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รายงานความเห็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ 
ตอการไดมาและจําหนายไปซ่ึงสินทรัพย และรายการท่ีเก่ียวโยงกัน 

1.  การไดมาและจําหนายไปซึ่งสินทรัพย  กรณีบริษัทและบริษัทยอยเขาทําธุรกรรมกับทรัสต เ พ่ือการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชา  

2.  การไดมาซึ่งสินทรัพยและรายการที่เก่ียวโยงกัน กรณีบริษัทยอยเขาซื้อหุนของบริษัท กรุงเทพบานและท่ีดิน จํากัด 
(มหาชน)  
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คํายอ 
 

บริษัท หรือ UV บริษัท ยูนิเวนเจอร จํากัด (มหาชน) 
GOLD  บริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรต้ี ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 
KLAND บริษัท กรุงเทพบานและที่ดิน จํากัด (มหาชน) 
LRK บริษัท เลิศรัฐการ จํากัด 
NSR บริษัท นอรท สาธร เรียลต้ี จํากัด  
F&N Fraser and Neave Limited 
FCL Fraser Centerpoint Limited  
SMJC  บริษัท เอส เอ็ม เจ ซี เรียลเอสเตท จํากัด  
FTPL บริษัท เฟรเซอร (ไทยแลนด) พีทีอี แอลทีดี  
PF บริษัท พร็อพเพอรต้ี เพอรเฟค จํากัด (มหาชน) 
กลุม TCC กลุมบริษัท ทีซีซี  
ทรัสต ทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชา  
REIT Transaction การเขาทํารายการภายใตธุรกรรมทรัสตของบริษัท และ GOLD ประกอบดวย 

(1) การเขาทําธุรกรรมของ LRK ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท โดยการใหเชาชวงสิทธิการเชา
ที่ดิน ใหเชาอาคารสํานักงาน สิ่งปลูกสราง งานระบบ และจําหนายไปซึ่งกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพยสินอื่นๆ ของโครงการปารคเวนเชอร อีโคเพล็กซ แกทรัสตี ซึ่งกระทําในนาม
ของทรัสตและเพ่ือประโยชนของทรัสต รวมทั้งการจัดต้ังบริษัทยอยแหงใหมของบริษัท 
ทุนจดทะเบียน 10 ลานบาท เพ่ือทําหนาที่เปนผูจัดการกองทรัสต โดยบริษัทจะถือหุนใน
สัดสวนรอยละ 99.99 

(2) การเขาทําธุรกรรมของ NSR ซึ่งเปนบริษัทยอยของ GOLD โดยการใหเชาชวงสิทธิการเชา
ที่ดินพรอมอาคารสํานักงาน สิ่งปลูกสราง งานระบบ และจําหนายไปซึ่งกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพยสินอื่นๆ ของโครงการสาทร สแควร ออฟฟศ ทาวเวอร แกทรัสตี ซึ่งกระทําในนาม
ของทรัสตและเพ่ือประโยชนของทรัสต 

(3) การจองซื้อหนวยทรัสตของทรัสต โดย GOLD จํานวนไมเกินรอยละ 30.00 ของจํานวน
หนวยทรัสตที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของทรัสต (“ธุรกรรมจองซื้อหนวยทรัสต”) 

สํานักงาน ก.ล.ต. สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  
ตลาดหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
ประกาศการไดมาหรือ
จําหนายไป 

ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑในการทํารายการที่มี
นัยสําคัญที่เขาขายเปนการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการไดมาหรือ
จําหนายไปซึ่งสินทรัพย พ.ศ. 2547 และที่ไดแกไขเพ่ิมเติม 

ประกาศรายการท่ีเก่ียว
โยงกัน 

ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑในการทํารายการท่ีเก่ียว
โยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการ
ของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 และที่ไดแกไขเพ่ิมเติม 



 

 

 
 
 
 
 
 
อพ. 111/2557      

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 

  
เรื่อง ความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตอการไดมาและจําหนายไปซึ่งสินทรัพย และรายการท่ีเก่ียวโยงกัน  
 ของบริษัท ยูนิเวนเจอร จํากัด (มหาชน) 

เรียน กรรมการตรวจสอบและผูถือหุน 
 บริษัท ยูนิเวนเจอร จํากัด (มหาชน) 

 
ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ยูนิเวนเจอร จํากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “UV”) ครั้งที่ 6/2557  เมื่อวันที่ 

14 ตุลาคม 2557 ไดพิจารณาและอนุมัติในเรื่องที่สําคัญดังน้ี 

1. อนุมัติใหนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติใหบริษัทเขาทําธุรกรรมกับกองทรัสต
เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชา (“ทรัสต”) โดยในการเขาทําธุรกรรมดังกลาว บริษัท เลิศรัฐการ จํากัด 
(“LRK”) ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท จะเปนผูเขาทําธุรกรรมการใหเชาชวงสิทธิการเชาที่ดิน ใหเชาอาคารสํานักงาน สิ่ง
ปลูกสราง งานระบบ และจําหนายไปซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินอื่นๆ ของโครงการปารคเวนเชอร อีโคเพล็กซ แกทรัสตี ซึ่ง
กระทําในนามของทรัสตและเพ่ือประโยชนของทรัสต (“REIT Transaction”) ในมูลคาไมตํ่ากวา 2,700 ลานบาท 

ทั้งน้ี รายการใหเชาชวงและจําหนายทรัพยสินดังกลาวจะขึ้นอยูกับขอกําหนด และเง่ือนไขตามสัญญาที่เก่ียวของ 
และยังอยูภายใตเง่ือนไขดังตอไปน้ี 

1) เง่ือนไขตามที่ระบุในสัญญาใหเชาชวงทรัพยสิน สัญญาเชา สัญญาซื้อขายทรัพยสิน สัญญาตกลงกระทํา
การ และสัญญาอื่นๆ ที่เก่ียวของระหวางบริษัท เลิศรัฐการ จํากัด กับทรัสตีซึ่งกระทําในนามของทรัสต 
และเพ่ือประโยชนของทรัสตสําเร็จครบถวน 

2) บริษัทที่จะจัดต้ังขึ้นเพ่ือทําหนาที่เปนผูจัดการกองทรัสตไดรับอนุมัติใหจัดต้ังและไดรับความเห็นชอบ
ใหจัดการทรัสตจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (“สํานักงาน 
ก.ล.ต.”) 

3) มีการเสนอขายหนวยทรัสตตอประชาชนและผูลงทุนเปนการทั่วไป และ 
4) มีการจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนทรัสต 

นอกจากน้ี ไดพิจารณาเห็นชอบการจัดต้ังบริษัทเพ่ือทําหนาที่เปนผูจัดการกองทรัสต โดยมีขอบเขต 
อํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบ ตามกฎเกณฑที่เก่ียวของที่กําหนดโดยสํานักงาน ก.ล.ต. โดยมีทุนจด



รายงานความเห็นทีป่รึกษาทางการเงินอิสระตอการไดมาและจําหนายไปซ่ึงสินทรัพย และรายการที่เก่ียวโยงกัน 
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ทะเบียนไมนอยกวา 10 ลานบาท บริษัทถือหุนรอยละ 99.99 และมอบหมายใหคณะกรรมการบริหาร 
และ/หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารเปนผูแตงต้ังกรรมการบริษัทดังกลาวน้ี 

2. อนุมัติใหนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติให บริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรต้ี  
ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) (“GOLD”) ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท โดยบริษัทถือหุนรอยละ 55.73 ของจํานวนหุน
ชําระแลวของ GOLD เขาทําธุรกรรมกับทรัสต โดยในการเขาทําธุรกรรมกับทรัสตดังกลาว บริษัท นอรท สาธร เรียลต้ี     
จํากัด (“NSR”) ซึ่งเปนบริษัทยอยของ GOLD จะเปนผูเขาทําธุรกรรมการใหเชาชวงสิทธิการเชาที่ดินพรอมอาคารสํานักงาน 
สิ่งปลูกสราง งานระบบ และจําหนายไปซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินอื่นๆ ของโครงการสาทร สแควร ออฟฟศ ทาวเวอร 
แกทรัสตี ซึ่งกระทําในนามของทรัสตและเพ่ือประโยชนของทรัสต (“REIT Transaction”) ในมูลคาไมตํ่ากวา 5,500 ลาน
บาท 

ทั้งน้ี รายการใหเชาชวงและจําหนายทรัพยสินดังกลาวจะขึ้นอยูกับขอกําหนด และเง่ือนไขตามสัญญาที่เก่ียวของ 
และยังอยูภายใตเง่ือนไขดังตอไปน้ี 

1) เง่ือนไขตามที่ระบุในสัญญาใหเชาชวงทรัพยสิน สัญญาซื้อขายทรัพยสิน สัญญาตกลงกระทําการ และ
สัญญาอื่นๆ ที่เ ก่ียวของระหวาง NSR กับทรัสตีซึ่งกระทําในนามของทรัสต และเพื่อประโยชน
ของทรัสตสําเร็จครบถวน 

2) บริษัทที่จะจัดต้ังขึ้นเพ่ือทําหนาที่เปนผูจัดการกองทรัสตไดรับอนุมัติใหจัดต้ังและไดรับความเห็นชอบ
ใหจัดการทรัสตจากสํานักงาน ก.ล.ต. 

3) มีการเสนอขายหนวยทรัสตตอประชาชนและผูลงทุนเปนการทั่วไป และ 
4) มีการจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนทรัสต 

3. อนุมัติใหนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติให GOLD ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท 
จองซื้อหนวยทรัสตของทรัสตเปนจํานวนไมเกินรอยละ 30 ของจํานวนหนวยทรัสตที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของทรัสต ซึ่ง
จะมีมูลคาประมาณไมเกิน 3,000 ลานบาท (“ธุรกรรมจองซื้อหนวยทรัสต”) โดยธุรกรรมจองซื้อหนวยทรัสตจะอยูภายใต
เง่ือนไขดังตอไปน้ี 

1)  มีการเสนอขายหนวยทรัสตตอประชาชนและผูลงทุนเปนการทั่วไป และ 
2) มีการจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนทรัสต 

4. อนุมัติใหนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติให GOLD ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท
เขาซื้อหุนสามัญของบริษัท กรุงเทพบานและที่ดิน จํากัด (มหาชน) (“KLAND”) จํานวน 1,780,000,000 หุน คิดเปนรอยละ 
100 ของจํานวนหุนชําระแลวของ KLAND หรือในจํานวนขั้นตํ่าที่ทําให GOLD ถือหุนใน KLAND ไมนอยกวารอยละ 51 
ของจํานวนหุนชําระแลวของ KLAND และทําใหบริษัทมีอํานาจควบคุมใน KLAND ในราคาหุนละ 2 บาท คิดเปนมูลคา
ทั้งสิ้น 3,560,000,000 บาท จากกลุมผูถือหุนเดิมของ KLAND โดยในการเขาซื้อหุน KLAND ในครั้งน้ีเปนการซื้อเฉพาะใน

สวนอสังหาริมทรัพยประเภทที่อยูอาศัยในแนวราบ1  

                                                           
1 บริษัท เอส เอ็ม เจ ซี เรียลเอสเตท จํากัด (“SMJC”) ไดแสดงความประสงคตอ GOLD ที่จะขายหุนสามัญ KLAND ที่ถือโดยกลุม 

SMJC (รอยละ 39.33) ใหแกบริษัท ซ่ึงรวมถึงสิทธิในการซ้ือหุนสามัญ KLAND เพิ่มเติมจากบริษัท พร็อพเพอรต้ี เพอรเฟค จํากัด 
(มหาชน) (รอยละ 20.22) ทั้งนี้การซ้ือขายหุนสามัญ KLAND ดังกลาวจะไมรวมเงินลงทุนในบริษัท ริเวอรไซด โฮมส ดีเวลลอป
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การเขาทํารายการใหเชาชวงสิทธิการเชาท่ีดิน ใหเชาอาคารสํานักงาน สิ่งปลูกสราง งานระบบ และจําหนายไปซึ่ง
กรรมสิทธ์ิในทรัพยสินอ่ืนๆ ของโครงการปารคเวนเชอร อีโคเพล็กซของบริษัท ตามขอ 1 มูลคาไมตํ่ากวา 2,700 ลานบาท 
และการเขาทํารายการใหเชาชวงสิทธิการเชาท่ีดินพรอมอาคารสํานักงาน สิ่งปลูกสราง งานระบบ และจําหนายไปซึ่ง
กรรมสิทธ์ิในทรัพยสินอ่ืนๆ ของโครงการสาทร สแควร ออฟฟศ ทาวเวอรของ GOLD ตามขอ 2 มูลคาไมตํ่ากวา 5,500 ลาน
บาท ถือเปนรายการจําหนายไปซึ่งสินทรัพย ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑใน
การทํารายการท่ีมีนัยสําคัญที่เขาขายเปนการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย”) เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการไดมาหรือ
จําหนายไปซึ่งสินทรัพย พ.ศ. 2547 และที่ไดแกไขเพ่ิมเติม (“ประกาศการไดมาหรือจําหนายไป”) ซึ่งเมื่อคํานวณขนาด
รายการโดยอางอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอยสําหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 มีขนาด
รายการสูงสุดตามเกณฑมูลคารวมของสิ่งตอบแทน ไมตํ่ากวารอยละ 11.84 และไมตํ่ากวารอยละ 24.12 ของสินทรัพยรวม
ของบริษัทและบริษัทยอย ตามลําดับ ดังน้ัน รายการจําหนายไปซึ่งสินทรัพยทั้งหมดจะมีขนาดรายการรวมท้ังสิ้นเทากับรอย
ละ 35.95 ตามเกณฑมูลคารวมสิ่งตอบแทน  

อยางไรก็ตาม เน่ืองจากมูลคาในการจําหนายไปซึ่งสินทรัพยดังกลาวของบริษัท และ GOLD  เปนมูลคาขั้นตํ่า ซึ่ง
มูลคาสุดทายในการจําหนายไปซึ่งสินทรัพยดังกลาวแกทรัสตจะขึ้นอยูกับการตกลงกันของคูสัญญาที่เก่ียวของ โดยพิจารณา
จากปจจัยที่เก่ียวของและสภาวะของตลาดในขณะน้ัน ดังน้ัน บริษัท และ GOLD จึงประสงคจะขออนุมัติการเขาทํารายการ
ดังกลาวจากที่ประชุมผูถือหุนของแตละกิจการ ซึ่งตองไดรับคะแนนเสียงอนุมัติไมตํ่ากวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมด
ของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับสวนของผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย  

ธุรกรรมจองซื้อหนวยทรัสตของทรัสตโดย GOLD ตามขอ 3 มูลคาประมาณไมเกิน 3,000 ลานบาท ซึ่งทรัสตอยู
ระหวางการเตรียมการจัดต้ังและยื่นคําขอจัดต้ังตอสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย โดยบริษัทจะจัดต้ังบริษัทยอยแหง
ใหมดวยทุนจดทะเบียน 10 ลานบาท เพ่ือทําหนาที่เปนผูจัดการกองทรัสต ซึ่งการจัดต้ังบริษัทยอยแหงใหมของบริษัท และ
การจองซื้อหนวยทรัสตของ GOLD ถือเปนรายการไดมาซึ่งสินทรัพยตามประกาศการไดมาหรือจําหนายไป ซึ่งเมื่อคํานวณ
ขนาดรายการโดยอางอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอยสําหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 มี
ขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑมูลคารวมของสิ่งตอบแทนเทากับรอยละ 0.04 และรอยละ  13.15 ของมูลคาสินทรัพยรวมของ
บริษัท ตามลําดับ  

การเขาซื้อหุนสามัญของ KLAND โดย GOLD ตามขอ 4 มูลคาไมเกิน 3,560 ลานบาท เขาขายเปนการซื้อหรือ
การไดมาซึ่งกิจการของบริษัทอื่น ตามมาตรา 107 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมท้ังที่มีการแกไข
เพ่ิมเติม) และยังถือเปนรายการไดมาซึ่งสินทรัพยตามประกาศการไดมาหรือจําหนายไป ซึ่งเมื่อคํานวณขนาดรายการ โดย
อางอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอยสําหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 มีขนาดรายการสูงสุด
คํานวณตามเกณฑมูลคาสินทรัพย เทากับรอยละ 45.49 ของมูลคาสินทรัพยสุทธิของบริษัท (คํานวณโดยเปรียบเทียบกับงบ

                                                                                                                                                                                     
เมนท จํากัด (“RHD”) และบริษัท วอเตอรไซด แลนด จํากัด (ถือหุนโดย RHD รอยละ 100) ซ่ึง ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 RHD มี
สถานะเปนกิจการที่ควบคุมรวมกันของ KLAND และ บริษัท เฟรเซอร (ไทยแลนด) พีทีอี แอลทีดี  (“FTPL”) ที่ทั้งสองบริษัทถือหุน 
RHD จํานวน 5,100,505 หุน และ 4,900,490 หุน คิดเปนรอยละ 51.00 และรอยละ 49 ของทุนชําระแลวของ RHD ตามลําดับ ซ่ึงตาม
ขอเสนอการขายหุนสามัญ KLAND ใหแก GOLD นั้น SMJC จะดําเนินการให KLAND ขายหุนทั้งหมดที่ถือใน RHD กอนที่จะ
โอนขายหุนสามัญ KLAND ใหแก GOLD (โปรดพิจารณารายละเอียดในเอกสารแนบ 2 ขอมูลสรุปของบริษัท กรุงเทพบานและ
ที่ดิน จํากัด (มหาชน)) 
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การเงินของ KLAND ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 เฉพาะในสวนอสังหาริมทรัพยเพ่ือที่อยูอาศัยในแนวราบ และการขายเงิน
ลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขายที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557)  

ทั้งน้ี เมื่อรวมรายการซื้อหุน KLAND กับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยรายการอื่นที่เกิดขึ้นในชวง 6 เดือนที่ผานมา 
ไดแก  (1) การลงทุนกอสรางอาคารสํานักงาน FYI CENTER ของ GOLD ซึ่งมีขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑมูลคารวมของ
สิ่งตอบแทนเทากับรอยละ 14.07 ของมูลคาสินทรัพยรวมของบริษัทและบริษัทยอย และ (2) รายการไดมาซึ่งสินทรัพย
รายการอื่นที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัทครั้งที่ 6/2557 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของ GOLD จะขอ
อนุมัติการเขาทํารายการจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2557 ของแตละกิจการ อันไดแก การจัดต้ังบริษัทยอยแหง
ใหมโดยบริษัท เพ่ือทําหนาที่เปนผูจัดการกองทรัสต ที่มีขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑมูลคารวมของสิ่งตอบแทนเทากับ
รอยละ 0.04 ของมูลคาสินทรัพยรวมของบริษัทและบริษัทยอย และ ธุรกรรมจองซื้อหนวยทรัสตของทรัสตโดย GOLD ที่มี
ขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑมูลคารวมของสิ่งตอบแทนเทากับรอยละ 13.15 ของมูลคาสินทรัพยรวมของบริษัทและบริษัท
ยอย ขนาดรายการไดมาซึ่งสินทรัพยทั้งหมดของบริษัท จะยังคงเปนตามเกณฑมูลคาสินทรัพย ซึ่งมีขนาดรายการสูงสุด
เทากับรอยละ 45.49 ตามท่ีไดกลาวไวขางตน ซึ่งถือเปนรายการไดมาซึ่งสินทรัพยประเภทที่ 2 ซึ่งมีขนาดรายการสูงกวารอย
ละ 15 แตนอยกวารอยละ 50 

นอกจากน้ี การเขาซื้อหุนสามัญ KLAND ยังเขาขายเปนรายการที่เก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑในการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย เรื่อง 
การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 และที่ไดแกไขเพ่ิมเติม 
(“ประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกัน”) เน่ืองจากกลุมผูถือหุนเดิมของ KLAND ที่จะขายหุนสามัญ KLAND ใหแก GOLD บาง
ราย ไดแก บริษัท เอส เอ็ม เจ ซี เรียลเอสเตท จํากัด (“SMJC”) และบริษัทในกลุม SMJC (ถือหุน KLAND จํานวน 
700,000,160 หุน หรือคิดเปนรอยละ 39.33 ของจํานวนหุนชําระแลวของ KLAND) หรือ บริษัท เฟรเซอร (ไทยแลนด) พีทีอี
แอลทีดี (“FTPL”) (ถือหุน KLAND จํานวน 720,000,000 หุน หรือคิดเปนรอยละ 40.45 ของจํานวนหุนชําระแลวของ 
KLAND)  (กรณี FTPL มีความประสงคที่จะขายหุนสามัญ KLAND ใหแก GOLD)  เปนบุคคลที่เก่ียวโยงกับ GOLD และ
บริษัท เปนเหตุใหการซื้อหุนสามัญ KLAND จาก SMJC บริษัทในกลุม SMJC และ FTPL ซึ่งมีมูลคารายการรวมเทากับ 
2,840 ลานบาท เขาขายเปนรายการท่ีเก่ียวโยงกันโดยมีขนาดรายการเทากับรอยละ 41.47 ของมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ
ของบริษัทและบริษัทยอย ซึ่งเปนขนาดรายการท่ีมีมูลคาเกินกวารอยละ 3 ของมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ คํานวณจากงบ
การเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอยสําหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ทั้งน้ี เมื่อรวมขนาดรายการท่ีเก่ียว
โยงอื่นที่เกิดขึ้นในชวง 6 เดือนที่ผานมา ที่มีขนาดรายการเทากับรอยละ 0.019 ของมูลคาทรัพยสินที่มีตัวตนสุทธิ ดังน้ัน 
รายการเก่ียวโยงกันทั้งหมดจะมีขนาดรายการรวมท้ังสิ้นเทากับรอยละ 41.49 ซึ่งมากกวารอยละ 3.00 ของมูลคาทรัพยสินที่มี
ตัวตนสุทธิของบริษัทและบริษัทยอย  

