บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

เอกสารแนบ 4: รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมิ นมูลค่ายุติธรรม
เมื่อวันที่ 14 มีนำคม 2557 บริษทั ฯ ได้ซอ้ื หุน้ ของ JAPAC เป็ นจำนวนเงิน 152,499,700 บำทจำกผูถ้ อื หุน้ เดิม ทัง้ นี้ มูลค่ำสินทรัพย์ทไ่ี ด้มำทีร่ ะบุได้ หนี้สนิ และหนี้สนิ ที่อำจ
เกิดขึน้ ทีร่ ะบุได้ ณ วันทีซ่ อ้ื ธุรกิจ รวมถึงค่ำควำมนิยมทีเ่ กิดขึน้ จำกกำรรวมธุรกิจในงบกำรเงินรวม ซึง่ ประเมินโดย บริษทั สำนักงำน อีวำย จำกัด ประกอบด้วยรำยกำรต่อไปนี้
หน่วย: พันบำท
ยอดตามบัญชี ณ วันที่
14 มีนาคม 2557

ปรับปรุงมูลค่ายุติธรรม

เงินสดและเงินฝำกสถำบันกำรเงิน

56,445.0

ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อน่ื

67,998.0

(116.0)

67,882.0

สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่

20,977.0

(982.0)

19,995.0

1,293,378.0

196,992.0

1,490,370.0

87,898.0

-

87,898.0

ทีด่ นิ อำคำร และอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
สินทรัพย์มต่ี วั ตน-ควำมสัมพันธ์กบั ลูกค้ำ
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่
สิ นทรัพย์ที่ระบุได้

-

-

มูลค่าที่ รบั รู้ ณ วันที่
14 มีนาคม 2557
56,445.0

70,555.0

70,555.0

475.0

(290.0)

185.0

22,926.0

(28.0)

22,898.0

1,550,097.0

266,131.0

1,816,228.0

เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จำกสถำบันกำรเงิน

93,458.0

-

93,458.0

เจ้ำหนี้กำรค้ำ

51,779.0

-

51,779.0

หนี้สนิ หมุนเวียนอื่น

78,005.0

-

78,005.0

684.0

-

684.0

หนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน

เอกสำรแนบ 4 หน้ำที่ 1

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

เงินกูย้ มื ระยะยำว

ยอดตามบัญชี ณ วันที่
14 มีนาคม 2557

ปรับปรุงมูลค่ายุติธรรม

981,722.0

(1,450.0)

ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน

2,355.0

หนี้สนิ ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
หนี้ สินสุทธิ ที่ระบุได้

1,208,003.0

มูลค่าที่ รบั รู้ ณ วันที่
14 มีนาคม 2557
980,272.0

-

2,355.0

38,636.0
37,186.0

38,636.0
1,245,189.0

สิ นทรัพย์และหนี้ สินสุทธิ ที่ระบุได้

571,039.0

ข้อมูลของสิง่ ตอบแทนทัง้ หมดทีโ่ อนให้และมูลค่ำทีร่ บั รู้ ณ วันทีซ่ อ้ื สำหรับสินทรัพย์ทไ่ี ด้มำและหนี้สนิ ทีร่ บั มำแต่ละประเภททีส่ ำคัญของกลุ่มบริษทั JAPAC รวมถึงค่ำควำมนิยม
มีดงั นี้
หน่วย: พันบำท
งบการเงิ นรวม
สิ่ งตอบแทนที่ โอนให้
เงินสดทีบ่ ริษทั ฯ จ่ำยไปเพือ่ ซื้อหุน้ สำมัญของ JAPAC

152,500.00

เงินสดทีบ่ ริษทั ฯ ได้รบั จำกกำรออกหุน้ สำมัญให้กบั ผูถ้ อื หุน้ เดิมของ JAPAC

(154,291.00)

มูลค่ำยุตธิ รรมของหุน้ สำมัญของบริษทั ฯ ทีอ่ อกให้ผถู้ อื หุน้ ของ JAPAC

545,260.00

รวมสิ่ งตอบแทนที่ โอนให้

543,469.00

เอกสำรแนบ 4 หน้ำที่ 2

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

งบการเงิ นรวม
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์สทุ ธิ ที่ได้มา ณ วันที่ 14 มีนาคม 2557 1

571,039.00

มูลค่ำยุตธิ รรมขิงส่วนได้เสียของ JPAC ซึง่ บริษทั ฯ ถืออยู่ก่อนกำรรวมธุรกิจ 2

(13,469.00)

ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี ำนำจควบคุม 3

(34,107.00)

ค่ำควำมนิยม

20,006.00
543,469.00

หมำยเหตุ: 1 มูลค่ำของสินทรัพย์และหนี้สนิ ของ JAPAC PCS PLP PFP JPAC JPK และ JPLAND บันทึกในงบกำรเงินรวม ด้วยมูลค่ำยุตธิ รรม ณ วันที่ 14 มีนำคม 2557
2

มูลค่ำยุตธิ รรมของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี ำนำจควบคุมของ JPAC JPK และ JPLAND ซึง่ เป็นบริษทั ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ ถูกประมำณจำกมูลค่ำยุตธิ รรมของสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 14 มีนำคม 2557

3

ค่ำควำมนิยมทีเ่ กิดขึน้ จำนวน 20 ล้ำนบำท ในงบกำรเงินรวมเกิดจำกกำรสร้ำงมูลค่ำเพิม่ จำกกำรรวมธุรกิจ

เอกสำรแนบ 4 หน้ำที่ 3

