกรรมในครัง+ นี + มีความจําเป็ น

และเหมาะสม เนืองจากบริษัทมีความเสียงของภาระหนีส+ ินทีจะครบกําหนดชําระในไตรมาส 4 ปี 2563 และบริษัทควร
จะมีเงินสดเก็บเอาไว้เพือรองรับสภาวะเศรษฐกิจถดถอยซึงเกิดจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

12 ความเห็น ของกรรมการตรวจสอบและ/หรือ กรรมการของบริษัท ทีแตกต่างจากความเห็น ของกรรมการตามข้อ 11

ไม่มี
13 คดีห รือ ข้อ เรีย กร้อ งทีสําคัญทีอยู่ร ะหว่างดําเนิน การ

ไม่มี
14 ผลประโยชน์ห รือ รายการทีเกียวข้อ งกัน ระหว่างบริษทั จดทะเบีย นกับ กรรมการ ผู้บ ริห ารและผู้ถ ือ หุ้น ทีถือ หุน้ ทัง7

ทางตรงหรือ ทางอ้อ มตั7งแต่ร ้อ ยละ 10.00 ขึน7 ไป ระบุล ัก ษณะของรายการหรือ ผลประโยชน์
รายการ
1.) จําหน่ายไปซึงสินทรัพย์

ลัก ษณะรายการหรือ ผลประโยชน์
บริษัทจะจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ (อาคารสํานักงาน) มูลค่า 260.00 ล้านบาทแก่
AHD โดย AHD มีนายวิศิษฎ์และนายวิวฒ
ั น์ เป็ นกรรมการ และผูถ้ ือหุน้ ใหญ่
ดังนัน+ บริษัทจะต้องโอนทรัพย์สินอาคารสํานักงานทีตัง+ อยู่บนทีดินของนายวิศิษฎ์
และนายวิวฒ
ั น์ไปให้แก่ AHD

2.) ได้มาซึงสิทธิการเช่า

บริษัทจะได้มาซึงสิทธิการเช่าทีดินและอาคาร (อาคารสํานักงาน) ตลอดระยะเวลา
10 ปี มีมลู ค่าค่าเช่ารวมทัง+ สิน+ 410.88 บาท จาก AHD
ทั+งนี + บริษัทจะทําสัญญาโดยมีอัตราค่าเช่าประมาณ 38.71 ล้านบาทต่อปี และมี
การปรับขึน+ ค่าเช่าร้อยละ 5.00 ทุก ๆ 3 ปี ตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า โดยบริษัทจะชําระ
ค่าเช่าให้แก่ AHD ซึงมีนายวิศิษฎ์และนายวิวฒ
ั น์ เป็ นกรรมการ และผูถ้ ือหุน้ ใหญ่
ตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า

คณะกรรมการบริษัทได้รบั ทราบและพิจารณาข้อมูลของสารสนเทศทีส่งให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ในครัง+ นีว+ ่ามีความถูกต้องและมีความ
น่าเชือถือในสาระสําคัญ ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในข้อมูลทีได้เปิ ดเผย รวมทัง+ ข้อมูลต่างๆ ได้ผ่านการพิจารณาอนุมตั ิจากที
ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง+ ที 6/2563 เมือวันที 19 สิงหาคม 2563
ขอแสดงความนับถือ
(นายอาณัติ ปิ นรัตน์)
ผูม้ ีอาํ นาจรายงานสารสนเทศ