การทํารายการของ GOLD ดังกลาวขางตน บริษัทในฐานะบริษัทแมของ GOLD จึงตองดําเนินการเสนอใหที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเรื่องดังกลาวดวย รวมท้ังมีหนาที่ตองเปดเผยสารสนเทศการทํารายการตอตลาด
หลักทรัพย และขออนุมัติการเขาทํารายการตอที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท โดยตองไดรับคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับสวนของผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย 
ไดแก บริษัท อเดลฟอส จํากัด ซึ่งถือหุนในบริษัท ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2557 จํานวน 1,262,010,305 หุน คิดเปนรอยละ 66.01    

ทั้งน้ี ในหนังสือนัดประชุมที่สงใหแกผูถือหุนกําหนดใหบริษัทตองนําสงความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
เก่ียวกับเรื่องดังตอไปน้ี (1) ความสมเหตุสมผลและประโยชนของรายการตอบริษัทจดทะเบียน (2) ความเปนธรรมของราคา 
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และเง่ือนไขของรายการ (3)  ผูถือหุนควรลงมติเห็นดวยหรือไมกับรายการ พรอมเหตุผลประกอบ ทั้งน้ี บริษัทไดแตงต้ัง
บริษัท แอดไวเซอรี่ พลัส จํากัด เปนที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (“ที่ปรึกษาทางการเงิน”) ในการทําหนาที่ใหความเห็นแกผู
ถือหุนของบริษัทตอการเขาทํารายการตามขอ 1 - 4 ดังกลาว 

ในการพิจารณาเพ่ือใหความเห็นตอการเขาทํารายการดังกลาว ที่ปรึกษาทางการเงินไดศึกษาขอมูลและเอกสารที่
ไดรับจากบริษัท, GOLD และ KLAND รวมทั้งขอมูลที่เปดเผยโดยทั่วไป เชน มติคณะกรรมการบริษัท และสารสนเทศท่ี
เก่ียวของกับการทํารายการ แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) รายงานของผูสอบบัญชี งบการเงิน ประมาณการ
ทางการเงินและสมมติฐานท่ีเก่ียวของ รายงานการประเมินมูลคาทรัพยสิน สัญญาและใบอนุญาตตางๆ ที่เก่ียวของกับการ
ประกอบธุรกิจของบริษัท, GOLD และ KLAND และเอกสารอ่ืนๆ ที่ไดรับจากบริษัท, GOLD และ KLAND รวมท้ังจากการ
สัมภาษณผูบริหารของบริษัท, GOLD และ KLAND ตลอดจนการประเมินภาวะอุตสาหกรรมและปจจัยทางเศรษฐกิจตาง ๆ 
ที่เก่ียวของ เพ่ือเปนขอมูลในการวิเคราะหและการใหความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินในครั้งน้ี 

ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินต้ังอยูบนสมมติฐานวาขอมูลและเอกสารทั้งหมดที่ไดรับจากบริษัท, GOLD 
และ KLAND รวมท้ังจากการสัมภาษณผูบริหารของบริษัท, GOLD และ KLAND มีความเปนจริง ถูกตอง และครบถวน 
โดยไมมีการเปล่ียนแปลงใดๆในสาระสําคัญ  ตลอดจนเปนการพิจารณาจากสภาวะแวดลอมทางเศรษฐกิจและขอมูลที่
เกิดขึ้นในขณะทําการศึกษาเทาน้ัน หากปจจัยดังกลาวขางตนมีการเปล่ียนแปลงจากปจจุบันอยางมีนัยสําคัญ อาจสงผล
กระทบอยางมีนัยสําคัญตอบริษัท และการทํารายการของบริษัทในครั้งน้ี รวมถึงการตัดสินใจของผูถือหุนได  นอกจากน้ีใน
ประเด็นดานบัญชี ภาษี ขอตกลง และสัญญาที่เก่ียวของกับการทําธุรกรรมทรัสตยังไมมีขอสรุปสุดทายครบถวน ซึ่งทําให
ขอเท็จจริงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอาจเปล่ียนแปลงจากขอมูลที่เปดเผยไวในรายงานฉบับน้ีได ดังน้ันการใหความเห็นของที่
ปรึกษาทางการเงินจึงไมอาจยืนยันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอยางมีนัยสําคัญตอบริษัทในภายหนาได ทั้งน้ี ความเห็นของ 
ที่ปรึกษาทางการเงิน สรุปไดดังน้ี 
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ขอมูลสรุป (Executive Summary) 

 ตามท่ีที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ยูนิเวนเจอร จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557 ได
พิจารณาและอนุมัติในเรื่องที่สําคัญดังน้ี 

1) อนุมัติใหนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติใหบริษัทเขาทําธุรกรรมกับทรัสต โดยใน
การเขาทําธุรกรรมดังกลาว LRK ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท จะเปนผูเขาทําธุรกรรมการใหเชาชวงสิทธิการเชาที่ดิน ใหเชา
อาคารสํานักงาน สิ่งปลูกสราง งานระบบ และจําหนายไปซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินอื่นๆ ของโครงการปารคเวนเชอร  
อโีคเพล็กซ แกทรัสตี ซึ่งกระทําในนามของทรัสตและเพ่ือประโยชนของทรัสต ในมูลคาไมตํ่ากวา 2,700 ลานบาท  

นอกจากนี้ ไดพิจารณาเห็นชอบการจัดต้ังบริษัทยอยแหงใหมของบริษัท เพ่ือทําหนาที่เปนผูจัดการกองทรัสต 
โดยมีขอบเขต อํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบ ตามกฎเกณฑที่เก่ียวของที่กําหนดโดยสํานักงาน ก.ล.ต. โดยมีทุนจด
ทะเบียนไมนอยกวา 10 ลานบาท บริษัทถือหุนรอยละ 99.99 และมอบหมายใหคณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่
ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารเปนผูแตงต้ังกรรมการบริษัทดังกลาวน้ี 

2) อนุมัติใหนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติให GOLD ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท 
โดยบริษัทถือหุนรอยละ 55.73 ของจํานวนหุนชําระแลวของ GOLD เขาทําธุรกรรมกับทรัสต โดยในการเขาทําธุรกรรม
กับทรัสตดังกลาว NSR ซึ่งเปนบริษัทยอยของ GOLD จะเปนผูเขาทําธุรกรรมการใหเชาชวงสิทธิการเชาที่ดินพรอมอาคาร
สํานักงาน สิ่งปลูกสราง งานระบบ และจําหนายไปซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินอื่นๆ ของโครงการสาทร สแควร ออฟฟศ  
ทาวเวอร แกทรัสตี ซึ่งกระทําในนามของทรัสตและเพ่ือประโยชนของทรัสต ในมูลคาไมตํ่ากวา 5,500 ลานบาท 

3) อนุมัติใหนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติให GOLD ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท 
จองซื้อหนวยทรัสตของทรัสตเปนจํานวนไมเกินรอยละ 30 ของจํานวนหนวยทรัสตที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของทรัสต ซึ่ง
จะมีมูลคาประมาณไมเกิน 3,000 ลานบาท (“ธุรกรรมจองซื้อหนวยทรัสต”)  

4) อนุมัติใหนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติให GOLD ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท
เขาซื้อหุนสามัญของบริษัท กรุงเทพบานและที่ดิน จํากัด (มหาชน) (“KLAND”) จํานวน 1,780,000,000 หุน คิดเปนรอยละ 
100 ของจํานวนหุนชําระแลวของ KLAND หรือในจํานวนขั้นตํ่าที่ทําให GOLD ถือหุนใน KLAND ไมนอยกวารอยละ 51 
ของจํานวนหุนชําระแลวของ KLAND และทําใหบริษัทมีอํานาจควบคุมใน KLAND ในราคาหุนละ 2 บาท คิดเปนมูลคา
ทั้งสิ้น 3,560,000,000 บาท จากกลุมผูถือหุนเดิมของ KLAND โดยในการเขาซื้อหุน KLAND ในครั้งน้ีเปนการซื้อเฉพาะใน
สวนอสังหาริมทรัพยประเภทที่อยูอาศัยในแนวราบ 

การเขาทํารายการใหเชาชวงสิทธิการเชาท่ีดิน ใหเชาอาคารสํานักงาน สิ่งปลูกสราง งานระบบ และจําหนายไปซึ่ง
กรรมสิทธ์ิในทรัพยสินอ่ืนๆ ของโครงการปารคเวนเชอร อีโคเพล็กซของบริษัท ตามขอ 1) มูลคาไมตํ่ากวา 2,700 ลานบาท 
และ การเขาทํารายการใหเชาชวงสิทธิการเชาท่ีดินพรอมอาคารสํานักงาน สิ่งปลูกสราง งานระบบ และจําหนายไปซึ่ง
กรรมสิทธ์ิในทรัพยสินอ่ืนๆ ของโครงการสาทร สแควร ออฟฟศ ทาวเวอรของ GOLD ตามขอ 2) มูลคาไมตํ่ากวา 5,500 
ลานบาท ถือเปนรายการจําหนายไปซึ่งสินทรัพย ตามประกาศการไดมาหรือจําหนายไป ซึ่งเมื่อคํานวณขนาดรายการโดย
อางอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอยสําหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 มีขนาดรายการสูงสุด
ตามเกณฑมูลคารวมของสิ่งตอบแทน ไมตํ่ากวารอยละ 11.84 และไมตํ่ากวารอยละ 24.12 ของสินทรัพยรวมของบริษัทและ
บริษัทยอย ตามลําดับ ดังน้ัน รายการจําหนายไปซึ่งสินทรัพยทั้งหมดจะมีขนาดรายการรวมทั้งสิ้นเทากับรอยละ 35.95 ตาม
เกณฑมลูคารวมสิ่งตอบแทน  
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(โปรดพิจารณารายละเอียดการคํานวณขนาดรายการจําหนายไปซึ่งสินทรัพยในขอ 1.1.2 และขอ 1.2.2 ประเภทและขนาด
ของรายการ) 

อยางไรก็ตาม เน่ืองจากมูลคาในการจําหนายไปซึ่งสินทรัพยดังกลาวของบริษัท และ GOLD ตามขอ 1) และ 2) 
เปนมูลคาขั้นตํ่า ซึ่งมูลคาสุดทายในการจําหนายไปซึ่งสินทรัพยดังกลาวแกทรัสตจะขึ้นอยูกับการตกลงกันของคูสัญญาที่
เก่ียวของ โดยพิจารณาจากปจจัยที่เก่ียวของและสภาวะของตลาดในขณะน้ัน ดังน้ัน บริษัท และ GOLD จึงประสงคจะขอ
อนุมัติการเขาทํารายการดังกลาวจากที่ประชุมผูถือหุนของแตละกิจการ ซึ่งตองไดรับคะแนนเสียงอนุมัติไมตํ่ากวา 3 ใน 4 
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับสวนของผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย  

ธุรกรรมจองซื้อหนวยทรัสตของทรัสตโดย GOLD ตามขอ 3) มูลคาประมาณไมเกิน 3,000 ลานบาท ซึ่งทรัสตอยู
ระหวางการเตรียมการจัดต้ังและยื่นคําขอจัดต้ังตอสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย โดยบริษัทจะจัดต้ังบริษัทยอยแหง
ใหมดวยทุนจดทะเบียน 10 ลานบาท เพ่ือทําหนาที่เปนผูจัดการกองทรัสต ซึ่งการจัดต้ังบริษัทยอยแหงใหมของบริษัท และ
การจองซื้อหนวยทรัสตของ GOLD ถือเปนรายการไดมาซึ่งสินทรัพยตามประกาศการไดมาหรือจําหนายไป ซึ่งเมื่อคํานวณ
ขนาดรายการโดยอางอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอยสําหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 มี
ขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑมูลคารวมของสิ่งตอบแทนเทากับรอยละ 0.04 และรอยละ 13.15 ของมูลคาสินทรัพยรวมของ
บริษัท ตามลําดับ  

การเขาซื้อหุนสามัญของ KLAND โดย GOLD ตามขอ 4) มูลคาไมเกิน 3,560 ลานบาท เขาขายเปนการซื้อหรือ
การไดมาซึ่งกิจการของบริษัทอื่น ตามมาตรา 107 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมท้ังที่มีการแกไข
เพ่ิมเติม) และยังถือเปนรายการไดมาซึ่งสินทรัพยตามประกาศการไดมาหรือจําหนายไป ซึ่งเมื่อคํานวณขนาดรายการ โดย
อางอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอยสําหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 มีขนาดรายการสูงสุด
คํานวณตามเกณฑมูลคาสินทรัพย เทากับรอยละ 45.49 ของมูลคาสินทรัพยสุทธิของบริษัท (คํานวณโดยเปรียบเทียบกับงบ
การเงินของ KLAND ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 เฉพาะในสวนอสังหาริมทรัพยเพ่ือที่อยูอาศัยในแนวราบ และการขายเงิน
ลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขายที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557)  

ทั้งน้ี หากนับรวมรายการไดมาซึ่งสินทรัพยรายการอื่นที่เกิดขึ้นในชวง 6 เดือนที่ผานมา ไดแก 1) การลงทุน
กอสรางอาคารสํานักงาน FYI CENTER ของ GOLD ซึ่งมีขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑมูลคารวมสิ่งตอบแทน เทากับรอย
ละ 14.07 ของมูลคาสินทรัพยรวมของบริษัทและบริษัทยอย และ 2) รายการไดมาซึ่งสินทรัพยรายการอ่ืนที่ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทของบริษัทครั้งที่ 6/2557 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของ GOLD ครั้งที่ 6/2557 จะขออนุมัติการ
เขาทํารายการจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2557 ของแตละกิจการ อันไดแก การจัดต้ังบริษัทยอยแหงใหมโดย
บริษัท เพ่ือทาํหนาที่เปนผูจัดการกองทรัสต ที่มีขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑมูลคารวมของสิ่งตอบแทนเทากับรอยละ 0.04 
ของมูลคาสินทรัพยรวมของบริษัทและบริษัทยอย และ ธุรกรรมจองซื้อหนวยทรัสตของทรัสตโดย GOLD ที่มีขนาดรายการ
สูงสุดตามเกณฑมูลคารวมของสิ่งตอบแทนเทากับรอยละ 13.15 ของมูลคาสินทรัพยรวมของบริษัทและบริษัทยอย ขนาด
รายการไดมาซึ่งสินทรัพยทั้งหมด จะยังคงเปนตามเกณฑมูลคาสินทรัพย ซึ่งมีขนาดรายการสูงสุดเทากับรอยละ 45.49 ตามที่
ไดกลาวไวขางตนซึ่งถือเปนรายการไดมาซึ่งสินทรัพยประเภทที่ 2 ซึ่งมีขนาดรายการสูงกวารอยละ 15 แตนอยกวารอยละ 
50 

(โปรดพิจารณารายละเอียดการคํานวณขนาดรายการไดมาซึ่งสินทรัพยในขอ 2.2 ประเภทและขนาดของรายการ) 
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นอกจากนี้ การเขาซื้อหุนสามัญ KLAND ยังเขาขายเปนรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกัน 
เน่ืองจากกลุมผูถือหุนเดิมของ KLAND ที่จะขายหุนสามัญ KLAND ใหแก GOLD บางราย ไดแก บริษัท เอส เอ็ม เจ ซี เรียล
เอสเตท จํากัด (“SMJC”) และบริษัทในกลุม SMJC หรือ บริษัท เฟรเซอร (ไทยแลนด) พีทีอีแอลทีดี (“FTPL”)  เปนบุคคลที่
เก่ียวโยงกับ GOLD และบริษัท เปนเหตุใหการซื้อหุนสามัญ KLAND จาก SMJC บริษัทในกลุม SMJC และ FTPL ซึ่งมี
มูลคารายการรวมเทากับ 2,840 ลานบาท เขาขายเปนรายการท่ีเก่ียวโยงกันโดยมีขนาดรายการเทากับรอยละ 41.47 ของมูลคา
สินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทและบริษัทยอย ซึ่งเปนขนาดรายการท่ีมีมูลคาเกินกวารอยละ 3 ของมูลคาสินทรัพยที่มี
ตัวตนสุทธิ คํานวณจากงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอยสําหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ทั้งน้ี 
เมื่อรวมขนาดรายการที่เก่ียวโยงอื่นที่เกิดขึ้นในชวง 6 เดือนที่ผานมา ที่มีขนาดรายการเทากับรอยละ 0.019 ของมูลคา
ทรัพยสินที่มีตัวตนสุทธิ ดังน้ัน รายการเก่ียวโยงกันทั้งหมดจะมีขนาดรายการรวมท้ังสิ้นเทากับรอยละ 41.49 ซึ่งมากกวารอย
ละ 3.00 ของมูลคาทรัพยสินที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทและบรษิัทยอย 

(โปรดพิจารณารายละเอียดการคํานวณขนาดรายการท่ีเก่ียวโยงกันในขอ 2.2 ประเภทและขนาดของรายการ) 

การเขาทํารายการใหเชาชวงสิทธิการเชาท่ีดิน อาคารสํานักงาน สิ่งปลูกสราง งานระบบ และจําหนายไปซึ่ง
กรรมสิทธ์ิในทรัพยสินอ่ืนๆ ของโครงการปารคเวนเชอร อีโคเพล็กซ และโครงการสาทร สแควร ออฟฟศ ทาวเวอรของ
บริษัทและ GOLD แกทรัสต เปนไปตามนโยบายของกลุมบริษัท ที่ตองการขยายการลงทุนและพัฒนาโครงการ
อสังหาริมทรัพยอยางตอเน่ือง โดยที่ปจจุบันรายไดหลักที่มาจากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ตองใชเงินลงทุนจํานวนมาก
เพ่ือพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพยใหมๆ การจําหนายสินทรัพยเขากองทรัสตในครั้งน้ี จะทําใหบริษัท และ GOLD ไดรับ
ประโยชนจากการเขาทํารายการ ไดแก มีเงินสดหรือเงินทุนเพ่ิมขึ้นเพ่ือใชลงทุนโครงการอสังหาริมทรัพยโครงการใหมๆ 
ตามแผนการลงทุนในอนาคต สามารถนําเงินที่ไดจากการจําหนายสินทรัพยไปชําระคืนเงินกูยืมที่เก่ียวของกับสินทรัพยที่
จําหนายไป ทําใหภาระหนี้ลดลง และสามารถกูยืมเงินใหมไดเพ่ิมขึ้น การจําหนายสินทรัพยทําใหไมตองรับความเสี่ยง
ทั้งหมด ที่อาจเกิดขึ้นจากความผันผวนของรายไดคาเชาในอนาคตจากการเปนผูใหเชาอาคารโดยตรง อีกทั้งจะมีรายได
เพ่ิมขึ้นจากการที่บริษัทยอยจะไดรับการวาจางใหเปนผูจัดการกองทรัสต และผูบริหารอสังหาริมทรัพยของทรัสต 
นอกจากน้ี การจําหนายสินทรัพยใหแกทรัสตในครั้งน้ี ตามหลักการเบื้องตนทางภาษี จะไมมีภาระภาษีเงินไดนิติบุคคลจาก
กําไรท่ีไดจากการจําหนายสินทรัพย ทันที ณ วันที่เขาทํารายการ แตจะทยอยรับรูรายไดเพ่ือเสียภาษีตลอดอายุระยะเวลาของ
การใหเชาชวงสิทธิการเชา แตทั้งน้ีไมรวมการจําหนายกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินอื่นๆ เชน เฟอรนิเจอร เครื่องมือ และอุปกรณ
อํานวยความสะดวกตางๆ ที่ตองมีภาระภาษีจากกําไรท่ีเกิดขึ้นจากการจําหนายสินทรัพยดังกลาวในทันที ซึ่งมีจํานวนไมมาก
นัก   

อยางไรก็ตาม การทํารายการดังกลาวขางตนมีผลกระทบและความเส่ียง ตอบริษัท และ GOLD ไดแก รายไดคาเชา
และคาบริการตางๆท่ีเก่ียวของ จะถูกโอนไปที่ทรัสต ทําใหบริษัท และ GOLD ไมมีรายไดในสวนน้ีตอไป มีหน้ีสินเพ่ิมขึ้น
จากการรับรูคาตอบแทนจากการจําหนายสินทรัพยเปนหน้ีสินในรายการเงินรับลวงหนาจากการขายสิทธิการเชาใหทรัสต 
ในงบการเงิน เน่ืองจากการทํารายการภายใตธุรกรรมทรัสตในคร้ังน้ี ในทางบัญชีไมถือเปนการจําหนายสินทรัพยที่แทจริง 
(True Sale) นอกจากน้ี กรณีที่เง่ือนไขบังคับตางๆ กอนการเขาทํารายการไมบรรลุผลสําเร็จ ทําใหมีคาใชจายตางๆ ที่
เก่ียวของกับการทํารายการโดยสูญเปลา แตทั้งน้ีคาใชจายที่ตองจายไปกอนดังกลาวมีจํานวนไมมาก ไดแก คาที่ปรึกษา และ
คาใชจายในการประเมินราคาทรัพยสิน เปนตน 

สําหรับราคาขั้นตํ่าในการจําหนายสินทรัพยของโครงการปารคเวนเชอร อีโคเพล็กซ ที่ไมตํ่ากวา 2,700 ลานบาท  
เปนราคาท่ีเหมาะสม โดยเปนราคาที่สูงกวาราคาประเมินของที่ปรึกษาทางการเงินและผูประเมินราคาอิสระที่มีราคาประเมิน
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เทากับ 2,386.54 ลานบาท และ 2,698.50 ลานบาท ตามลําดับ และราคาขั้นตํ่าในการจําหนายสินทรัพยของโครงการสาทร 
สแควร ออฟฟศ ทาวเวอร ที่ไมตํ่ากวา 5,500 ลานบาท เปนราคาท่ีเหมาะสม โดยเปนราคาที่สูงกวาราคาประเมินของที่
ปรึกษาทางการเงินและผูประเมินราคาอิสระที่มีราคาประเมินเทากับ 5,316.29 ลานบาท และ 5,133.20 ลานบาท ตามลําดับ 

นอกจากน้ี เง่ือนไขตางๆ ในการเขาทํารายการในครั้งน้ี มีความเหมาะสม เน่ืองจาก เปนไปตามเกณฑในการเขาทํา
รายการไดมาและจําหนายไปซึ่งสินทรัพย และขอกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวของ และ/หรือเง่ือนไขปกติทั่วไปของการใหเชาชวง
สิทธิการเชาที่ดิน อาคารสํานักงาน สิ่งปลูกสราง งานระบบและกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินอื่นๆ และ/หรือเปนเง่ือนไขที่คูสัญญา
ตกลงกันตามความสมัครใจ ซึ่งเง่ือนไขดังกลาวมิไดทําใหบริษัทเสียประโยชนแตอยางใด 

ท่ีปรึกษาทางการเงินมีความเห็นวา การเขาทํารายการจําหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัท และ GOLD ดังกลาว
ขางตน มีความเหมาะสม ราคาและเง่ือนไขของรายการมีความยุติธรรม ผูถือหุนจะไดรับประโยชนจากการเขาทํารายการ 
และควรลงมติเห็นชอบในการเขาทํารายการในคร้ังน้ี 

การเขาทํารายการจองซื้อหนวยทรัสตของทรัสต โดย GOLD เพ่ือชวยสนับสนุนการออกและเสนอขาย
หนวยทรัสตของทรัสตที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทําใหทรัสตสามารถระดมเงินทุนไดเพียงพอเพื่อใชสําหรับการซื้อสินทรัพย
จากบริษัทและ GOLD ไดตามเปาหมายท่ีวางไว และดวยสินทรัพยตางๆท่ีมีศักยภาพในการสรางรายไดคาเชาอยางตอเน่ือง
ใหแกทรัสต สงผลให GOLD ในฐานะผูถือหนวยทรัสตมีโอกาสท่ีจะไดรับผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนในทรัสต อยางไร
ก็ตาม การจองซื้อหนวยทรัสตจะเกิดขึ้นกอนที่  GOLD จะไดรับเงินจากการจําหนายสินทรัพยเขาทรัสต ทําใหมีภาระ
ดอกเบี้ยจากเงินกูยืมระยะสั้นในชวงระยะเวลาสั้นๆ เพ่ือจองซื้อหนวยทรัสตกอนที่จะไดรับเงินจากการจําหนายสินทรัพย
ดังกลาว 

นอกจากน้ี ราคาตอหนวยของหนวยทรัสตที่ GOLD เขาลงทุนจะเปนราคาตลาด โดยเปนราคาเดียวกับหนวยทรัสต
ที่ทรัสตขายใหกับนักลงทุนทั่วไปท่ีกําหนดโดยวิธี Book Building  

ท่ีปรึกษาทางการเงินมีความเห็นวา การเขาทํารายการจองซื้อหนวยทรัสตของทรัสต โดย GOLD มีความ
เหมาะสม ราคาในการเขาทํารายการมีความยุติธรรม ผูถือหุนจะไดรับประโยชนจากการเขาทํารายการ และควรลงมติ
เห็นชอบในการเขาทํารายการในคร้ังน้ี 

การเขาทํารายการซื้อหุนสามัญ KLAND โดย GOLD ถือเปนการขยายการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพยซึ่งเปน
ธุรกิจหลักที่ GOLD มีประสบการณและความเช่ียวชาญอยูแลวในปจจุบัน ประกอบกับ KLAND ซึ่งเปนบริษัทที่มีช่ือเสียง มี
ผลประกอบการท่ีดี มีศักยภาพในการดําเนินธุรกิจ สามารถสงเสริมธุรกิจของ GOLD และเปนชองทางการขยายธุรกิจ ขยาย
ตลาด เพ่ิมศักยภาพในการแขงขันทางธุรกิจ และสรางโอกาสให GOLD และบริษัทไดรับผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุน อีก
ทั้งยังเปนการเพ่ิมขนาดสินทรัพยและรายไดในกลุมบริษัทใหเพ่ิมขึ้น รวมทั้งจะไดรับประโยชนสูงสุดจากการรวมกัน 
(synergy) นอกจากน้ี ยังสงผลให GOLD สามารถขยายตลาดที่อยูอาศัยจากตลาดระดับกลาง ใหครอบคลุมถึงตลาดระดับบน
ไดทันที ซึ่งเปนไปตามเปาหมายและกลยุทธของกลุมบริษัท ที่จะกาวขึ้นเปนบริษัทอสังหาริมทรัพยช้ันนําของประเทศไทย 

อยางไรก็ตาม การทํารายการซื้อหุน KLAND ในครั้งน้ี จะทําให GOLD มีหน้ีสินเพ่ิมขึ้น จากการที่ตองกูยืมเงิน
เพ่ือใชซื้อหุน และอาจไดรับความเสี่ยงจากการลงทุนหากไมสามารถดําเนินงานใหเปนไปตามที่คาดหวังไว รวมท้ังมีความ
เสี่ยงจากการไมสามารถประสานประโยชนจากการรวมกัน (Synergy) ของสองกิจการได  ซึ่งทําใหประโยชนที่คาดไวจาก
การลงทุนลดลง  
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ราคาที่กําหนดเปนราคาซื้อหุนสามัญ KLAND ที่ 2.00 บาทตอหุน ที่ปรึกษาทางการเงินมีความเห็นวา  
เปนราคาท่ีเหมาะสม โดยเปนราคาที่ตํ่ากวาราคาประเมินของที่ปรึกษาทางการเงินตามวิธีมูลคาตลาดของสินทรัพยสุทธิและ
วิธีมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสด ซึ่งมีราคาประเมินตามวิธีดังกลาวเทากับ 2.20 บาทตอหุน และ 2.16 บาทตอหุน 
ตามลําดับ 

ท่ีปรึกษาทางการเงินมีความเห็นวา การเขาทํารายการซื้อหุนสามัญ KLAND ของ GOLD ซึ่งเปนรายการที่เก่ียว
โยงกัน มีความเหมาะสม ราคาและเง่ือนไขของรายการมีความยุติธรรม ผูถือหุนจะไดรับประโยชนจากการเขาทํารายการ 
และควรลงมติเห็นชอบในการเขาทํารายการในคร้ังน้ี  

การพิจารณาอนุมัติหรือไมอนุมัติการเขาทํารายการตางๆ ในครั้งน้ี ผูถือหุนของบริษัทสามารถพิจารณาไดจาก
เหตุผลและความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินตามรายละเอียดในรายงานฉบับน้ี ทั้งน้ี การตัดสินใจสุดทายขึ้นอยูกับดุลย
พินิจของผูถือหุนเปนสําคัญ 
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1. การเขาทําธุรกรรมกับทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชา 

บริษัท และ GOLD ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท มีความประสงคจะเขาทําธุรกรรมกับทรัสตเพ่ือการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชา (REIT Transaction) ซึ่งจะจัดต้ังขึ้น โดยการทํารายการภายใตธุรกรรมทรัสตดังกลาว
ประกอบดวย 

1.1) การเขาทําธุรกรรมของ LRK ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท โดยการใหเชาชวงสิทธิการเชาที่ดิน ใหเชาอาคาร
สํานักงาน สิ่งปลูกสราง งานระบบ และจําหนายไปซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินอื่นๆของโครงการปารคเวนเชอร อีโคเพล็กซ 
แกทรัสตี ซึ่งกระทําในนามของทรัสตและเพ่ือประโยชนของทรัสต รวมทั้งการจัดต้ังบริษัทยอยแหงใหมของบริษัท ทุนจด
ทะเบียน 10 ลานบาท เพ่ือทําหนาที่เปนผูจัดการกองทรัสต โดยบริษัทจะถือหุนในสัดสวนรอยละ 99.99 

1.2) การเขาทําธุรกรรมของ NSR ซึ่งเปนบริษัทยอยของ GOLD โดยการใหเชาชวงสิทธิการเชาที่ดินพรอมอาคาร
สํานักงาน สิ่งปลูกสราง งานระบบ และจําหนายไปซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินอื่นๆของโครงการสาทร สแควร ออฟฟศ ทาว
เวอร แกทรัสตี ซึ่งกระทําในนามของทรัสตและเพ่ือประโยชนของทรัสต 

1.3) การจองซื้อหนวยทรัสตของทรัสต โดย GOLD จํานวนไมเกินรอยละ 30.00 ของจํานวนหนวยทรัสตที่
จําหนายไดแลวทั้งหมดของทรัสต (“ธุรกรรมจองซื้อหนวยทรัสต” 

บริษัทจะเขาทํารายการหลังจากที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท และ GOLD ไดรับอนุมัติจากที่
ประชุมผูถือหุนของ GOLD ซึ่งการประชุมผูถือหุนของบริษัท และ GOLD จะจัดขึ้นในวันที่ 9 ธันวาคม 2557 ในกรณีที่ที่
ประชุมผูถือหุนของทั้งสองบริษัทอนุมัติการเขาทํารายการ การใหเชาชวงสิทธิการเชาในโครงการปารคเวนเชอร อีโคเพล็กซ 
และโครงการสาทร สแควร ออฟฟศ ทาวเวอร แกทรัสต จะเกิดขึ้นภายหลังจากที่ทรัสตไดจดทะเบียนจัดต้ังกับสํานักงาน 
ก.ล.ต. และเง่ือนไขบังคับกอนตามขอกําหนดและเงื่อนไขซึ่งปรากฏในสัญญาเชาชวง และ/หรือสัญญาเชา และสัญญาซื้อ
ขายทรัพยสินสําเร็จ สําหรับการจองซื้อหนวยทรัสตของ GOLD จะเกิดขึ้นเมื่อทรัสตเสนอขายหนวยทรัสต ซึ่งปจจุบัน
บริษัท และ GOLD อยูระหวางการดําเนินการในดานตางๆ เพ่ือเตรียมจัดต้ังและยื่นคําขอจัดต้ังทรัสตตอสํานักงาน ก.ล.ต. 
และตลาดหลักทรัพย 

ทั้งน้ี รายละเอียดของการเขาทํารายการตางๆ มีดังตอไปน้ี 
 

1.1 รายการใหเชาชวงสิทธิการเชาท่ีดิน การใหเชาอาคารสํานักงาน สิ่งปลูกสราง งานระบบ และการจําหนายไปซึ่ง
กรรมสิทธ์ิทรัพยสินอ่ืนๆของอาคารปารคเวนเชอร อีโคเพล็กซ  

1.1.1     ลักษณะและรายละเอียดของรายการ 

บริษัทมีความประสงคจะเขาทําธุรกรรมกับทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาซึ่งจะจัดต้ังขึ้น
โดยให LRK ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท เปนผูเขาทําธุรกรรมการใหเชาชวงสิทธิการเชาที่ดิน ใหเชาอาคารสํานักงาน สิ่ง
ปลูกสราง งานระบบ และจําหนายไปซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินอื่นๆ ของโครงการปารคเวนเชอร อีโคเพล็กซ แกทรัสตี ซึ่ง
กระทําในนามของทรัสตและเพ่ือประโยชนของทรัสต ในมูลคาไมตํ่ากวา 2,700 ลานบาท ทั้งน้ี เพ่ือเปนการสนับสนุนการ
เขาทํา REIT Transaction บริษัทจะจัดต้ังบริษัทยอยแหงใหมของบริษัท ทุนจดทะเบียน 10 ลานบาท เพ่ือทําหนาที่เปน
ผูจัดการกองทรัสต (REIT Manager) โดยบริษัทจะถือหุนในสัดสวนรอยละ 99.99 



รายงานความเห็นทีป่รึกษาทางการเงินอิสระตอการไดมาและจําหนายไปซ่ึงสินทรัพย และรายการที่เก่ียวโยงกัน 

- 12 - 

ในกรณีที่ที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทอนุมัติการเขาทํารายการดังกลาว บริษัทคาดวาจะดําเนินการใหเชาชวงสิทธิ
การเชาที่ดิน การใหเชาอาคารสํานักงาน สิ่งปลูกสราง งานระบบ และการจําหนายไปซึ่งกรรมสิทธิ์ทรัพยสินอื่นๆ ของ
โครงการปารคเวนเชอร อีโคเพล็กซ แกทรัสต จะเกิดขึ้นภายหลังจากที่ทรัสตไดจดทะเบียนจัดต้ังกับสํานักงาน ก.ล.ต. และ
เง่ือนไขบังคับกอนตามขอกําหนดและเง่ือนไขซึ่งปรากฏในสัญญาเชาชวง และ/หรือสัญญาเชา และสัญญาซื้อขายสินทรัพย
สําเร็จครบถวน ซึ่งปจจุบันบริษัทและ GOLD อยูระหวางการดําเนินการในดานตางๆ เพ่ือเตรียมจัดต้ังทรัสตและยื่นคําขอ
จัดต้ังตอสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยตอไป 

1.1.2    ประเภทและขนาดของรายการ 

การใหเชาชวงสิทธิการเชาที่ดิน การใหเชาอาคารสํานักงาน สิ่งปลูกสราง งานระบบ และการจําหนายไปซึ่ง
กรรมสิทธิ์ทรัพยสินอื่นๆ ของโครงการปารคเวนเชอร อีโคเพล็กซ แกทรัสต ในมูลคาไมตํ่ากวา 2,700 ลานบาท ถือเปน
รายการจาํหนายไปซึ่งสินทรัพยตามประกาศการไดมาหรือจําหนายไป โดยมีขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑมูลคารวมของสิ่ง
ตอบแทนเทากับรอยละ 11.84 ของมูลคาสินทรัพยรวมของบริษัท โดยคํานวณจากงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย
สําหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ที่มีมูลคาสินทรัพยรวมเทากับ 22,807.15 ลานบาท 

ขนาดรายการจําหนายไปซึ่งสินทรัพยคํานวณตามเกณฑมูลคารวมของสิ่งตอบแทน เปนดังน้ี  

เกณฑมูลคารวมของสิ่งตอบแทน          =                 มูลคาที่ไดรับ * 100%  . 
                                   สินทรัพยรวมของบริษัท 

       =      2,700,000,000 * 100% 
                          22,807,147,000 

   =                 11.84%     

หมายเหตุ:  ไมไดคํานวณขนาดของรายการตามเกณฑมูลคาสินทรัพย และเกณฑกําไรสุทธิ เนื่องจากรายการนี้ไมใช
รายการจําหนายหุน และไมไดคํานวณขนาดรายการตามเกณฑมูลคาหลักทรัพย เนื่องจากไมมีการออกหุนใหม
ของบริษัท      

ทั้งน้ี หากนับรวมรายการจําหนายไปซึ่งสินทรัพยรายการอื่น ไดแก รายการใหเชาชวงสิทธิการเชาที่ดินพรอม
อาคารและจําหนายไปซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินอื่นๆ โครงการสาทร สแควร ออฟฟศ ทาวเวอรของ GOLD ในมูลคาไมตํ่า
กวา 5,500 ลานบาท แกทรัสต ซึ่งมีขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑมูลคารวมของสิ่งตอบแทนเทากับรอยละ 24.12 ของ
สินทรัพยรวมของบริษัทและบริษัทยอย ดังน้ัน รายการจําหนายไปซึ่งสินทรัพยทั้งหมดจะมีขนาดรายการรวมเทากับรอยละ 
35.95 ตามเกณฑมูลคารวมของสิ่งตอบแทน 

อยางไรก็ตาม เน่ืองจากมูลคาในการจําหนายไปซึ่งสินทรัพยดังกลาวของบริษัท และ GOLD  เปนมูลคาขั้นตํ่า ซึ่ง
มูลคาสุดทายในการจําหนายไปซึ่งสินทรัพยดังกลาวแกทรัสตจะขึ้นอยูกับการตกลงกันของคูสัญญาที่เก่ียวของ โดยพิจารณา
จากปจจัยที่เก่ียวของและสภาวะของตลาดในขณะน้ัน และราคาประเมินของผูประเมินราคาอิสระ ดังน้ัน บริษัท และ GOLD 
จึงประสงคจะขออนุมัติการเขาทํารายการดังกลาวจากที่ประชุมผูถือหุนของแตละกิจการ ซึ่งตองไดรับคะแนนเสียงอนุมัติไม
ตํ่ากวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับสวนของผูถือหุน
ที่มีสวนไดเสีย 
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1.1.3      มูลคาสินทรัพยท่ีจําหนายและมูลคาสิ่งตอบแทน 

LRK จะไดรับคาตอบแทนจากการใหเชาชวงสิทธิการเชาที่ดิน การใหเชาอาคารสํานักงาน สิ่งปลูกสราง งาน
ระบบ และการจําหนายไปซึ่งกรรมสิทธิ์ทรัพยสินอื่นๆ ของโครงการปารคเวนเชอร อีโคเพล็กซ ในมูลคาไมตํ่ากวา 2,700 
ลานบาท โดยมูลคาสินทรัพยสุดทายจะขึ้นอยูกับการตกลงกันของคูสัญญาที่เก่ียวของ ปจจัยที่เก่ียวของ สภาวะของตลาดใน
ขณะน้ัน และราคาประเมินของผูประเมินราคาอิสระ 

ทั้งน้ี มูลคาสิ่งตอบแทนที่กําหนดไมตํ่ากวา 2,700 ลานบาท เปนมูลคาที่สูงกวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพย
ดังกลาว ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 เปนจํานวน 350.82 ลานบาท หรือสูงกวารอยละ 14.93 

1.1.4      บุคคลท่ีเก่ียวโยงกันและลักษณะความสัมพันธ 

- คูกรณีที่เก่ียวของ 

ผูใหเชาชวงและผูขาย : บริษัท เลิศรัฐการ จํากัด (“LRK”) 

ผูรับเชาชวงและผูซื้อ : ทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาซึ่งจัดต้ังขึ้นโดยมีบริษัท
หลักทรัพยจัดการกองทุนกสิกรไทย จํากัด เปนทรัสตีซึ่งกระทําในนามทรัสต 
และเพ่ือประโยชนของทรัสต  

- ความสัมพันธระหวางคูกรณีและขอบเขตของสวนไดเสียของบุคคลที่เก่ียวโยงกัน 

   LRK เปนบริษัทยอยของบริษัท โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 บริษัทถือหุนใน LRK ในสัดสวนรอยละ 
100.00  

   บริษัทและ LRK ไมมีความสัมพันธกับทรัสต เน่ืองจากทรัสตยังอยูระหวางการเตรียมจัดต้ัง อยางไรก็ดี 
GOLD ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทมีแผนจะจองซ้ือหนวยทรัสตของทรัสต จํานวนไมเกินรอยละ 30.00 
ของจํานวนหนวยทรัสตที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของทรัสต นอกจากน้ี NSR ซึ่งเปนบริษัทยอยรอยละ 100 
ของ GOLD และเปนผูใหเชาชวงสิทธิการเชาที่ดินพรอมอาคารสํานักงาน สิ่งปลูกสราง งานระบบ และการ
จําหนายไปซึ่งกรรมสิทธิ์ทรัพยสินอื่นๆ ของโครงการสาทร สแควร ออฟฟศ ทาวเวอร แกทรัสต มีแผนที่จะ
รับเปนผูบริหารอสังหาริมทรัพยของทรัสต  

1.1.5      รายละเอียดของสินทรัพยท่ีจําหนายไป 
สินทรัพยของโครงการปารคเวนเชอร อีโคเพล็กซ ที่ LRK จะจําหนายใหแกทรัสต มีรายละเอียดดังน้ี 

สินทรัพยที่จะใหเชาชวงและซื้อ
ขาย  

: 1) สิทธิการเชาชวงที่ดินซึ่งเปนที่ต้ังอาคารสํานักงานโครงการปารคเวนเชอร อีโค
เพล็กซ รวมเน้ือที่ 5-0-36.2 ไร รวมถึงที่จอดรถใตดินซึ่งอยูภายใตที่ดินดังกลาว 
ระยะเวลาของสิทธิการเชาคงเหลือประมาณ 27 ป (สิ้นสุดในวันที่ 5 กันยายน 
2584)  

2) สิทธิการเชาอาคารสํานักงาน สิ่งปลูกสราง งานระบบของโครงการปารคเวน
เชอร อีโคเพล็กซ ระยะเวลาของสิทธิการเชาคงเหลือประมาณ 27 ป (สิ้นสุดใน
วันที่ 5 กันยายน 2584) ซึ่งประกอบดวย  
 อาคารสํานักงานโครงการปารคเวนเชอร อีโคเพล็กซ ช้ัน 1-221/ พ้ืนที่ภายใน

ประมาณ 53,304 ตร.ม. และเปนพ้ืนที่เชารวมประมาณ 27,184 ตร.ม. ซึ่ง
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รวมถึงที่จอดรถใตดินซึ่งอยูภายใตอาคารสํานักงานดังกลาว  
 อาคารและสิ่งปลูกสรางและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ซึ่งเปนสวนควบ

ของอาคารดังกลาวทั้งหมดที่จะกอสรางขึ้นบนอาคารสํานักงานดังกลาว  
 งานระบบตางๆ เชน ระบบวิศวกรรมไฟฟา ระบบปรับอากาศ ระบบ

สุขาภิบาล ระบบดับเพลิง ระบบสื่อสาร ระบบสาธารณูปโภค ที่อยูภายใน
อาคารสํานักงานดังกลาว  

 ทรัพยสินอื่นๆ ที่คูสัญญาจะไดตกลงกัน ภายหลังการทํา Due Diligence  

3) กรรมสิทธิ์ในเฟอรนิเจอร เครื่องมือ และอุปกรณอํานวยความสะดวกตางๆ 
รวมท้ังอุปกรณอื่นที่ใชในการประดับตกแตง และ/หรือใชในการประกอบธุรกิจ
ที่เก่ียวของกับการใหเชาพ้ืนที่ของอาคารสํานักงานดังกลาว รวมถึงสิทธิที่
เก่ียวเน่ืองกับทรัพยสินดังกลาว  

หมายเหตุ : 1/อาคารสํานักงานโครงการปารคเวนเชอร อีโคเพล็กซ เปนอาคารสูง 
33 ช้ัน (ไมนับรวมช้ันใตดิน) แตในการระบุเลขช้ันของอาคาร
ประกอบไปดวยช้ันที่ 1-12 และช้ันที่ 14-34 โดยไมมีช้ันที่ 13 ซึ่งการ
ระบุเลขช้ันดังกลาวมีลักษณะเหมือนกับอาคารสูงอื่นๆ ทั่วไป ที่
มักจะนับขามช้ันที่ 13  

นอกจากน้ี เมื่อเดือนธันวาคม 2554 LRK ไดใหบริษัท ทีซีซี ลักซชูรี
โฮเทลส แอนด รีสอรท จํากัด เชาพ้ืนที่บางสวนของโครงการปาร
คเวนเชอร อีโคเพล็กซ (ช้ันที่ 23 – 34) เพ่ือดําเนินกิจการโรงแรม 
โดยมีสัญญาเชาระยะยาว 30 ป ดังน้ัน อาคารท่ีจะใหเชาชวงในคร้ังน้ี
จะไมรวมพ้ืนที่ใหเชาระยะยาวดังกลาว  

ที่ต้ังสินทรัพย : 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ  

ทางเขา - ออกและสภาพแวดลอม
ทั่วไป  

: ถนนสายหลัก ไดแก ถนนวิทยุ อาคารมีทางเช่ือมตอกับสถานีรถไฟฟาเพลินจิต  

 

การใชประโยชนในปจจุบัน  

 

: ใหเชาพ้ืนที่สําหรับใชเปนอาคารสํานักงานและรานคา โดยปจจุบันมีอัตราการเชา
พ้ืนที่ประมาณรอยละ100 ของพื้นที่เชาทั้งหมด และมีอายุสัญญาเชาโดยเฉล่ียของ
ผูเชาในปจจุบัน มีอายุประมาณ 3 ป  

เจาของกรรมสิทธิ์  : LRK  เปนเจาของสิทธิการเชาที่ดิน ซึ่งเชาจากเจาของที่ดินซึ่งเปนบุคคลที่ไมมี
ความสัมพันธ และ/หรือเปนบุคคลที่มีความเก่ียวโยงกันกับบริษัทและเปนเจาของ
กรรมสิทธิ์อาคารสํานักงานโครงการปารคเวนเชอร อีโคเพล็กซ (ซึ่งกรรมสิทธิใน
อาคารดังกลาวจะตกเปนของเจาของที่ดินในอนาคตตามท่ีระบุไวในสัญญาเชา
ที่ดิน โดยเจาของที่ดินมีสิทธิเลือกที่จะใหเลิศรัฐการรื้อถอนสิ่งปลูกสรางใน
โครงการ หรือสงมอบสถานท่ีเชา รวมสิ่งปลูกสรางใหแกผูเชา หรือเลิศรัฐการมี
สิทธิในการเสนอเง่ือนไขการตอสัญญาเชาในอนาคต) รวมถึง เฟอรนิเจอร 
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เครื่องมือ และอุปกรณอํานวยความสะดวกตางๆ รวมท้ังอุปกรณอื่นๆที่ใชในการ
ประดับตกแตง และ/หรือใชในการประกอบธุรกิจที่เก่ียวของกับการใหเชาพ้ืนที่
ของอาคารสํานักงานดังกลาว รวมถึงสิทธิที่เก่ียวเน่ืองกับทรัพยสินดังกลาว 

ภาระผูกพัน  : มอบสิทธิการเชาที่ดิน และจํานองสิ่งปลูกสราง ของโครงการปารคเวนเชอร อีโค
เพล็กซ เปนประกันกับธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)  

สรุปรายละเอียดของอาคารปารคเวนเชอร อีโคเพล็กซ 

1.1 ขอมูลทั่วไปของอาคารปารคเวนเชอร อีโคเพล็กซ 

 
 ที่ต้ังอาคาร 

อาคารปารคเวนเชอร อีโคเพล็กซ ต้ังอยูที่ เลขท่ี 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โดยเปน
อาคารสํานักงานต้ังอยูใจกลางยานธุรกิจของกรุงเทพฯ ต้ังอยูบนหัวมุมถนนเพลินจิต-วิทยุ โดยสามารถเช่ือมตอโดยตรงจาก
รถไฟฟา (BTS) สถานีเพลินจิต แวดลอมดวยสิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน อาทิ ธนาคาร รานคา Sky Lounge และ
ภัตตาคารท่ีอยูบนช้ันดาดฟา โรงแรมหรูระดับ 5 ดาว เชน โรงแรมดิโอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพ  เปนตน 
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 แผนที่ต้ังอาคาร 

 
 

 ลักษณะอาคารและสิ่งปลูกสราง และระบบสาธารณูปโภค 

อาคารปารคเวนเชอร อีโคเพล็กซ เปนอาคารสํานักงานต้ังอยูในยานธุรกิจ ประกอบดวยอาคารสูง 33 ช้ัน2 พรอมที่
จอดรถชั้นใตดิน 1 ช้ันและช้ันดาดฟา โดยช้ัน 1-22 เปนสวนอาคารสํานักงานใหเชา (พ้ืนที่จะขายใหแกทรัสต) สําหรับช้ัน 
23-34 เปนสวนโรงแรมโอกุระ (ไมใชพ้ืนที่ที่จะขายใหแกทรัสต) โดยอาคารสํานักงานมีพ้ืนที่เชารวมประมาณ 27,184 
ตารางเมตร ต้ังอยูบนที่ดินขนาด 5 ไร 36.2 ตารางวา ซึ่งบริษัท เลิศรัฐการ จํากัด ทําสัญญาเชาที่ดินจากหมอมหลวงสุธาดา 
เกษมสันต เปนระยะเวลา 30 ป ต้ังแตวันที่ 6 กันยายน 2554 - 5 กันยายน 2584 สรางเสร็จและเริ่มเปดดําเนินงานเดือน
กันยายน 2554  

อาคารปารคเวนเชอร อีโคเพล็กซ มีระบบสาธารณูปโภค ประกอบดวย ระบบไฟฟา ระบบปรับอากาศ ระบบ
ระบายอากาศ ระบบสุขาภิบาล ระบบลิฟท ระบบโทรศัพท ระบบปองกันอัคคีภัย และระบบดับเพลิงอัตโนมัติ โดยมีลิฟท
โดยสาร 13 ชุด โดยแยกเปนลิฟทโดยสารทั่วไปจํานวน 9 ชุด ลิฟทโดยสารโซนจอดรถจํานวน 3 ชุด และ Service Lift 
จํานวน 1 ชุด และมีบันไดเล่ือนจํานวน 4 ชุด 

1.2 รูปแบบการบริหารงาน 

ปจจุบันอาคารปารคเวนเชอร อีโคเพล็กซ เปนสิทธิการเชาของบริษัท เลิศรัฐการ จํากัด (“LRK”) ซึ่งเปนบริษัทยอย
ของบริษัท ที่ถือหุนโดยบริษัทรอยละ 100.00 โดย LRK มีการทําสัญญาวาจางบริษัท โจนส แลง ลาซาลล แมนเนจเมนท 
จํากัด เปนผูบริหารโครงการ ทําหนาที่ดูแลการใหบริการระบบสาธารณูปโภค และบริการท่ัวไปอ่ืนๆ โดยมีอายุสัญญาการ
บริหารอาคารจํานวน 3 ป ต้ังแตวันที่ 1 มีนาคม 2557 - 28 กุมภาพันธ 2560 

                                                           
2 อาคารสํานักงานโครงการปารคเวนเชอร อีโคเพล็กซ เปนอาคารสูง 33 ชั้น (ไมนับรวมชั้นใตดิน) แตในการระบุเลขชั้นของอาคาร
ประกอบไปดวยชั้นที่ 1-12 และชั้นที่ 14-34 โดยไมมีชั้นที่ 13 ซ่ึงการระบุเลขชั้นดังกลาวมีลักษณะเหมือนกับอาคารสูงอื่นๆ ทั่วไป ที่
มักจะนับขามชั้นที่ 13 
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1.3 รายละเอียดพ้ืนที่เชา และลักษณะการใชประโยชนของพ้ืนที่เชารวม (เฉพาะสวนที่จะใหเชาชวงแกทรัสต ซึ่งไม
รวมพ้ืนที่ช้ัน 23-34 ในสวนโรงแรม) 

พ้ืนที่เชาในอาคารปารคเวนเชอร อีโคเพล็กซ มีรายละเอียดดังน้ี 

ชั้นท่ี รายละเอียดพ้ืนท่ี พ้ืนท่ี (ตารางเมตร) 
B1- 7 พ้ืนที่จอดรถ (จอดรถได 529 คัน) 2,740 

 พ้ืนที่เก็บของ 278 
1  สวนรานคาและสิ่งอํานวยความสะดวก (Retails & Shopping)  1,016 

8 - 22 สวนสํานักงานใหเชา  25,019 
8 พ้ืนที่วิคเตอร คลับ 871 
 พ้ืนที่สวนกลาง 26,120 

รวมพื้นท่ีอาคารท้ังหมด 56,044 

1.4 ลักษณะของผูเชาพ้ืนที่ทั้งอาคาร 

ลักษณะของผูเชาพ้ืนที่ แบงตามประเภทของผูเชา (เฉพาะสวนที่จะใหเชาชวงแกทรัสต ซึ่งไมรวมพ้ืนที่ช้ัน 23-34 
ในสวนโรงแรม) ประกอบดวย 

- ผูเชารายยอย คือ รานคาที่เชาพ้ืนที่เพ่ือจําหนายสินคาและบริการตางๆ เชน รานอาหารและเครื่องด่ืม และ
ธนาคารพาณิชย  เปนตน 

- ผูเชาสวนสํานักงาน คือ บริษัทตางๆที่เชาพ้ืนที่เพ่ือใชเปนที่ต้ังของสํานักงาน  

- พ้ืนที่อาคารสวนกลาง คือ พ้ืนที่สวนกลางที่ใหเชาสําหรับการจัดแสดง นิทรรศการ จัดประชุม หรือจัดการ
สัมมนาตางๆ และจัดกิจกรรมตางๆ 

หมายเหต ุ:  พื้นที่เชาในสวนโรงแรมที่ไมรวมอยูในการใหเชาชวงสิทธิการเชาแกทรัสต ปจจุบันผูเชา คือ บริษัท ทีซี
ซี ลักซชูรี โฮเทลส แอนด รีสอรท จํากัด เชาพื้นที่สําหรับดําเนินกิจการโรงแรมดิ โอกุระ เพรสทีจ 
กรุงเทพฯ (The Okura Prestige Bangkok) 

1.5 สถานภาพและอัตราการเชาพ้ืนที่ (Occupancy Rate) ทั้งอาคาร 

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2557 อาคารปารคเวนเชอร อีโคเพล็กซ มีอัตราการเชาพ้ืนที่ดังน้ี 

 พ้ืนท่ีเก็บของ รานคา สํานักงาน รวม 
พ้ืนที่ใหเชา (ตารางเมตร) 278 1,016 25,019 26,313 
พ้ืนที่เชา (ตารางเมตร) 278 1,016 25,019 26,313 
อัตราเชาพ้ืนที่ (รอยละ) 100.00 100.00 100.00 100.00 

 นอกจากน้ี มีพ้ืนที่ในสวนของ Victor Club จํานวน 871 ตารางเมตร เพ่ืออํานวยความสะดวกแกลูกคาที่
ตองการหองประชุมในระยะเวลาสั้นๆเปนครั้งคราวไป 
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1.6 จุดเดนของอาคารปารคเวนเชอร อีโคเพล็กซ 

อาคารปารคเวนเชอร อีโคเพล็กซ เปนโครงการอนุรักษพลังงานแหงใหมใจกลางเพลินจิตซิต้ี อาคารมีลักษณะที่
โดดเดนดวยสถาปตยกรรมที่สวยงาม โดยไดรับแรงบันดาลใจจากการประนมมือไหว และดอกบัว สะทอนถึงเอกลักษณ
ความเปนไทยที่งดงาม พรอมนวัตกรรมการออกแบบและการกอสรางอาคารที่ลํ้าสมัย ซึ่งเปนอาคารแหงแรกของประเทศ
ไทยที่ไดรับรางวัลอาคารอนุรักษพลังงาน รางวัล LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) ของสภาอาคาร
เขียวแหงสหรัฐอเมริกา (U.S. Green Building Council : USGBC) ระดับ Platinum โดยอาคารมีคุณสมบัติที่โดดเดนดังน้ี 

 พ้ืนที่สีเขียวคิดเปนรอยละ 25 จากพื้นที่ที่มองจาก Top view 

 ทําเลที่ต้ังโครงการ เช่ือมตรงจากรถไฟฟาสถานีเพลินจิต ชวยลดปริมาณการใชรถยนตของผูอยูอาศัย 

  กระจกอนุรักษพลังงาน เปนกระจก 3 ช้ัน (Laminated and Insulated Glass with Low E Coating) ที่มีชอง
อากาศอยูระหวางกลาง และเคลือบสารพิเศษที่มีคุณสมบัติชวยลดปริมาณเสียง แสงแดด และความรอนเขาสู
ตัวอาคาร 

 ระบบปรับอากาศที่ออกแบบเพ่ือควบคุมปริมาณลมเย็นใหพอเพียงกับความรอนในแตละพ้ืนที่ (Variable Air 
Volume Control System) 

 ระบบควบคุมคุณภาพอากาศภายในอาคาร และลดมลพิษของอากาศภายในอาคาร (Indoor Air Quality) 

  ระบบปรับระดับแสงภายในอาคารใหเหมาะสมกับแสงสวางธรรมชาติ (Automatic Dimmer) จะชวยหรี่แสง
สวางของไฟที่มากเกินความจําเปนโดยอัตโนมัติ 

 การนํานํ้าที่ใชแลวภายในอาคาร มาบําบัดและหมุนเวียนกลับมาใชใหม (Gray Water Reuse) รวมถึงรดนํ้า
ตนไมภายในโครงการ เพ่ือลดปริมาณการใชนํ้าประปา 

 ระบบอาคารอัตโนมัติ (Building Automatic System) ที่เช่ือมตอ ควบคุม และบริหารจัดการทางวิศวกรรม 
งานระบบตางๆ ภายในอาคาร รวมถึงชวยในการตรวจวัด และควมคุมการใชพลังงาน 

 ระบบลิฟทอัจฉริยะ (Intelligent Lift System) ที่จะชวยบริหารจัดการ ใหผูโดยสารสามารถเดินทางไปยังช้ันที่
ตองการไดรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงชวยประหยัดพลังงานไดมากถึงรอยละ 30 จากระบบปกติ 

1.1.6 ความสมเหตุสมผลและประโยชนของรายการตอบริษัทจดทะเบียน 

(1) วัตถุประสงคและความจําเปนในการเขาทํารายการ 

การจําหนายสินทรัพยของบริษัทในครั้งน้ี โดย LRK ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทจะใหเชาชวงสิทธิการเชาที่ดิน 
ใหเชาอาคาร สิ่งปลูกสราง งานระบบ และจําหนายไปซึ่งกรรมสิทธิ์ทรัพยสินอื่นๆของโครงการปารคเวนเชอร อีโคเพล็กซ
แกทรัสต เปนไปตามนโยบายของบริษัทที่ตองการขยายการลงทุนและพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพยอยางตอเน่ือง โดยท่ี
ปจจุบันรายไดหลักของบริษัทมาจากธุรกิจลงทุนและพัฒนาอสังหาริมทรัพย ที่ตองใชเงินลงทุนจํานวนมากเพ่ือพัฒนา
โครงการอสังหาริมทรัพยใหมๆ ดังน้ัน การจําหนายสินทรัพยเขากองทรัสต จึงเปนการใชสินทรัพยที่มีอยูตามระยะเวลาของ
สิทธิการเชาที่ดินท่ีเหลืออยู (ประมาณ 27 ป) ใหเกิดประโยชนสูงสุด (สิทธิการเชาตามสัญญาเชาหลักที่ทํากับเจาของ
ทรัพยสินจะสิ้นสุดในวันที่ 5 กันยายน 2584) โดยจะไดรับเงินจากการจําหนายสินทรัพยดังกลาว ในมูลคาไมตํ่ากวา 2,700 
ลานบาท  
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บริษัทจะนําเงินที่ไดรับจากการจําหนายสินทรัพยหลังหักคาใชจายที่เก่ียวของ และการจายชําระคืนหน้ีที่เก่ียวของ
กับสินทรัพยดังกลาวใหแกสถาบันการเงิน จํานวนคงเหลือประมาณ 1,030 ลานบาท (คํานวณในกรณีที่ LRK ไดรับเงินจาก
การจําหนายสินทรัพยขั้นตํ่าที่ 2,700 ลานบาท) ไปใชเปนเงินทุนในการดําเนินโครงการอสังหาริมทรัพยโครงการใหม เพ่ือ
สรางรายไดและการเติบโตอยางตอเน่ืองในอนาคต อีกทั้งทําใหมีคาใชจายดอกเบี้ยที่ลดลงจากการชําระคืนหน้ีเงินกูยืม
ดังกลาว ขณะเดียวกันบริษัทยังไดประโยชนจากสินทรัพยที่จําหนาย ในรูปของคาบริการจัดการกองทรัสต ที่จะดําเนินการ
โดยบริษัทยอยซึ่งจะจัดต้ังขึ้นใหมโดยบริษัท เพ่ือทําหนาที่เปนผูจัดการกองทรัสต (REIT Manager) และคาจัดการและ
บริหารอสังหาริมทรัพยจากการเปนผูบริหารอสังหาริมทรัพย (Property Manager) ที่จะดําเนินการโดย NSR ซึ่งเปนบริษัท
ยอยทางออมผานการถือหุนของ GOLD อีกทั้งยังมีโอกาสไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทรัสต ที่ GOLD ซึ่งเปน
บริษัทยอยของบริษัทจะเขาลงทุนในมูลคาไมเกิน 3,000 ลานบาท 

นอกจากนี้ การจําหนายไปซึ่งสินทรัพยในครั้งน้ี ในทางภาษียังไมถือเปนการจําหนายสินทรัพยที่แทจริง (True 
Sale) จึงยังไมมีการประเมินกําไรทางภาษี และภาษีเงินไดจากการจําหนายสินทรัพยทันที แตจะทยอยรับรูรายไดและเสีย
ภาษีในแตละงวด ตลอดระยะเวลาของการเชาชวงสิทธิการเชา  

(2) ประโยชนจากการเขาทํารายการ  

1) มีเงินสดหรือเงินทุนเพ่ิมขึ้นเพ่ือใชลงทุนโครงการอสังหาริมทรัพยโครงการใหมๆในอนาคต 

เน่ืองจากการลงทุนพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพยของบริษัท จําเปนตองใชเงินลงทุนสูงในการจัดหาที่ดินและ
การกอสรางอาคารและสิ่งปลูกสรางตางๆ ซึ่งในกรณีการใหเชาพ้ืนที่ภายในอาคารตางๆจะมีรายไดในรูปของคาเชาและ
คาบริการที่จะทยอยรับรูรายไดในระยะยาว และมีระยะเวลานานในการคืนทุน หรือสรางกระแสเงินสดใหมใหเพียงพอเพื่อ
จะพัฒนาโครงการใหมๆอยางตอเน่ือง 

ดังน้ัน การจําหนายสินทรัพยโครงการปารคเวนเชอร อีโคเพล็กซ ใหแกทรัสต ในครั้งน้ี โดยการใหเชาชวงสิทธิ
การเชาที่ดิน การใหเชาอาคารสํานักงาน สิ่งปลูกสราง งานระบบ และการจําหนายกรรมสิทธิ์ทรัพยสินอื่นๆในโครงการ
ดังกลาว ทําใหบริษัทไดรับเงินสดจํานวนมาก ภายหลังหักภาษีและคาใชจายที่เก่ียวของ รวมถึงจายชําระคืนหน้ีสินที่
เก่ียวของกับสินทรัพยดังกลาวแกสถาบันการเงิน ซึ่งในกรณีที่ LRK ไดรับเงินจากการจําหนายสินทรัพยตามเกณฑขั้นตํ่าใน
การจําหนายสินทรัพยที่ 2,700 ลานบาท บริษัทจะมีกระแสเงินสดคงเหลือสุทธิประมาณ 1,030 ลานบาท เพ่ือใชเปนเงินทุน
ในการดําเนินโครงการอสังหาริมทรัพยโครงการใหมๆตามแผนการลงทุนในอนาคต ซึ่งจะชวยสรางรายไดและการเติบโต
ใหแกบริษัทไดอยางรวดเร็วและตอเน่ืองในอนาคต 

2) ลดภาระหน้ี และเพ่ิมความสามารถในการกูยืมเงินในอนาคต 

บริษัทจะนําเงินที่ไดจากการจําหนายสินทรัพยในโครงการปารคเวนเชอร อีโคเพล็กซ สวนหน่ึงไปชําระคืนเงิน
กูยืมที่ LRK มีตอสถาบันการเงินที่เก่ียวของกับสินทรัพยที่จําหนาย เปนจํานวน 1,274.00 ลานบาท (อางอิงจากภาระหน้ีที่จะ
คงเหลือ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557) สงผลใหบริษัทยอยมีภาระหน้ีสินลดลง ซึ่งจะชวยใหมีความสามารถในการกูยืมเงินจาก
สถาบันการเงินไดเพ่ิมขึ้น เพ่ือนํามาใชลงทุนพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพยอื่นๆไดอีก นอกจากน้ี การชําระคืนเงินกูยืม
ดังกลาว ทําใหมีคาใชจายดอกเบี้ยที่ลดลงดวย  

อยางไรก็ตาม ถึงแมการจําหนายสินทรัพยในครั้งน้ี อาจถูกพิจารณาเปนธุรกรรมการเงิน โดยมูลคาสิ่งตอบแทนท่ี 
LRK จะไดรับจากการใหเชาชวงสิทธิการเชาที่ดิน การใหเชาอาคารสํานักงาน สิ่งปลูกสราง งานระบบ และการจําหนาย
กรรมสิทธิ์ทรัพยสินอื่นๆในโครงการ จัดเปนหน้ีสินจากการประมาณการทางบัญชีเสมือนการกูยืมเงินระยะยาว ซึ่งหน้ีสิน
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ดังกลาวจะทยอยลดลงเสมือนการชําระคืนเงินตนภายในระยะเวลาที่เหลืออยูของระยะเวลาการเชาชวงสิทธิการเชา แตทั้งน้ี
หน้ีสินที่นํามาใชในการคํานวณความสามารถในการดํารงอัตราสวนทางการเงิน ที่เก่ียวของกับอัตราสวนหน้ีสินตอสวนของ
ผูถือหุน ตามเง่ือนไขที่กําหนดโดยธนาคารพาณิชย สําหรับการใหสินเช่ือโดยทั่วไป จะไมนับรวมหน้ีสินที่เกิดจากการ
ประมาณการทางบัญชี หรือหน้ีใดๆที่ไมมีภาระดอกเบี้ย สงผลใหถึงแมบริษัทและบริษัทยอยจะมีหน้ีสินเพ่ิมขึ้นจากการ
จําหนายสินทรัพย แตก็จะไมกระทบความสามารถในการดํารงอัตราสวนทางการเงินตามขอกําหนดในการกูยืมเงินของ
สถาบันการเงิน 

3) ลดความเสี่ยงจากผลการดําเนินงานในอนาคต 

คาเชาชวงสิทธิการเชากอนหักคาใชจายเปนจํานวนไมตํ่ากวา 2,700 ลานบาท ที่บริษัทจะไดรับจากการทํารายการ
ในครั้งน้ี เปรียบเสมือนวาบริษัทไดรับรายไดคาเชาในอนาคตในมูลคาปจจุบันทั้งจํานวนทันทีที่มีการทํารายการ โดยไมตอง
รอผลประกอบการในอนาคตแตละปเปนระยะเวลาประมาณ 27 ป รวมท้ังไมตองรับความเสี่ยงทั้งหมดจากความผันผวนที่
อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินธุรกิจและผลกระทบจากการแขงขันที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อยางไรก็ตาม บริษัทอาจไดรับ
ผลกระทบหากผลประกอบการในอนาคตไมเปนไปตามที่คาดการณไว อาจสงผลกระทบตอผลตอบแทนการลงทุนของ
หนวยทรัสต ที่ GOLD ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท จะเขาลงทุนในสัดสวนการถือหนวยทรัสตไมเกินรอยละ 30 ของ
จํานวนหนวยทรัสตที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของทรัสต 

4) มีรายไดจากการเปนผูจัดการกองทรัสตและผูบริหารอสังหาริมทรัพย 

บริษัทจะไดรับประโยชนจากสินทรัพยที่จําหนายใหแกกองทรัสต ในรูปคาตอบแทนจากการบริหารจัดการ
สินทรัพย  เน่ืองจากบริษัทจะจัดต้ังบริษัทยอยแหงใหม ซึ่งถือหุนในบริษัทรอยละ 99.99 ทําหนาที่เปนผูจัดการกองทรัสต 
เพ่ือเปนการสนับสนุนการเขาทํา REIT Transaction ในครั้งน้ี ซึ่งจะทําใหบริษัทยอยมีรายไดเพ่ิมขึ้นจากการเปนผูจัดการ
กองทรัสตดังกลาว 

นอกจากน้ี ทรัสตยังประสงคที่จะใหมีการวาจาง NSR ซึ่งเปนบริษัทยอยทางออมของบริษัท (บริษัทถือหุนผาน 
GOLD) ใหเปนผูบริหารอสังหาริมทรัพยของกองทรัสต ซึ่งจะทําใหบริษัทยอยมีรายไดเพ่ิมขึ้นจากการวาจางดังกลาว ทั้งน้ี 
NSR เปนผูบริหารโครงการสาทร สแควร ออฟฟศ ทาวเวอรอยูในปจจุบัน จึงมีประสบการณและความชํานาญในการบริหาร
และจัดการพ้ืนที่ใหเชา อยางไรก็ตาม อัตราผลตอบแทนจากการบริหารจัดการดังกลาวขางตน ยังไมมีขอสรุปสุดทาย 
เน่ืองจากปจจุบันอยูระหวางการเตรียมการจัดต้ังทรัสต และการตกลงรวมกันในสัญญาตางๆ ของคูสัญญาทุกฝายที่เก่ียวของ 

5) ไมมีภาระภาษีเงินไดนิติบุคคลจากกําไรท่ีไดจากการจําหนายสินทรัพยทันที ณ วันที่เขาทํารายการ แตจะ
ทยอยรับรูรายได เพ่ือเสียภาษีตลอดอายุระยะเวลาของการใหเชาชวงสทิธิการเชา 

การจําหนายไปซึ่งสินทรัพยของโครงการปารคเวนเชอร อีโคเพล็กซ ในครั้งน้ี ที่มีมูลคาไมตํ่ากวา 2,700 ลาน
บาท เปนมูลคาที่สูงกวามูลคาทุนของสินทรัพยดังกลาว ประมาณ 350.82 ลานบาท แตทั้งน้ีตามหลักการเบื้องตนทางภาษี 
การจําหนายสินทรัพยดังกลาว เปนการทํารายการภายใตธุรกรรมทรัสต (REIT Transaction)  อาจไมถือเปนการจําหนาย
สินทรัพยที่แทจริง (True Sale) เน่ืองจากไมมีการโอนกรรมสิทธิ์ที่แทจริงในสินทรัพยน้ัน จึงไมมีการประเมินกําไรทางภาษี 
และภาษีเงินไดจากการจําหนายสินทรัพย โดยคาตอบแทนที่ LRK ไดรับจากการจําหนายสินทรัพยจะไมถูกบันทึกเปนเงิน
ไดจากการจําหนายสินทรัพย (ทางภาษี) ณ วันที่เขาทํารายการ เสมือนไมมีการจําหนายสินทรัพยน้ันออกไปจริง แตจะทยอย
รับรูรายไดสุทธิและเสียภาษีเงินไดตามงวดที่เกิดขึ้นจริงตลอดอายุสัญญาเชาชวงสิทธิการเชาที่เหลืออยู ซึ่งจะชวยเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารเงินสดไดเปนอยางดี อยางไรก็ตาม การจําหนายกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินอื่นๆของโครงการ เชน 
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เฟอรนิเจอร เครื่องมือ และอุปกรณอํานวยความสะดวกตางๆใหแกกองทรัสต หากมีกําไรจากการขายทรัพยสินดังกลาว 
บริษัทจะตองเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลจากสวนตางของราคาขายและมูลคาตามบัญชี ซึ่งคาดวาจะมีจํานวนไมมากนัก 

(3) ผลกระทบและความเส่ียงจากการเขาทํารายการ  

1) มีกระแสเงินสดรับจากคาเชาและคาบริการในโครงการปารค เวนเชอร อีโคเพล็กซ ลดลง 

ภายหลังการเขาทํารายการในครั้งน้ี รายไดคาเชาและคาบริการตางๆท่ีเก่ียวของกับสินทรัพยของโครงการ         
ปารคเวนเชอร อีโคเพล็กซ ที่จําหนายใหแกทรัสต จะถูกโอนไปที่ทรัสต ทําให LRK ไมมีรายไดในสวนน้ีตอไป อยางไรก็
ตาม บริษัทจะไดคาตอบแทนเปนจํานวนไมตํ่ากวา 2,700 ลานบาท ซึ่งสามารถนําไปจายชําระคืนหน้ีเงินกูยืมสถาบันการเงิน 
และใชลงทุนพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพยโครงการใหมๆ เพ่ือสรางรายไดและผลตอบแทนใหแกผูถือหุนตอไปได 

2) อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุนเพ่ิมสูงขึ้น 

เน่ืองจากการทํารายการในครั้งน้ี อาจไมถือเปนการจําหนายสินทรัพยที่แทจริง (True Sale) คาตอบแทนจากการ
จําหนายสินทรัพยจํานวนไมตํ่ากวา 2,700 ลานบาท จะถูกบันทึกเปนหน้ีสินในงบแสดงฐานะทางการเงิน (ในรายการรายได
คาเชาชวงรับลวงหนา) ซึ่งจะทยอยลดลงในแตละป ในขณะเดียวกันก็ทยอยรับรูเปนรายไดในงบกําไรขาดทุนในแตละป
ประมาณปละ 100 ลานบาท (คํานวณจากราคาขายขั้นตํ่าที่ 2,700 ลานบาท หารดวยระยะเวลาใหเชาชวงสิทธิการเชา
โดยประมาณที่ 27 ป) ทั้งน้ี หากคํานวณผลกระทบดังกลาวโดยอางอิงจากงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 
2557 ของบริษัทและบริษัทยอย จะมีหน้ีสินเพ่ิมขึ้นจาก 12,594.65 ลานบาท เปน 22,418.21 ลานบาท (รวมผลกระทบจาก
หน้ีสินที่เพ่ิมขึ้นจากการจําหนายสินทรัพยโครงการสาทร สแควร ออฟฟศ ทาวเวอร มูลคาไมตํ่ากวา 5,500 ลานบาท ของ 
NSR และสุทธิดวยการชําระหน้ีเงินกูยืมจากเงินที่ไดจากการจําหนายสินทรัพยดังกลาว และรวมเงินกูยืมของ GOLD เพ่ือเขา
ซื้อหุน KLAND) จะมีอัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุนเพ่ิมขึ้นจาก 1.23 เทา เปน 2.19 เทา และมีอัตราสวนหน้ีสินที่มี
ภาระดอกเบี้ยตอสวนของผูถือหุนเพ่ิมขึ้นจาก 0.84 เทา เปน 1.17 เทา 

อยางไรก็ตาม การเพ่ิมขึ้นของอัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน คาดวาจะไมกระทบตอเง่ือนไขการดํารง
อัตราสวนทางการเงินที่กําหนดโดยสถาบันการเงินดังที่กลาวขางตน แตในทางกลับ การนําเงินที่ไดจากการจําหนาย
สินทรัพยไปชําระคืนเงินกู น้ัน จะทําใหบริษัทมีความสามารถในการกูยืมเงินใหมเพ่ือใชในการพัฒนาโครงการ
อสังหาริมทรัพยโครงการอ่ืนๆไดเพ่ิมขึ้น 

3) ความเสี่ยงในกรณีที่เง่ือนไขบังคับกอนทํารายการไมเปนผลสําเร็จ 

การเขาทํารายการในครั้งน้ี มีเง่ือนไขบังคับกอนที่ตองบรรลุผลสําเร็จกอนการเขาทํารายการหลายประการ เชน ที่
ประชุมผูถือหุนของบริษัท และ/หรือ GOLD มีมติอนุมัติให LRK และ GOLD เขาทําธุรกรรมกับกองทรัสตเพ่ือประโยชนใน
การลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชา โดยการจําหนายไปซึ่งสินทรัพยดังที่กลาวขางตน และอนุมัติให GOLD จอง

ซื้อหนวยทรัสต เง่ือนไขตางๆ ตามท่ีระบุในสัญญาที่เก่ียวของสําเร็จครบถวน ซึ่งรวมถึงเจาของทรัพยสิน3 ไดรับทราบและ
ลงนามในหนังสือยินยอม อนุญาตตางๆ ที่เก่ียวของกับการทําสัญญาเชาชวงสินทรัพย ผูจัดการกองทรัสตไดรับอนุมัติให
จัดต้ังและไดรับความเห็นชอบใหจัดการทรัสตจากสํานักงาน ก.ล.ต. มีการเสนอขายหนวยทรัสตตอประชาชนและผูลงทุน

                                                           
3 เจาของทรัพยสิน หมายถึง หมอมหลวงสุธาดา เกษมสันต ซ่ึงเปนเจาของที่ดินซ่ึงเปนที่ต้ังของโครงการปารคเวนเชอร อีโคเพล็กซ 
และสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย ซ่ึงเปนเจาของที่ดิน อาคาร ส่ิงปลูกสราง และงานระบบตางๆ ของโครงการสาทร 
สแควร ออฟฟศ ทาวเวอร 
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เปนการทั่วไป และมีการจดทะเบียนกองทรัสตแลว ดังน้ัน กรณีที่เง่ือนไขบังคับกอนการเขาทํารายการดังกลาวไมบรรลุผล
สําเร็จ บริษัทจะตองจายชําระคาใชจายที่เก่ียวของกับการทํารายการโดยสูญเปลา  ซึ่งคาใชจายที่สําคัญ ไดแก คาใชจายใน
การประเมินราคาทรัพยสิน คาที่ปรึกษาทางการเงิน และคาใชจายในการจัดประชุมผูถือหุน เปนตน  

1.1.7 ความเปนธรรมของราคาและเง่ือนไขของรายการ 

1.1.7.1 ความเปนธรรมของราคาในการเขาทํารายการ 

 LRK ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทจะเขาทํารายการจําหนายไปซึ่งสินทรัพย โดยการใหเชาชวงสิทธิการเชาท่ีดิน 
การใหเชาอาคารสํานักงาน สิ่งปลูกสราง งานระบบ และการจําหนายไปซึ่งกรรมสิทธิ์ทรัพยสินอื่นๆ ของโครงการปารคเวน
เชอร อีโคเพล็กซ แกกองทรัสต ระยะเวลาการใหเชาและเชาชวงสินทรัพยดังกลาวประมาณ 27 ป (สิ้นสุดในวันที่ 5 กันยายน 
2584) ในมูลคาขั้นตํ่าที่จะไดรับจากทรัสตจํานวน 2,700 ลานบาท  

ในการพิจารณาความเหมาะสมของราคาในการเขาทํารายการดังกลาว ที่ปรึกษาทางการเงินไดทําการประเมิน
มูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่เก่ียวของกับการเขาทํารายการ ดวยวิธีทางการเงิน 3 วิธี ดังน้ี 

ก) วิธีมูลคาตามบัญชี (Book Value Approach) 

ข) วิธีราคาประเมินของผูประเมินราคาอิสระ 

ค) วิธีมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ  

รายละเอียดการประเมินมูลคาสินทรัพยของโครงการปารค เวนเชอร อีโคเพล็กซ ในแตละวิธี เปนดังน้ี 

ก) วิธีมูลคาตามบัญชี (Book Value Approach) 

ในการประเมินมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยโครงการปารคเวนเชอร อีโคเพล็กซ ที่จะจําหนายใหแกทรัสตในครั้ง
น้ี ที่ปรึกษาทางการเงินไดพิจารณาโดยอางอิงจากมูลคาตามบัญชีของสิทธิการเชาที่ดิน อาคารสํานักงาน และอุปกรณของ
อาคารปารคเวนเชอร อีโคเพล็กซ ตามงบการเงินงวดลาสุดของ LRK ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

รายการ มูลคาตามบัญชี  
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2557 (ลานบาท) 

สิทธิการเชาที่ดิน1/ 157.19 
อาคารสํานักงาน2/ 2,088.61 
อุปกรณและทรัพยสินอื่นๆ2/ 103.38 
   รวมมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยท่ีจําหนาย 2,349.18 

หมายเหตุ : 1/ เปนมูลคาตามบัญชีของสิทธิการเชาที่ดินภายหลังหักสวนของสิทธิการเชาในสวนพื้นที่โรงแรมแลว 
(ปนสวนมูลคาตามบัญชีตามสิทธิในพื้นที่ของแตละฝาย) โดยมูลคาตามบัญชีของสิทธิการเชาที่ดิน
ทั้งหมดกอนการปนสวนพื้นที่สวนโรงแรมเทากับ 232.31 ลาน บาท  

      2/ มูลคาตามบัญชีของอาคารสํานักงาน อุปกรณ และทรัพยสินอื่นๆ เปนสวนของ LRK ทั้งหมด โดย
ไมไดรวมในสวนของพื้นที่โรงแรมที่ไดสงมอบใหกับบริษัท ลักซชูร่ีโฮเทลส แอนดรีสอรท จํากัด  
ซ่ึงไดเชาพื้นที่ระยะยาว เปนสิทธิการเชา 30 ป เม่ือเดือนธันวาคม 2554 โดย LRK มีรายไดคาเชา
ทั้งหมดตามสัญญาเชา 30 ป ที่ไดรับมาลวงหนาแลวทั้งหมด รวมทั้งรับรูตนทุน ณ วันที่สงมอบพื้นที่
ดังกลาวแลว 



รายงานความเห็นทีป่รึกษาทางการเงินอิสระตอการไดมาและจําหนายไปซ่ึงสินทรัพย และรายการที่เก่ียวโยงกัน 

- 23 - 

มูลคายุติธรรมของสิทธิการเชาที่ดิน อาคารสํานักงาน สิ่งปลูกสราง งานระบบ และทรัพยสินอื่นๆของโครงการ
ปารคเวนเชอร อีโคเพล็กซที่จะจําหนายใหแกทรัสต ซึ่งประเมินโดยวิธีมูลคาตามบัญชีเทากับ 2,349.18 ลานบาท ตํ่ากวา
ราคาขั้นตํ่าที่กําหนดไวสําหรับการจําหนายสินทรัพยดังกลาวใหแกทรัสต ที่มูลคาไมตํ่ากวา 2,700 ลานบาท เปนจํานวน
เทากับ 350.82 ลานบาท หรือตํ่ากวารอยละ 12.99 ของราคาขายขั้นตํ่า  

ข) วิธีราคาประเมินของผูประเมินราคาอิสระ 

ในการประเมินมูลคาโดยวิธีน้ี ที่ปรึกษาทางการเงินไดพิจารณาโดยอางอิงจากราคาประเมินของผูประเมินราคา
อิสระ คือ บริษัท เดอะแวลูเอช่ัน แอนด คอนซัลแทนทส จํากัด (“เดอะแวลูเอช่ัน”) ซึ่งเปนบริษัทประเมินมูลคาทรัพยสินที่
ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ที่ไดประเมินราคาสิทธิการเชาที่ดิน พรอมสิ่งปลูกสราง อาคารปารคเวนเชอร อี
โคเพล็กซ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหทราบมูลคาทรัพยสิน ณ ปจจุบัน ภายใตสิทธิการเชา และเพ่ือวัตถุประสงคสาธารณะ  

ผูประเมินราคาอิสระไดทําการสํารวจและประเมินราคาสินทรัพยดังกลาวเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ซึ่งในการ
ประเมินมูลคาทรัพยสินในครั้งน้ี ผูประเมินราคาอิสระไดเลือกใชวิธีการประเมินมูลคาที่เหมาะสมกับลักษณะของทรัพยสิน 
คือ วิธีคิดจากรายได (Income Approach) เน่ืองจากเปนสินทรัพยที่กอใหเกิดรายได (Property Generating Income) โดย
รายละเอยีดวิธีการประเมินมูลคาและสมมติฐานที่ใชในการประเมินมูลคาของผูประเมินราคาอิสระ มีสรุปไวในเอกสารแนบ 
3 ของรายงานฉบับน้ี  

สรุปราคาประเมินของผูประเมินอิสระ เปนดังน้ี 

สินทรัพยท่ีประเมินราคา ราคาประเมินโดยเดอะแวลูเอชั่น  
ณ วันท่ี  1 ตุลาคม 2557  

สิทธิการเชาที่ดิน พรอมสิ่งปลูกสราง อาคารปารคเวน
เชอร อีโคเพล็กซ 

2,698.50 ลานบาท 

หมายเหตุ :  ในการประเมินมูลคาสินทรัพยของโครงการปารคเวนเชอร อีโคเพล็กซ ในคร้ังนี้ เดอะแวลูเอชั่น 
ไมไดพิจารณาโดยรวมมูลคาพื้นที่เชาชั้นที่ 23 – 34  ซ่ึงเปนสวนของโรงแรมโอกุระ (ไมใชพื้นที่ที่
จะขายใหแกทรัสต) เนื่องจากเม่ือเดือนธันวาคม 2554 LRK ไดใหบริษัท ทีซีซี ลักซชูรีโฮเทลส 
แอนด รีสอรท จํากัด เชาพื้นที่ดังกลาวเพื่อดําเนินกิจการโรงแรม โดยมีสัญญาเชาระยะยาว 30 ป  

ดังน้ัน มูลคายุติธรรมของสิทธิการเชาที่ดิน อาคารสํานักงาน สิ่งปลูกสราง ระบบงาน และทรัพยสินอื่นๆของ
โครงการปารคเวนเชอร อีโคเพล็กซ ที่จะจําหนายใหแกทรัสต ซึ่งประเมินโดยวิธีราคาประเมินของผูประเมินราคาอิสระ
เทากับ 2,698.50 ลานบาท ตํ่ากวาราคาขั้นตํ่าที่กําหนดไวสําหรับการจําหนายสินทรัพยดังกลาวใหแกทรัสต ที่มูลคาไมตํ่ากวา 
2,700 ลานบาท เปนจํานวนเทากับ 1.50 ลานบาท หรือตํ่ากวารอยละ 0.06 ของราคาขายขั้นตํ่า 

 การประเมินมูลคาทรัพยสินโครงการปารค เวนเชอร อีโคเพล็กซ ที่จัดทําโดยเดอะแวลูเอช่ัน ซึ่งเลือกใชวิธีคิดจาก
รายไดแบบวิธีคิดลดกระแสเงินสดเปนเกณฑในการประเมินมูลคาน้ัน ที่ปรึกษาทางการเงินมีความเห็นวาเปนวิธีการ
ประเมินราคาที่เหมาะสมสําหรับสินทรัพยที่กอใหเกิดรายไดจากตัวทรัพยสินเอง ภายใตสมมติฐานวารายไดในอนาคตของ
สินทรัพยน้ันมกีารเปล่ียนแปลงขึ้นลงตามภาวะตลาด ซึ่งสอดคลองกับสภาพทรัพยสินดังกลาวที่เปนอาคารสํานักงานใหเชา 
และมีการทําสัญญาเชาระยะยาว ดังน้ัน ท่ีปรึกษาทางการเงินมีความเห็นวาราคาประเมินท่ีจัดทําโดยผูประเมินราคาอิสระ มี
ความเหมาะสม ท่ีจะใชเปนราคาอางอิงเพ่ือกําหนดมูลคาการจําหนายสินทรัพยของโครงการปารค เวนเชอร อีโคเพล็กซ ใน
คร้ังน้ี  
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ค) วิธีมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ  

LRK ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทจะเขาทํารายการใหเชาชวงสิทธิการเชาที่ดิน ใหเชาอาคารสํานักงาน สิ่งปลูก
สราง งานระบบ ตามระยะเวลาของสิทธิการเชาที่ดินคงเหลือกับเจาของที่ดินประมาณ 26 ป 11 เดือน (ตุลาคม 2557 - 5 
กันยายน 2584) และจําหนายไปซึ่งกรรมสิทธิ์ทรัพยสินอื่นๆ ของโครงการปารคเวนเชอร อีโคเพล็กซ แกทรัสต ในมูลคาไม
ตํ่ากวา 2,700 ลานบาท  

อาคารปารคเวนเชอร (ดําเนินการโดย LRK) ต้ังอยูบริเวณสี่แยกเพลินจิต สามารถเขาถึงอาคารไดโดยทางเช่ือมจาก

สถานีรถไฟฟาเพลินจิต เปนอาคารสูง 33 ช้ัน4 พรอมที่จอดรถช้ันใตดิน 1 ช้ันและช้ันดาดฟา โดยช้ัน 1-22 เปนสวนอาคาร
สํานักงานใหเชา (พ้ืนที่จะขายใหแกทรัสต) สําหรับช้ัน 23-34 เปนสวนโรงแรมโอกุระ (ไมใชพ้ืนที่ที่จะขายใหแกทรัสต) 
โดยอาคารสํานักงานมีพ้ืนที่เชารวมประมาณ 27,184 ตารางเมตร แบงเปนพ้ืนที่สวนรานคา 1,016 ตารางเมตร พ้ืนที่
สํานักงาน 25,019 ตารางเมตร พ้ืนที่เก็บของ 278 ตารางเมตร ปจจุบันอาคารมีผูเชาที่เซ็นสัญญาเชาและจายเงินมัดจําแลวรอย
ละ 99 ของพื้นที่เชาทั้งหมด นอกจากน้ี มีพ้ืนที่ของวิคเตอรคลับอีก 871 ตารางเมตร ซึ่งเปนพ้ืนที่ใหบริการจัดประชุมสัมมนา
ทั่วไปแกบุคคลภายนอก   

ในการพิจารณาความเหมาะสมของราคาหรือมูลคาขั้นตํ่าของสินทรัพยที่จะจําหนายใหแกทรัสต ที่ปรึกษาทางการ
เงินประมาณการกระแสเงินสดของอาคารดังกลาวเปนระยะเวลา 26 ป 11 เดือน ตามระยะเวลาของสัญญาเชาที่ดินที่เหลืออยู
กับเจาของที่ดิน และคํานวณมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิจากการดําเนินงานที่คาดวาจะไดรับในอนาคตดวยตนทุน
ทางการเงินถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักของบริษัท    

ทั้งน้ี ประมาณการกระแสเงินสดของอาคารดังกลาว บริษัทเปนผูจัดทําขึ้น โดยกําหนดสมมติฐานในการประมาณ
การจากการอางอิงขอมูลที่เกิดขึ้นจริงในอดีตของการบริหารอาคาร ขอมูลการคาดการณโดยอาศัยประสบการณในการ
ดําเนินโครงการของผูบริหารและการวิเคราะหภาวะอุตสาหกรรมและปจจัยตางๆที่มีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจ โดยท่ี
ปรึกษาทางการเงินไดสอบทานประมาณการดังกลาว และไดปรับปรุงสมมติฐานบางรายการใหสอดคลองกับสภาพแวดลอม
ที่เก่ียวของในปจจุบัน และการเขาทํารายการของบริษัท รวมท้ังจากการสัมภาษณ หรือสอบถามขอมูลเพ่ิมเติมจากเจาหนาที่
และผูบริหารของบริษัท ตลอดจนการวิเคราะหขอมูลอื่นๆ ที่เก่ียวของกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย  ทั้งน้ี สมมติฐานดังกลาวถูก
กําหนดขึ้นภายใตสถานการณทางเศรษฐกิจในปจจุบัน ซึ่งหากภาวะเศรษฐกิจและปจจัยภายนอกอื่นๆ ที่มีผลกระทบตอการ
ดําเนินงานของอาคารเปลี่ยนแปลงไปอยางมีนัยสําคัญจากสมมติฐานท่ีกําหนดขึ้น มูลคาของสินทรัพยที่ประเมินไดจะ
เปล่ียนแปลงไปดวยเชนกัน 

สมมติฐานที่สําคัญในการประมาณการ มีดังน้ี  

1. รายไดคาเชา 

1.1.1 รายไดคาเชาอาคารสํานักงาน 

 

 
                                                           
4   อาคารสํานักงานโครงการปารคเวนเชอร อีโคเพลก็ซ เปนอาคารสูง 33 ชั้น (ไมนบัรวมชั้นใตดิน) แตในการระบุเลขชั้นของอาคาร
ประกอบไปดวยชัน้ที่ 1-12 และชั้นที่ 14-34 โดยไมมีชั้นที่ 13 ซ่ึงการระบุเลขชั้นดังกลาวมีลักษณะเหมือนกับอาคารสูงอื่นๆ ทั่วไป 
ที่มักจะนับขามชัน้ที่ 13 
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(หนวย : ลานบาท) 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 
รายไดคาเชาอาคารสํานักงาน 251.91 265.84 279.13 293.09 307.74 320.05 332.85 346.17 360.01 

                    

(หนวย : ลานบาท) 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 
รายไดคาเชาอาคารสํานักงาน 374.41 389.39 404.97 421.16 438.01 455.53 473.75 492.70 512.41 

                    

(หนวย : ลานบาท) 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 
2584 

(ม.ค. - ส.ค.) 
รายไดคาเชาอาคารสํานักงาน 532.91 554.22 576.39 599.45 623.43 648.36 674.30 701.27 486.21 

ประมาณการรายไดคาเชาสํานักงานในอนาคตจากพ้ืนที่เชา อัตราการเชาพ้ืนที่ และคาเชาตอตารางเมตร ดังน้ี  

 พ้ืนที่สํานักงานใหเชาทั้งหมดประมาณ 25,019 ตารางเมตร  

 อัตราการเชาพ้ืนที่ (Occupancy rate) เทากับรอยละ 99 ตลอดระยะเวลาประมาณการ โดยปจจุบันอาคาร
ปารคเวนเชอรมีผูเชาเต็มพ้ืนที่ และมีลูกคารอเชาพ้ืนที่อีกจํานวนหน่ึงหากผูเชาเดิมยายหรือไมตอสัญญา 
และดวยปจจัยทําเลที่ต้ังของอาคาร ต้ังอยูศูนยกลางของธุรกิจ การคมนาคมสะดวก ทําใหผูบริหารเช่ือมั่นวา
จะสามารถรักษาระดับอัตราการเชาพ้ืนที่ใหอยูในระดับสูงไดอยางตอเน่ืองในอนาคต  

 อัตราคาเชาเฉล่ียตอเดือนในป 2557 - 2559 เทากับ 803 บาทตอตารางเมตร 848 บาทตอตารางเมตร และ 
894 บาทตอตารางเมตร ตามลําดับ อางอิงจากอัตราคาเชาเฉลี่ยตามสัญญาเชาของผูเชาในแตละป ซึ่งเปน
สัญญาระยะสั้น 3 ป  เมื่อครบสัญญาเชา บริษัทคาดการณวาต้ังแตป 2560 - 2562 อัตราคาเชาจะปรับเพ่ิมขึ้น
รอยละ 5 ตอป และต้ังแตป 2563 เปนตนไป อัตราคาเชาจะปรับเพ่ิมขึ้นรอยละ 4 ตอป ซึ่งสอดคลองกับ
อัตราการปรับอัตราคาเชาของสํานักงานโดยท่ัวไป อัตราการปรับคาเชาในชวงแรกที่ทําไดในอัตราสูง 
เน่ืองจากยังเปนอาคารใหม (อาคารปารคเวนเชอรเริ่มเปดใหบริการเมื่อเดือนกันยายน 2554) และมีการ
บํารุงรักษาอาคารเปนอยางดี  

1.1.2 รายไดจากพื้นที่เชาสวนรานคา  
(หนวย : ลานบาท) 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 
รายไดจากพื้นที่เชาสวนรานคา 26.95 27.54 29.04 30.56 32.04 33.37 34.67 36.03 37.52 

                    

(หนวย : ลานบาท) 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 
รายไดจากพื้นที่เชาสวนรานคา 38.98 40.50 42.18 43.83 45.54 47.42 49.27 51.20 53.31 

                    

(หนวย : ลานบาท) 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 
2584 

(ม.ค. - ส.ค.) 
รายไดจากพื้นที่เชาสวนรานคา 55.39 57.56 59.94 62.28 64.71 67.39 70.02 72.76 50.51 

 พ้ืนที่สวนรานคาใหเชาทั้งหมดประมาณ 1,016 ตารางเมตร 

 อัตราการเชาพ้ืนที่เทากับรอยละ 100 ตลอดระยะเวลาประมาณการ โดยในปจจุบันพ้ืนที่เชารานคามีผูเชา
เต็มพ้ืนที่ ดวยปจจัยที่ต้ังอาคารที่เดินทางเขาออกสะดวก สามารถเดินเช่ือมตอมายังสถานีรถไฟฟาเพลินจิต
ได มีทั้งผูเชาและผูมาติดตอในอาคารและคนทํางานในบริเวณถนนเพลินจิตผานเขาออกจํานวนมาก (มี 
Traffic ที่ดี)  
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 อัตราคาเชาเฉล่ียตอเดือนในป 2557 - 2559 เทากับ 1,994 บาทตอตารางเมตร 2,217 บาทตอตารางเมตร 
และ 2,263 บาทตอตารางเมตร ตามลําดับ อางอิงจากอัตราคาเชาเฉล่ียตามสัญญาเชาของผูเชาในแตละป ซึ่ง
เปนสัญญาระยะสั้น 3 ป เมื่อครบสัญญาเชา บริษัทคาดการณวาต้ังแตป 2560 - 2562 อัตราคาเชาจะปรับ
เพ่ิมขึ้นรอยละ 5 ตอป และต้ังแตป 2563 เปนตนไป อัตราคาเชาจะปรับเพ่ิมขึ้นรอยละ 4 ตอป ประมาณการ
อัตราคาเชาพ้ืนที่เชาสวนรานคาเริ่มตนในป 2557 สอดคลองกับรายงานจากการสํารวจคาเชาของพ้ืนที่เชา
รานคาบริเวณใกลเคียงโดยผูประเมินอสิระที่ประมาณ 1,500 - 2,000 บาทตอตารางเมตร  

1.1.3 รายไดคาเชาพ้ืนที่เก็บของ (Storage) 
(หนวย : ลานบาท) 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 
รายไดคาเชาพื้นทีเ่ก็บของ 1.45 1.59 1.67 1.75 1.84 1.91 1.99 2.07 2.15 

                    

(หนวย : ลานบาท) 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 
รายไดคาเชาพื้นทีเ่ก็บของ 2.24 2.33 2.42 2.52 2.62 2.72 2.83 2.94 3.06 

                    

(หนวย : ลานบาท) 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 
2584 

(ม.ค. - ส.ค.) 
รายไดคาเชาพื้นทีเ่ก็บของ 3.18 3.31 3.44 3.58 3.73 3.87 4.03 4.19 2.91 

 พ้ืนที่สวนเก็บของใหเชาทั้งหมดประมาณ 278 ตารางเมตร 

 อัตราการเชาพ้ืนที่เทากับรอยละ 100 ตลอดระยะเวลาประมาณการ โดยในปจจุบันพ้ืนที่เก็บของมีผูเชาเก็บ
ของเต็มพ้ืนที่ เน่ืองจากเปนพ้ืนที่ขนาดเล็กจึงคาดวาจะมีความตองการเชาเต็มพ้ืนที่ตลอดอยางตอเน่ือง 

 อัตราคาเชาเฉล่ียตอเดือนในป 2557 - 2559 เทากับ 420 บาทตอตารางเมตร 433 บาทตอตารางเมตร และ 
476 บาทตอตารางเมตร ตามลําดับ อางอิงจากอัตราคาเชาเฉลี่ยตามสัญญาเชาของผูเชาในแตละป ซึ่งเปน
สัญญาระยะสั้น 3 ป เมื่อครบสัญญาเชา บริษัทคาดการณวาต้ังแตป 2560 - 2562 อัตราคาเชาจะปรับเพ่ิมขึ้น
รอยละ 5 ตอป และต้ังแตป 2563 เปนตนไป อัตราคาเชาจะปรับเพ่ิมขึ้นรอยละ 4 ตอป ตลอดระยะเวลา
ประมาณการ  

ทั้งน้ี การประมาณการอัตราการเพ่ิมขึ้นของคาเชาดังกลาวขางตน อางอิงตามการคาดการณของผูบริหารบริษัท 
ซึ่งสอดคลองกับการปรับอัตราคาเชาของสํานักงานโดยท่ัวไป อัตราการปรับคาเชาในชวงแรกที่มีอัตราเพ่ิมสูง 
เน่ืองจากยังเปนอาคารใหม (อาคารปารคเวนเชอรเริ่มเปดใหบริการเมื่อเดือนกันยายน 2554) และมีการ
บํารุงรักษาอาคารเปนอยางดี ประกอบกับในป 2558 ที่จะมีการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเชียน คาดวาจะมี
ความตองการพ้ืนที่เชาสํานักงานเพ่ิมขึ้น เพ่ือรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ ซึ่งจะเปนปจจัยสนับสนุนการ
เพ่ิมขึ้นของอัตราคาเชาพ้ืนที่ในอนาคตได  

นอกจากน้ี ผูประเมินราคาอิสระมีความเห็นตออัตราคาเชาพ้ืนที่อาคารปารคเวนเชอรวาเปนอาคารใหมและ
ต้ังอยูในทําเลที่โดดเดน ทําใหอัตราคาเชาโดยทั่วไปสูงกวาอาคารสํานักงานในบริเวณใกลเคียง เชน อาคาร
ออลซีซั่น อาคารเซ็นทรัลเวิลด เปนตน 
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1.1.4 รายไดคาบริการสวนพ้ืนที่วิคเตอร คลับ 

พ้ืนที่ของวิคเตอร คลับ ซึ่งเปนพ้ืนที่ใหบริการจัดประชุมสัมมนา ใหบริการแกบุคคลภายนอก  โดย
บริษัทอางอิงรายไดที่เกิดขึ้นจริงในป 2556 เทากับ 6.27 ลานบาท และประมาณการรายไดคาบริการสวนพ้ืนที่
วิคเตอร คลับในป 2557 - 2584 มีอัตราการเติบโตรอยละ 4 ตอป ตลอดระยะเวลาประมาณการ 

1.1.5 รายไดอื่น ของอาคารปารคเวนเชอร ประกอบดวย 

1) รายไดคาบริการท่ีจอดรถ ประมาณการรายไดคาบริการท่ีจอดรถเปนรายไดตอตารางเมตรตอเดือน
ของพื้นที่ปลอยเชารวม โดยอางอิงรายไดที่เกิดขึ้นจริงในป 2556 เทากับ 34.23 บาทตอตารางเมตร 
และประมาณการรายไดคาบริการที่จอดรถในป 2557 - 2584 มีอัตราการเติบโตรอยละ 4 ตอป 
ตลอดระยะเวลาประมาณการ  

2) รายไดคาสาธารณูปโภค  ประกอบดวย รายไดคาไฟฟา รายไดคานํ้าประปา รายไดคาแกส เปนตน 
โดยประมาณการรายไดคาสาธารณูปโภคเปนรายไดตอตารางเมตรตอเดือนของพ้ืนที่ปลอยเชา
รวม โดยอางอิงรายไดที่เกิดขึ้นจริงในป 2556 เทากับ 54.30 บาทตอตารางเมตร และประมาณการ
รายไดคาสาธารณูปโภคในป 2557 - 2584 มีอัตราการเติบโตรอยละ 4 ตอป ตลอดระยะเวลา
ประมาณการ  

3) รายไดคาบริการไอเย็นลวงเวลา ในป 2556 มีจํานวน 2.48 ลานบาท ประมาณการใหในป 2557 - 
2584 มีอัตราการเติบโตรอยละ 4 ตอป ตลอดระยะเวลาประมาณการ  

4) รายไดจากการใหบริการกับผูเชาพ้ืนที่เชาระยะยาวสวนโรงแรมโอกุระ โดยบริษัทใหบริการ
บํารุงรักษาและดูแลจัดการเก่ียวกับระบบไฟฟา ระบบนํ้าประปา รวมถึงระบบสาธารณูปโภคและ
สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ บริเวณพ้ืนที่สวนกลางในอาคาร และพ้ืนที่ภายนอกอาคาร โดยมี
รายไดตามสัญญาบริการเทากับ 425,695 บาทตอเดือน ตลอดระยะเวลาประมาณการ 

5) รายไดอื่น ในป 2556 มีจํานวน 2.18 ลานบาท ประมาณการรายไดอื่นในป 2557 - 2584 ใหมีอัตรา
การเติบโตรอยละ 4 ตอป  

ทั้งน้ี อัตราการเพิ่มขึ้นของรายไดดังกลาวขางตน พิจารณาตามการคาดการณของผูบริหารบริษัท 
โดยประมาณการการเติบโตของรายไดใหอยูในระดับที่ใกลเคียงและไมสูงกวาอัตราการเพ่ิมขึ้นของคาเชา
พ้ืนที่ที่เทากับรอยละ 4-5 ตอป 

2. ตนทุนบริการ 

- ตนทุนคาบริหารจัดการอาคาร ปจจุบันบริษัทวาจางบริษัท โจนส แลง ลาซาลล (ประเทศไทย) จํากัด เปน
ผูบริหารอาคาร โดยในป 2557 ประมาณการจากงบประมาณของบริษัทซึ่งเทากับ 9.22 ลานบาท โดย
จํานวนดังกลาวไดสะทอนตนทุนคาบริหารจัดการอาคารท่ีเกิดขึ้นจริงในชวง 8 เดือน (ม.ค. - ส.ค.) ของป 
2557 แลว สําหรับป 2558 เปนตนไป ประมาณการใหมีอัตราการเติบโตรอยละ 4 ตอป ตลอดระยะเวลา
ประมาณการ 

- ตนทุนคาสาธารณูปโภค โดยในป 2557 ประมาณการจากงบประมาณของบริษัทซึ่งเทากับ 25.39 ลานบาท 
โดยจํานวนดังกลาวไดคาสาธารณูปโภคที่เกิดขึ้นจริงในชวง 8 เดือน (ม.ค. - ส.ค.) ของป 2557 แลว 
สําหรับป 2558 เปนตนไป ประมาณการใหมีอัตราการเติบโตรอยละ 4 ตอป ตลอดระยะเวลาประมาณการ  
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- คาทําความสะอาด โดยในป 2557 ประมาณการจากงบประมาณของบริษัทซึ่งเทากับ 4.73 ลานบาท โดย
จํานวนดังกลาวไดคาทําความสะอาดที่เกิดขึ้นจริงในชวง 8 เดือน (ม.ค. - ส.ค.) ของป 2557 แลว สําหรับป 
2558 เปนตนไป ประมาณการใหมีอัตราการเติบโตรอยละ 4 ตอป ตลอดระยะเวลาประมาณการ  

- คารักษาความปลอดภัย โดยในป 2557 ประมาณการจากงบประมาณของบริษัทซึ่งเทากับ 8.52 ลานบาท 
โดยจํานวนดังกลาวไดสะทอนคารักษาความปลอดภัยที่เกิดขึ้นจริงในชวง 8 เดือน (ม.ค. - ส.ค.) ของป 
2557 แลว สําหรับป 2558 เปนตนไป ประมาณการใหมีอัตราการเติบโตรอยละ 4 ตอป ตลอดระยะเวลา
ประมาณการ  

- คาใชจายดูแลบํารุงรักษางานระบบตางๆ เชน ระบบแอร ระบบดับเพลิง ระบบสุขาภิบาล ระบบที่จอดรถ 
เปนตน โดยในป 2557 ประมาณการจากงบประมาณของบริษัทซึ่งเทากับ 9.18 ลานบาท โดยจํานวน
ดังกลาวไดสะทอนคาใชจายดูแลบํารุงรักษางานระบบท่ีเกิดขึ้นจริงในชวง 8 เดือน (ม.ค. - ส.ค.) ของป 
2557 แลว สําหรับป 2558 เปนตนไป ประมาณการใหมีอัตราการเติบโตรอยละ 4 ตอป ตลอดระยะเวลา
ประมาณการ  

ทั้งน้ี อัตราการเพิ่มขึ้นของตนทุนและคาใชจายดังกลาวขางตน เปนไปตามการคาดการณของผูบริหารของ
บริษัท ซึ่งไดพิจารณาจากแนวโนมการเพิ่มขึ้นของตนทุนและคาใชจายโดยเฉล่ียจากการดําเนินงานท่ีเกิดขึ้น
ในอดีต 

3. คาใชจายอื่นและภาษี  

- คาเชาที่ดิน  

ประมาณคาเชาที่ดินจายเจาของที่ดิน ซึ่งไมไดเปนบุคคลที่เก่ียวโยงกัน ตามสัญญาเชาที่ดินระยะยาว 30 ป 
ต้ังแตวันที่ 6 กันยายน 2554 - 5 กันยายน 2584  ซึ่งมีคาเชาตามสัญญาเทากับ 24.60 - 40.60 ลานบาทตอป  

- คาภาษีโรงเรือน 

ประมาณการคาภาษีโรงเรือนตามการคาดการณของผูบริหารจากจํานวนเงินที่คาดวาจะจายจริง โดยในป 
2557 ประมาณการเทากับ 9.20 ลานบาท และต้ังแตป 2558 เปนตนไป ประมาณการใหมีอัตราการเติบโต
รอยละ 4 ตอป ตลอดระยะเวลาประมาณการ 

- คาประกันภัย 

ประมาณการคาประกันภัยในป 2557 อางอิงจากงบประมาณของบริษัทเทากับ 2.91 ลานบาท และต้ังแตป 
2558 เปนตนไป กําหนดใหมีอัตราการเติบโตรอยละ 4 ตอป  

4. คาใชจายในการลงทุน 

ประมาณการคาใชจายในการลงทุน ไดแก คาซอมแซมและบํารุงรักษาประจําป โดยประมาณการคาซอมแซม
และบํารุงรักษาประจําปเทากับรอยละ 2 ของรายได รวมท้ังบริษัทคาดการณงบประมาณลงทุนที่ตองใชปรับปรุง
อาคาร (Major Renovate) ในป 2569 หรือประมาณ 15 ปหลังจากเปดอาคารในเดือนกันยายน 2554 ประมาณ 100 
ลานบาท  
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5. อัตราคิดลด  

ที่ปรึกษาทางการเงินใชตนทุนทางการเงินถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก (Weighted Average Cost of Capital : WACC) 
ของบริษัท เปนอัตราคิดลดในการคํานวณมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิของอาคาร ซึ่งคํานวณไดเทากับ
รอยละ 11.62   

โดยมีสูตรการคํานวณ WACC ดังน้ี 

WACC = Ke*E/(D+E)  +  Kd*(1-T)*D/(D+E) 

Ke  = อัตราผลตอบแทนของผูถือหุน เทากับรอยละ 17.74 

Kd  = อัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมของ LRK เทากับรอยละ 5.50 อางอิงอัตราดอกเบี้ยปจจุบัน
   ที่ไดรับจากสถาบันการเงิน  

t    = ภาษีเงินไดนิติบุคคล เทากับรอยละ 0 เน่ืองจากเปนการขายกระแสเงินสดของอาคาร
   ซึ่งไมมีภาระภาษีจากการขายสินทรัพยมาเก่ียวของ  

E  = สวนของผูถือหุนรวม 

D  = หน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ย 

E/V = สัดส วน เ งินทุนของส วนของผู ถื อหุ น  ร อยละ  5 0  อ า งอิ งการคาดการณ                                
   แหลงที่มาของเงินทุนจะมาจากสัดสวนหน้ีสินตอทุนเทากับ 1 : 1   

D/V = สัดส วนการ กู ยื มจ ากสถาบันการ เ งิน  ร อยละ  5 0  อ า งอิ งการคาดการณ                                
   แหลงที่มาของเงินทุนจะมาจากสัดสวนหน้ีสินตอทุนเทากับ 1 : 1 

ตนทุนของทุน (Ke) หรืออัตราผลตอบแทนของผูถือหุน คํานวณจาก Capital Asset Pricing Model (CAPM) ดังน้ี 

Ke =  Rf  + β  (Rm - Rf) 

โดยที่ Risk Free Rate (Rf) อางอิงจากอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของการเสนอซ้ือ (Bid Yield) ของ   
พันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงเหลือ 30 ป ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2557 ซึ่งมีคา
เทากับรอยละ 4.01 (ขอมูลจาก www.thaibma.or.th) โดยการอางอิงพันธบัตร
ที่มีอายุคงเหลือยาวที่มีการซื้อขายตอเน่ือง และสอดคลองกับอายุสัญญา  

 Beta () คาความแปรปรวนของผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพยเปรียบเทียบกับ
ราคาปดของหุนบริษัทยอนหลัง 3 ป ซึ่งเทากับ 1.404 (ขอมูลจาก Bloomberg 
ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2557)   

 Rm อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย   
เฉล่ียยอนหลังประมาณ 25 ป ซึ่งเปนชวงเวลาที่สะทอนภาวะการลงทุนใน
ชวงเวลาตางๆ ไดดีกวาการใชขอมูลในระยะสั้น (ขอมูลจากตลาดหลักทรัพย
ประเทศไทย ต้ังแตป 2532 - 2556)  ซึ่งเทากับรอยละ 13.79 
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ตารางสรุปมูลคาปจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดในชวงระหวางเดือนตุลาคม 2557 - สิงหาคม 2584 

(หนวย : ลานบาท) 
2557 

(ต.ค. - ธ.ค.) 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 
กระแสเงินสดสุทธิ 67.36 204.97 214.93 227.50 240.66 254.40 265.58 274.43 286.44 
มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสด  65.54 178.65 167.83 159.15 150.83 142.84 133.60 123.67 115.65 

                    

(หนวย : ลานบาท) 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 
กระแสเงินสดสุทธิ 299.02 312.02 325.55 236.73 351.36 366.57 382.50 398.96 412.81 
มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสด  108.16 101.11 94.51 61.57 81.87 76.53 71.54 66.85 61.97 

                    

(หนวย : ลานบาท) 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 
2584 

(ม.ค. - ส.ค.) 
กระแสเงินสดสุทธิ 430.73 449.26 468.52 488.69 505.93 527.60 550.29 573.74 597.15 437.47 
มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสด  57.93 54.13 50.57 47.26 43.83 40.95 38.26 35.74 33.33 22.66 

                    

รวมมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสด 2,386.54   

 จากการประเมินมูลคาสิทธิการเชาของอาคารปารคเวนเชอร โดยวิธีมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ จะได
มูลคาของสิทธิการเชาของอาคารปารคเวนเชอรเทากับ 2,386.54 ลานบาท 

ตารางสรุปเปรียบเทียบมูลคายุติธรรมของโครงการปารคเวนเชอร อีโคเพล็กซ 
 

วิธีการประเมินราคา 
ราคาประเมิน 

(ลานบาท) 
มูลคาใหเชาชวง 

(ลานบาท) 
ราคาประเมินสูงกวา (ต่ํากวา) มูลคาใหเชาชวง 

 ลานบาท รอยละ 
1. วิธีมูลคาตามบัญช ี 2,349.18 ไมตํ่ากวา 2,700.00 (350.82) (12.99) 
2. วิธีราคาประเมินของผูประเมินราคาอิสระ 2,698.50 ไมตํ่ากวา 2,700.00 (1.50) (0.06) 
3. วิธีมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ 2,386.54 ไมตํ่ากวา 2,700.00 (313.46) (11.61) 

ทั้งน้ี การประเมินราคาสินทรัพยในแตละวิธีมีขอดี และขอดอยแตกตางกัน โดยแตละวิธีสะทอนมูลคาที่เหมาะสม
ในการประเมินราคาสินทรัพยแตกตางกัน โดยวิธีมูลคาตามบัญชี สะทอนถึงมูลคาสินทรัพยขณะใดขณะหน่ึงตามที่ได
บันทึกบัญชีไวเทาน้ัน โดยไมไดคํานึงถึงความสามารถในการสรางกระแสเงินสดในอนาคตของสินทรัพย วิธีราคาประเมิน
ของผูประเมินราคาอิสระ ซึ่งใชวิธีคิดจากรายได (Income Approach) สอดคลองหลักการประเมินราคาของท่ีปรึกษาทางการ
เงินโดยวิธีมูลคาปจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด ซึ่งพิจารณาถึงความสามารถในการสรางกระแสเงินสดของสินทรัพย จาก
กระแสเงินสดของอาคารท่ีไดจากรายไดคาเชา ภายใตสมมติฐานการประมาณการรายการท่ีสําคัญ เชน อัตราคาเชา คาบริการ 
อัตราการเชาพ้ืนที่ ในอนาคตตามระยะเวลาของสิทธิการเชาที่เหลืออยู ตลอดจนการประมาณการคาใชจายตางๆ ที่เก่ียวของ  

ดังน้ัน ที่ปรึกษาทางการเงินมีความเห็นวา การประเมินมูลคาของสินทรัพยโดยที่ปรึกษาทางการเงินและผูประเมิน
ราคาอิสระ ซึ่งมีหลักการในการพิจารณาที่สอดคลองกันดังกลาว โดยมีราคาประเมินที่เทากับ 2,386.54 ลานบาท และ 
2,698.50 ลานบาท  ตามลําดับ มีความเหมาะสมที่จะใชอางอิงในการจําหนายสินทรัพยใหแกทรัสตในครั้งน้ี ซึ่งจากการ
พิจารณาราคาประเมินดังกลาว ที่ปรึกษาทางการเงินมีความเห็นวา ราคาขั้นตํ่าท่ีกําหนดเปนราคาใหเชาชวงสิทธิการเชาท่ีดิน 
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ใหเชาอาคารสํานักงาน และการจําหนายกรรมสิทธ์ิสินทรัพยอ่ืนๆ ของโครงการปารคเวนเชอร อีโคเพล็กซ ท่ีไมตํ่ากวา 2,700 
ลานบาท เปนราคาท่ีเหมาะสม โดยเปนราคาท่ีสูงกวาราคาประเมินของท่ีปรึกษาทางการเงินและผูประเมินราคาอิสระ 

1.1.7.2 ความเปนธรรมของเง่ือนไขการเขาทํารายการ 

ที่ปรึกษาทางการเงินพิจารณาความเปนธรรมของเง่ือนไขการเขาทํารายการจากขอมูลที่ปรากฏในมติที่ประชุม
คณะกรรมการของบริษัท สารสนเทศรายการไดมาและจําหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัท กรณีการเขาทําธุรกรรมกับ
กองทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชา ซึ่งพบวามีเง่ือนไขสําคัญและเง่ือนไขบังคับกอนที่กลุมบริษัท
ตองดําเนินการใหบรรลุผลสําเร็จกอนการเขาทํารายการ เชน 

1) เง่ือนไขตามที่ระบุในสัญญาใหเชาชวงทรัพยสิน สัญญาเชา สัญญาซื้อขายทรัพยสิน สัญญาตกลงกระทํา
การ และสัญญาอื่นๆ ที่เก่ียวของระหวาง LRK กับทรัสตีซึ่งกระทําในนามของทรัสต และเพ่ือประโยชน
ของทรัสตสําเร็จครบถวน 

2) บริษัทที่จะจัดต้ังขึ้นเพ่ือทําหนาที่เปนผูจัดการกองทรัสตไดรับอนุมัติใหจัดต้ังและไดรับความเห็นชอบ
ใหจัดการทรัสตจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (“สํานักงาน 
ก.ล.ต.”) 

3) มีการเสนอขายหนวยทรัสตตอประชาชนและผูลงทุนเปนการทั่วไป และ 

4) มีการจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนทรัสต 

ทั้งน้ี ที่ปรึกษาทางการเงินมีความเห็นวา เง่ือนไขดังกลาวเปนหนาที่ที่กลุมบริษัทตองปฏิบัติเพ่ือใหเปนไปตาม
เกณฑในการเขาทํารายการไดมาและจําหนายไปซึ่งสินทรัพย และขอกฎหมายอื่นที่เก่ียวของ และ/หรือเง่ือนไขปกติทั่วไป
ของการใหสิทธิการเชาชวงที่ดิน อาคารสํานักงาน สิ่งปลูกสราง งานระบบและกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินอื่นๆ และ/หรือเปน
เง่ือนไขท่ีคูสัญญาตกลงกันตามความสมัครใจ ซึ่งเง่ือนไขดังกลาวมิไดทําใหบริษัทเสียประโยชน ดังน้ัน ที่ปรึกษาทางการ
เงินเหน็วา เง่ือนไขในการเขาทํารายการของกลุมบริษัทในคร้ังมีความเหมาะสม  
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1.2 รายการใหเชาชวงสิทธิการเชาท่ีดินพรอมอาคารสํานักงาน สิ่งปลูกสราง งานระบบ และจําหนายไปซึ่งกรรมสิทธ์ิ
สินทรัพยอ่ืนๆ ของโครงการสาทร สแควร ออฟฟศ ทาวเวอร 

1.2.1 ลักษณะและรายละเอียดของรายการ 

GOLD ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท มีความประสงคจะเขาทําธุรกรรมกับทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย
และสิทธิการเชาซึ่งจะจัดต้ังขึ้น โดยให NSR ซึ่งเปนบริษัทยอยของ GOLD เปนผูเขาทําธุรกรรมการใหเชาชวงสิทธิการเชา
ที่ดิน พรอมอาคารสํานักงาน สิ่งปลูกสราง งานระบบ และจําหนายไปซึ่งกรรมสิทธิ์ทรัพยสินอื่นๆ ของโครงการสาทร 
สแควร ออฟฟศ ทาวเวอร แกทรัสต ซึ่งกระทําในนามของทรัสตและเพ่ือประโยชนของทรัสต ในมูลคาไมตํ่ากวา 5,500 ลาน
บาท นอกจากน้ี NSR จะทําหนาที่เปนผูบริหารสินทรัพย (Property Manager) ของทรัสตดวย 

ทั้งน้ี GOLD จะเขาทํารายการดังกลาว ภายหลังจากที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนของ GOLD แลว 
นอกจากน้ี เน่ืองจาก GOLD มีสถานะเปนบริษัทยอยของบริษัท โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 บริษัทถือหุน GOLD รอยละ 
55.73 เปนเหตุใหการเขาทํารายการดังกลาว ตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทดวย 

ในกรณีที่ที่ประชุมผูถือหุนของทั้งสองบริษัทอนุมัติการเขาทํารายการดังกลาว คาดวาการใหเชาชวงสิทธิการเชา
ที่ดินพรอมอาคารสํานักงาน สิ่งปลูกสราง งานระบบ และการจําหนายไปซึ่งกรรมสิทธิ์ทรัพยสินอื่นๆ ของโครงการสาทร 
สแควร ออฟฟศ ทาวเวอร แกทรัสต จะเกิดขึ้นภายหลังจากที่ทรัสตไดจดทะเบียนจัดต้ังกับสํานักงาน ก.ล.ต. และเง่ือนไข
บังคับกอนตามขอกําหนดและเง่ือนไขที่ปรากฏในสัญญาเชาชวง และ/หรือสัญญาเชา และสัญญาซื้อขายสินทรัพยสําเร็จ
ครบถวน ซึ่งปจจุบันบริษัทและ GOLD อยูระหวางการดําเนินการในดานตางๆ เพ่ือเตรียมจัดต้ังทรัสตและยื่นคําขอจัดต้ังตอ
สํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยตอไป 

1.2.2 ประเภทและขนาดของรายการ 

การใหเชาชวงสิทธิการเชาที่ดินพรอมอาคารสํานักงาน สิ่งปลูกสราง งานระบบ และการจําหนายไปซึ่งกรรมสิทธิ์
ทรัพยสินอื่นๆ ของโครงการสาทร สแควร ออฟฟศ ทาวเวอร แกทรัสต ในมูลคาไมตํ่ากวา 5,500 ลานบาท ถือเปนการ
จําหนายไปซึ่งสินทรัพยตามประกาศการไดมาหรือจําหนายไป โดยมีขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑมูลคารวมของสิ่งตอบ
แทนเทากับรอยละ 24.12 ของมูลคาสินทรัพยรวมของบริษัท โดยคํานวณจากงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย
สําหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ที่มีสินทรัพยรวมเทากับ 22,807.15 ลานบาท 

ขนาดรายการจําหนายไปซึ่งสินทรัพยคํานวณตามเกณฑมูลคารวมของสิ่งตอบแทน เปนดังน้ี  

เกณฑมูลคารวมของสิ่งตอบแทน          =                 มลูคาที่ไดรับ * 100% 
                                   สินทรัพยรวมของบริษัท 

       =      5,500,000,000 * 100% 
                          22,807,147,000 

   =                 24.12%     

หมายเหตุ:   ไมไดคํานวณขนาดรายการตามเกณฑมูลคาสินทรัพย และเกณฑกําไรสุทธิ เนื่องจากรายการน้ีไมใชรายการ
จําหนายหุน และไมไดคํานวณขนาดรายการตามเกณฑมูลคาหลักทรัพย เนื่องจากไมมีการออกหุนใหมของ
บริษัท 
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ทั้งน้ี หากนับรวมรายการจําหนายไปซึ่งสินทรัพยรายการอื่นที่เกิดขึ้นในชวง 6 เดือนที่ผานมา ไดแก 1) รายการให
เชาชวงสิทธิการเชาที่ดิน การใหเชาอาคารสํานักงาน สิ่งปลูกสราง งานระบบ และการจําหนายไปซึ่งกรรมสิทธิ์ทรัพยสิน
อื่นๆ ของโครงการปารคเวนเชอร อีโคเพล็กซ ของบริษัท แกทรัสต ในมูลคาไมตํ่ากวา 2,700 ลานบาท ซึ่งมีขนาดรายการ
สูงสุดตามเกณฑมูลคารวมของสิ่งตอบแทนเทากับรอยละ 11.84 ของสินทรัพยรวมของบริษัทและบริษัทยอย ดังน้ันรายการ
จําหนายไปซึ่งสินทรัพยทั้งหมดจะมีขนาดรายการรวมเทากับรอยละ 35.95 ตามเกณฑมูลคารวมของสิ่งตอบแทน 

อยางไรก็ตาม เน่ืองจากมูลคาในการจําหนายไปซึ่งสินทรัพยดังกลาวของบริษัท และ GOLD  เปนมูลคาขั้นตํ่า ซึ่ง
มูลคาสุดทายในการจําหนายไปซึ่งสินทรัพยดังกลาวแกทรัสตจะขึ้นอยูกับการตกลงกันของคูสัญญาที่เก่ียวของ โดยพิจารณา
จากปจจัยที่เก่ียวของและสภาวะของตลาดในขณะน้ัน รวมทั้งราคาประเมินของผูประเมินราคาอิสระ ดังน้ัน บริษัท และ 
GOLD จึงประสงคจะขออนุมัติการเขาทํารายการดังกลาวจากที่ประชุมผูถือหุนของแตละกิจการ ซึ่งตองไดรับคะแนนเสียง
อนุมัติไมตํ่ากวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธอิอกเสียงลงคะแนน โดยไมนับสวนของ
ผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย 

1.2.3 มูลคาสินทรัพยท่ีจําหนาย และมูลคาสิ่งตอบแทน 

NSR จะไดรับคาตอบแทนจากการใหเชาชวงสิทธิการเชาที่ดินพรอมอาคารสํานักงาน สิ่งปลูกสราง งานระบบ 
และการจําหนายไปซึ่งกรรมสิทธิ์ทรัพยสินอื่นๆ ของโครงการสาทร สแควร ออฟฟศ ทาวเวอร ในมูลคาไมตํ่ากวา 5,500 
ลานบาท โดยมูลคาสินทรัพยสุดทายจะขึ้นอยูกับการตกลงกันของคูสัญญาที่เก่ียวของ ปจจัยที่เก่ียวของ สภาวะของตลาดใน
ขณะน้ัน และราคาประเมินของผูประเมินราคาอิสระ 

ทั้งน้ี มูลคาสิ่งตอบแทนที่กําหนดไมตํ่ากวา 5,500 ลานบาท เปนมูลคาที่สูงกวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพย
ดังกลาว ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 เปนจํานวน 1,650.59 ลานบาท หรือสูงกวารอยละ 42.88 

1.2.4 บุคคลท่ีเก่ียวโยงกันและลักษณะความสัมพันธ 

- คูกรณีที่เก่ียวของ 

ผูใหเชาชวงและผูขาย : บริษัท นอรท สาธร เรียลต้ี จํากัด (“NSR”) ซึ่งเปนบริษัทยอยของ GOLD  

ผูรับเชาชวงและผูซื้อ : ทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาซึ่งจัดต้ังขึ้นโดยมีบริษัท
หลักทรัพยจัดการกองทุนกสิกรไทย จํากัด เปนทรัสตีซึ่งกระทําในนามทรัสต 
และเพ่ือประโยชนของทรัสต 

- ความสัมพันธระหวางคูกรณีและความสัมพันธกับบริษัทจดทะเบียน 

 NSR เปนบริษัทยอยของ GOLD โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 GOLD ถือหุนใน NSR ในสัดสวนรอยละ 
100.00  

 GOLD เปนบริษัทยอยของบริษัท โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 บริษัทถือหุนใน GOLD ในสัดสวนรอยละ 
55.73  

 บริษัท GOLD และ NSR ไมมีความสัมพันธกับทรัสต เน่ืองจากทรัสตยังอยูระหวางการเตรียมจัดต้ัง อยางไร
ก็ดี GOLD มีแผนจะจองซื้อหนวยทรัสตของทรัสต จํานวนไมเกินรอยละ 30.00 ของจํานวนหนวยทรัสตที่
จําหนายไดแลวทั้งหมดของทรัสต รวมท้ัง NSR มีแผนที่จะรับเปนผูบรหิารอสังหาริมทรัพยของทรัสต  
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1.2.5 รายละเอียดของสินทรัพยท่ีจําหนายไป 

สินทรัพยของโครงการสาทร สแควร ออฟฟศ ทาวเวอร ที่ NSR จะจําหนายใหแกทรัสต มีรายละเอียดดังน้ี 
สินทรัพยที่จะใหเชาชวงและซื้อ
ขาย  

: 1) สิทธิการเชาชวงที่ดินพรอมอาคารสํานักงาน สิ่งปลูกสราง งานระบบ ระยะเวลา
ของสิทธิการเชาคงเหลือประมาณ 26 ป (สิ้นสุดในวันที่ 6 ตุลาคม 2583) ซึ่ง
ประกอบดวย  
 ที่ดิน ซึ่งเปนที่ต้ังอาคารสํานักงานโครงการสาทร สแควร ออฟฟศ ทาวเวอร 

รวมเน้ือที่ 5 - 0 - 60.32 ไร รวมถึงที่จอดรถใตดินซึ่งอยูภายใตที่ดินดังกลาว  
 อาคารสํานักงานโครงการสาทร สแควร ออฟฟศ ทาวเวอร ความสูง 391/ ช้ัน 

พ้ืนที่ภายในประมาณ 114,700 ตร.ม. และเปนพ้ืนที่เชารวมประมาณ 74,313 
ตร.ม. ซึ่งรวมถึงที่จอดรถใตดินซึ่งอยูภายใตอาคารสํานักงานดังกลาว  

 อาคารและสิ่งปลูกสรางและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ซึ่งเปนสวนควบ
ของอาคารดังกลาวทั้งหมดที่จะกอสรางขึ้นในอนาคตและตกเปนกรรมสิทธิ์
ของเจาของสินทรัพย (สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย) ในอนาคต  

 งานระบบตางๆ เชน ระบบวิศวกรรมไฟฟา ระบบปรับอากาศ ระบบ
สุขาภิบาล ระบบดับเพลิง ระบบสื่อสาร ระบบสาธารณูปโภค ที่อยูภายใน
อาคารสํานักงานดังกลาว  

 ทรัพยสินอื่นๆ ที่คูสัญญาจะไดตกลงกัน ภายหลังการทํา Due Diligence  
2) กรรมสิทธิ์ในเฟอรนิเจอร เครื่องมือ และอุปกรณอํานวยความสะดวกตางๆ 
รวมท้ังอุปกรณอื่นที่ใชในการประดับตกแตง และ/หรือใชในการประกอบธุรกิจ
ที่เก่ียวของกับการใหเชาพ้ืนที่ของอาคารสํานักงานดังกลาว รวมถึงสิทธิที่
เก่ียวเน่ืองกับทรัพยสินดังกลาว  

หมายเหตุ 1/ อาคารมี 39 ชั้น ตามใบอนุญาตฯ แตในการนับชั้นของอาคารจะไมมีชั้นที่ 
13 ดังนั้น จํานวนชั้นที่ระบุตามการนับชั้นของอาคารจะมีถึงชั้น 40 

ที่ต้ังสินทรัพย : 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ  

ทางเขา - ออกและสภาพแวดลอม
ทั่วไป  

: ถนนสายหลัก ไดแก ถนนสาทรเหนือ อาคารมีทางเช่ือมตอกับสถานีรถไฟฟาชอง
นนทรี 

การใชประโยชนในปจจุบัน  
 

: ใหเชาพ้ืนที่สําหรับใชเปนอาคารสํานักงานและรานคา โดยปจจุบันมีอัตราการเชา
พ้ืนที่ประมาณรอยละ 81 ของพื้นที่เชาทั้งหมด และมีอายุสัญญาเชาโดยเฉล่ียของผู
เชาในปจจุบัน มีอายุประมาณ 3 ป  

เจาของกรรมสิทธิ์  : NSR เปนเจาของสิทธิการเชาที่ดินพรอมอาคารสํานักงาน สิ่งปลูกสราง งานระบบ
ของโครงการสาทร สแควร ออฟฟศ ทาวเวอร จากสํานักงานทรัพยสินสวน
พระมหากษัตริย และเปนเจาของกรรมสิทธิ์ทรัพยสินอื่นๆ ของโครงการดังกลาว  

ภาระผูกพัน  : สิทธิการเชาที่ดินพรอมอาคารสํานักงาน สิ่งปลูกสราง งานระบบ และกรรมสิทธิ์
ทรัพยสินอื่นๆ ของโครงการสาทร สแควร ออฟฟศ ทาวเวอร มอบสิทธิการเชา
เปนประกันกับธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จํากัด 
(มหาชน) และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกัด (มหาชน) 
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สรุปรายละเอียดของอาคารสาทร สแควร ออฟฟศ ทาวเวอร 

1.1 ขอมูลทั่วไปของอาคารสาทร สแควร ออฟฟศ ทาวเวอร 

 
 ที่ต้ังอาคาร 

 อาคารสาทร สแควร ออฟฟศ ทาวเวอร ต้ังอยูที่ เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
โดยอยูติดถนนนราธิวาสราชนครินทร ตัดกับถนนสาทร หรือบริเวณกลางแยกสาทร-ชองนนทรี สามารถเช่ือมตอโดยตรง
จากรถไฟฟา (BTS) สถานีชองนนทรี และรถโดยสารดวนพิเศษ (BRT) สถานีสาทร แวดลอมดวยสิ่งอํานวยความสะดวก
ครบครัน อาทิ โรงแรมดับเบิ้ลยู กรุงเทพฯ ซึ่งเปนโรงแรมระดับ 5 ดาว และอาคารอนุรักษจากกรมศิลปากรท่ีไดรับการ
ปรับปรุงเปนรานอาหาร เปนตน 

 แผนที่ต้ังอาคาร 

 



รายงานความเห็นทีป่รึกษาทางการเงินอิสระตอการไดมาและจําหนายไปซ่ึงสินทรัพย และรายการที่เก่ียวโยงกัน 

- 36 - 

 ลักษณะอาคารและสิ่งปลูกสราง และระบบสาธารณูปโภค 

อาคารสาทร สแควร ออฟฟศ ทาวเวอร เปนอาคารสํานักงานต้ังอยูใจกลางสาทร ประกอบดวยอาคารสูง 39ช้ัน5 
พรอมที่จอดรถช้ันใตดิน 5 ช้ัน ขนาดพ้ืนที่เชาประมาณ 75,000 ตารางเมตร ต้ังอยูบนที่ดินขนาด 5 ไร 60.32 ตารางวา หรือ 
8,241.28 ตารางเมตร ซึ่ง NSR ไดทําสัญญาเชาที่ดินจากสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริยเปนระยะเวลา 30 ป ต้ังแต
วันที่ 7 ตุลาคม 2553 - 6 ตุลาคม 2583 อาคารสรางเสร็จและเริ่มเปดดําเนินงานเมื่อเดือนกันยายน 2554 

อาคารสาทร สแควร ออฟฟศ ทาวเวอร มีระบบสาธารณูปโภค ประกอบดวย ระบบไฟฟา ระบบปรับอากาศ ระบบ
ระบายอากาศ ระบบสุขาภิบาล ระบบลิฟท ระบบโทรศัพท ระบบปองกันอัคคีภัย และระบบดับเพลิงอัตโนมัติ โดยมีลิฟท
โดยสาร 24 ชุด โดยแยกเปนลิฟทโดยสารทั่วไปจํานวน 18 ชุด ลิฟทโดยสารโซนจอดรถจํานวน 4 ชุด และ Fire Main Lift 
จํานวน 2 ชุด และมีบันไดเล่ือนจํานวน 8 ชุด 

1.2 รูปแบบการบริหารงาน 

ปจจุบันอาคารสาทร สแควร ออฟฟศ ทาวเวอร บริหารงานโดย  NSR  ซึ่งเปนบริษัทยอยของ GOLD ที่ถือหุนรอย
ละ 100.00 โดยมีบริษัทเปนบริษัทใหญในลําดับสูงสุด โดย NSR เปนผูบริหารอาคาร ดูแลการใหบริการระบบ
สาธารณูปโภค และบริการท่ัวไปอ่ืนๆ 

1.3 รายละเอียดพ้ืนที่เชา และลักษณะการใชประโยชนของพื้นที่เชารวมทั้งอาคาร 

พ้ืนที่เชาในอาคารสาทร สแควร ออฟฟศ ทาวเวอร มีรายละเอียดดังน้ี 

ชั้นท่ี รายละเอียดพ้ืนท่ี พ้ืนท่ี (ตารางเมตร) 
B1 - B5 พ้ืนที่จอดรถ และพื้นที่สวนกลาง (จอดรถได 930 คัน) 52,030 
B1, B4 พ้ืนที่เชาเก็บของ 459 

1 - 2 สวนรานคาและสิ่งอํานวยความสะดวก (Retails & Shopping)  2,134 
3 - 38 สวนสํานักงานใหเชา  67,931 

39 - 40 รานอาหารสุดหรู คูเดตา (KU DE TA)  2,867 
 พ้ืนที่เชาวิคเตอรคลับ 922 

รวมพื้นท่ีอาคารท้ังหมด 126,343 

1.4 ลักษณะของผูเชาพ้ืนที่ทั้งอาคาร 

ลักษณะของผูเชาพ้ืนที่ แบงตามประเภทของผูเชา ประกอบดวย 

- ผูเชารายยอย คือ รานคาที่เชาพ้ืนที่เพ่ือจําหนายสินคาและบริการตางๆ เชน รานอาหารและเครื่องด่ืม ธนาคาร
พาณิชย และตูเอทีเอ็ม เปนตน 

                                                           
5 อาคารสํานักงานโครงการสาทร สแควร ออฟฟศ ทาวเวอรเปนอาคารสูง 39 ชั้น (ไมนับรวมชั้นใตดิน) แตในการระบุเลขชั้นของ
อาคารประกอบไปดวยชั้นที่ 1-12 และชั้นที่ 14-40 โดยไมมีชั้นที่ 13 ซ่ึงการระบุเลขชั้นดังกลาวมีลักษณะเหมือนกับอาคารสูงอื่นๆ 
ทั่วไป ที่มักจะนับขามชั้นที่ 13 
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- ผูเชาสวนสํานักงาน คือ บริษัทตางๆที่เชาพ้ืนที่เพ่ือใชเปนที่ต้ังของสํานักงาน จัดประชุม หรือจัดการสัมมนา
ตางๆ 

- พ้ืนที่อาคารสวนกลาง คือ พ้ืนที่สวนกลางที่ใหเชาสําหรับการจัดแสดง นิทรรศการ และจัดกิจกรรมตางๆ 

1.5 สถานภาพและอัตราการเชาพ้ืนที่ (Occupancy Rate) ท้ังอาคาร 

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2557 อาคารสาทร สแควร ออฟฟศ ทาวเวอร มีอัตราการเชาพ้ืนที่ดังน้ี 
 พ้ืนท่ีเก็บของ สํานักงาน รานคา รวม 

พ้ืนที่ใหเชา (ตารางเมตร) 459 70,798 2,134 73,391 
พ้ืนที่เชา (ตารางเมตร) 459 44,274 2,025 46,758 
อัตราเชาพ้ืนที่ (รอยละ) 100.00 62.54 94.89 63.71 

นอกจากนี้ มีพ้ืนที่ในสวนของ Victor Club จํานวน 922 ตารางเมตร เพ่ืออํานวยความสะดวกแกลูกคาที่ตองการ
หองประชุมในระยะเวลาสั้นๆเปนครั้งคราวไป 

1.6 จุดเดนของอาคารสาทร สแควร ออฟฟศ ทาวเวอร 

อาคารสาทร สแควร ออฟฟศ ทาวเวอร เปนอาคารที่โดดเดนดวยสถาปตยกรรมที่สวยงาม พรอมนวัตกรรมการ
ออกแบบและการกอสรางอาคารที่ลํ้าสมัย โดยไดรับรางวัลอาคารอนุรักษพลังงาน รางวัล LEED (Leadership in Energy and 
Environmental Design) ของสภาอาคารเขียวแหงสหรัฐอเมริกา (U.S. Green Building Council : USGBC) ระดับทองคํา 
(GOLD) ซึ่งเปนระดับสูงสุดแหงเดียวของอาคารสํานักงานบนถนนสาทร นอกจากน้ีอาคารยังเพ่ิมเติมนวัตกรรมเพ่ือลด
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ไดแก  

 การออกแบบใหมีความพิเศษคือ มีเพดานสูง 2.95 เมตร ซึ่งสูงที่สุดในประเทศไทย เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่แตละช้ันให
รูสึกถึงความโลงโปรงสบาย สามารถออกแบบพ้ืนที่แนวตั้งไดมากกวาเดิม เปดโอกาสใหผูเชาอาคารไดรับ
ความสะดวกสบายดวยการยกระดับพ้ืนใหสูงขึ้น โดยไมกระทบตอสุนทรียภาพภายในอาคาร 

 การออกแบบโครงสรางอาคาร จะถูกออกแบบใหเสาเปนสวนหน่ึงกับโครงสรางอาคาร โดยจะไมมีเสาภายใน
อาคาร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและความคลองตัวในการใชสอยพ้ืนที่ใหเกิดประโยชนสูงสุดสําหรับทั้งผูเชา
พ้ืนที่ขนาดใหญและขนาดเล็ก ทั้งน้ีตัวอาคารยังไดถูกออกแบบเพ่ือเพ่ิมความสะดวกมากยิ่งขึ้นสําหรับผูเชาที่
ตองการพ้ืนที่หลายช้ัน Duplex Office ดวยการเช่ือมตอกันจากบันไดภายในอีกดวย ทําใหสามารถจัดสรรพ้ืนที่
สํานักงานไดอิสระ คุมคาทุกตารางเมตร 

 ในการวางผังอาคาร คํานึงถึงระยะหางจากผนังหองถึงหนาตาง ที่จะไดรับแสงสวางจากธรรมชาติอยางทั่วถึง
ทั้งช้ัน โดยที่ยังสามารถจัดสรรพ้ืนที่ใหเกิดประโยชนสูงสุดได 

 ลิฟทโดยสารควบคุมอัจฉริยะ ภายในอาคารมีลิฟทโดยสารความเร็วสูงทั้งหมด 18 ตัว ซึ่งแบงโซนการติดต้ังไว 
3 โซนของอาคาร Low Zone, Middle Zone และ High Zone เพ่ือการบริหารจัดการใหผูใชบริการใชเวลาใน
การรอลิฟท สูงสุดไมเกิน 27.5 วินาที สามารถเขาสูทุกช้ันของอาคารโดยตรงจากล็อบบี้ พรอมระบบควบคุมที่
ทันสมัย 
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 กระจกเคลือบสาร Low-E กันรังสีอัลตราไวโอเลต ซึ่งเปนวัสดุสําคัญในการกอสรางอาคาร โดยถูกใชเปนสวน
หน่ึงของผนังภายนอกอาคารที่เก่ียวของกับการออกแบบการอนุรักษพลังงาน เพราะกระจก Low-E Coating 
สามารถชวยในเรื่องของเสียงรบกวนที่จะเขาสูภายในตัวอาคาร และลดปริมาณความรอนจากภายนอกอาคารที่
เขาสูภายในไดสูงกวากระจกมาตรฐานท่ัวไป ทําใหสามารถใชพ้ืนที่ใหเกิดประโยชนสูงสุดและชวยลดปริมาณ
การใชพลงังานภายในอาคารไดอยางมาก 

 ระบบปรับอากาศที่ออกแบบเพ่ือควบคุมปริมาณลมเย็นใหพอเพียงกับความรอนในแตละพ้ืนที่ (Variable Air 
Volume Control System) ชวยลดการใชพลังงานของระบบทําความเย็นไดมากขึ้นและชวยใหผูอาศัยในอาคาร
รูสึกสบายกับอุณภูมิที่คงที่ทุกพ้ืนที่ที่ระบบสามารถปรับอุณหภูมิได เพ่ือใหระดับอุณหภูมิคงที่ในทุกๆ พ้ืนที่
ของตัวอาคาร พรอมระบบควบคุมอากาศใหมีอุณหภูมิเย็นหลังเวลาทําการอีกดวย 

 ระบบควบคุมคุณภาพอากาศภายในอาคารและลดมลพิษของอากาศภายในอาคาร (Indoor Air Quality) ชวย
รักษาคุณภาพอากาศของอาคารใหมีปริมาณออกซิเจนเพียงพอตอผูใชสอย 

 ระบบอาคารอัตโนมัติ (Building Automatic System) เช่ือมตอควบคุมและบริหารจัดการทางวิศวกรรมงาน
ระบบตางๆ ภายในอาคาร รวมถึงชวยในการตรวจวัดและควบคุมการใชพลังงานเพ่ือลดการใชพลังงานที่เกิน
ความจําเปน 

 ระบบควบคุมและระบบรักษาความปลอดภัยอัตโนมัติ ซึ่งจะถูกติดต้ังเพ่ือตอบสนองความตองการของบริษัท
ระหวางประเทศตางๆ 

1.2.6 ความสมเหตุสมผลและประโยชนของรายการตอบริษัทจดทะเบียน 

(1)  วัตถุประสงคและความจําเปนในการเขาทํารายการ 

การจําหนายสินทรัพยของ GOLD ในครั้งน้ี โดย NSR ซึ่งเปนบริษัทยอยของ GOLD จะใหเชาชวงสิทธิการเชา
ที่ดิน พรอมอาคารสํานักงาน สิ่งปลูกสราง งานระบบ และจําหนายไปซึ่งกรรมสิทธิ์ทรัพยสินอื่นๆของโครงการสาทร 
สแควร ออฟฟศ ทาวเวอร แกทรัสต เปนไปตามนโยบายของ GOLD ที่ตองการขยายการลงทุนและพัฒนาโครงการ
อสังหาริมทรัพยอยางตอเน่ือง โดยที่ปจจุบันรายไดหลักของ GOLD มาจากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ที่ตองใชเงินลงทุน
จํานวนมากเพ่ือพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพยใหมๆ ดังน้ัน การจําหนายสินทรัพยเขากองทรัสต จึงเปนการใชสินทรัพยที่
มีอยูตามระยะเวลาของสิทธิการเชาที่ดินที่เหลืออยู (ประมาณ 26 ป) ใหเกิดประโยชนสูงสุด (สิทธิการเชาตามสัญญาเชาหลัก
ที่ทํากับเจาของทรัพยสินจะสิ้นสุดในวันที่ 6 ตุลาคม 2583) โดยจะไดรับเงินจากการจําหนายสินทรัพยดังกลาว ในมูลคาไม
ตํ่ากวา 5,500 ลานบาท  

 GOLD จะนําเงินที่ไดรับจากการจําหนายสินทรัพยหลังหักคาใชจายที่เก่ียวของ และการจายชําระคืนหน้ีที่
เก่ียวของกับสินทรัพยดังกลาวใหแกสถาบันการเงิน จํานวนคงเหลือประมาณ 3,100 ลานบาท (คํานวณในกรณีที่ NSR ไดรับ
เงินจากการจําหนายสินทรัพยขั้นตํ่าที่ 5,500 ลานบาท) ไปใชเปนเงินทุนในการดําเนินโครงการอสังหาริมทรัพยโครงการ
ใหม เพ่ือสรางรายไดและการเติบโตอยางตอเน่ืองในอนาคต อีกทั้งทําใหมีคาใชจายดอกเบี้ยที่ลดลงจากการชําระคืนหน้ีเงิน
กูยืมดังกลาว ขณะเดียวกัน GOLD ยังไดประโยชนจากสินทรัพยที่จําหนาย ในรูปของคาจัดการและบริหารอสังหาริมทรัพย
จากการเปนผูบริหารอสังหาริมทรัพย (Property Manager) ที่จะดําเนินการโดย NSR ซึ่งเปนบริษัทยอยของ GOLD อีกทั้งยัง
มีโอกาสไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทรัสต ที่ GOLD จะเขาลงทุนในมูลคาไมเกิน 3,000 ลานบาท  
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นอกจากนี้ การจําหนายไปซึ่งสินทรัพยในครั้งน้ี ในทางภาษียังไมถือเปนการจําหนายสินทรัพยที่แทจริง (True 
Sale) จึงยังไมมีการประเมินกําไรทางภาษี และภาษีเงินไดจากการจําหนายสินทรัพยทันที แตจะทยอยรับรูรายไดและเสีย
ภาษีในแตละงวด ตลอดระยะเวลาของการเชาชวงสิทธิการเชา  

(2) ประโยชนจากการเขาทํารายการ  

1)  มีเงินสดหรือเงินทุนเพ่ิมขึ้นเพ่ือใชลงทุนโครงการอสังหาริมทรัพยโครงการใหมๆในอนาคต 

เน่ืองจากการลงทุนพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพยของ GOLD จําเปนตองใชเงินลงทุนสูงในการจัดหาที่ดินและ
การกอสรางอาคารและส่ิงปลูกสรางตางๆ ซึ่งในกรณีการใหเชาพ้ืนที่ภายในอาคารจะมีรายไดในรูปของคาเชาและคาบริการ
ที่จะทยอยรับรูรายไดในระยะยาว และมีระยะเวลานานในการคืนทุน หรือสรางกระแสเงินสดใหมใหเพียงพอเพ่ือจะพัฒนา
โครงการใหมๆอยางตอเน่ือง 

ดังน้ัน การจําหนายสินทรัพยโครงการสาทร สแควร ออฟฟศ ทาวเวอร ใหแกทรัสต ในครั้งน้ี โดยการใหเชาชวง
สิทธิการเชาที่ดิน พรอมอาคารสํานักงาน สิ่งปลูกสราง งานระบบ และการจําหนายกรรมสิทธิ์ทรัพยสินอื่นๆในโครงการ
ดังกลาว ทําใหไดรับเงินสดจํานวนมาก ภายหลังหักภาษีและคาใชจายที่เก่ียวของ รวมถึงจายชําระคืนหน้ีสินที่เก่ียวของกับ
สินทรัพยดังกลาวแกสถาบันการเงิน ซึ่งในกรณีที่ NSR ไดรับเงินจากการจําหนายสินทรัพยตามเกณฑขั้นตํ่าในการจําหนาย
สินทรัพยที่ 5,500 ลานบาท GOLD จะมีกระแสเงินสดคงเหลือสุทธิประมาณ 3,100 ลานบาท เพ่ือใชเปนเงินทุนในการดําเนิน
โครงการอสังหาริมทรัพยโครงการใหมๆตามแผนการลงทุนในอนาคต ซึ่งจะชวยสรางรายไดและการเติบโตใหแก GOLD 

ไดอยางรวดเร็วและตอเน่ืองในอนาคต รวมท้ังจะมีกระแสเงินสดเพ่ือใชจองซื้อหนวยทรัสตของทรัสตเปนมูลคาไมเกิน 
3,000 ลานบาท 

2) ลดภาระหน้ี และเพ่ิมความสามารถในการกูยืมเงินในอนาคต 

 GOLD จะนําเงินที่ไดจากการจําหนายสินทรัพยในโครงการสาทร สแควร ออฟฟศ ทาวเวอร สวนหนึ่งไปชําระ
คืนเงินกูยืมที่ NSR มีตอสถาบันการเงินอันเก่ียวของกับสินทรัพยที่จําหนาย เปนจํานวน 1,643.23 ลานบาท (อางอิงจากภาระ
หน้ีที่จะคงเหลือ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557) สงผลใหบริษัทยอยมีภาระหน้ีสินลดลง ซึ่งจะชวยใหมีความสามารถในการกูยืม
เงินจากสถาบันการเงินไดเพ่ิมขึ้น เพ่ือนํามาใชลงทุนพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพยอื่นๆไดอีก  

อยางไรก็ตาม ถึงแมการจําหนายสินทรัพยในครั้งน้ี อาจถูกพิจารณาเปนธุรกรรมการเงิน โดยมูลคาสิ่งตอบแทนท่ี 
NSR จะไดรับจากการใหเชาชวงสิทธิการเชาที่ดิน พรอมอาคารสํานักงาน สิ่งปลูกสราง งานระบบ และการจําหนาย
กรรมสิทธิ์ทรัพยสินอื่นๆในโครงการ จัดเปนหน้ีสินจากการประมาณการทางบัญชีเสมือนการกูยืมเงินระยะยาว ซึ่งหน้ีสิน
ดังกลาวจะทยอยลดลงเสมือนการชําระคืนเงินตนภายในระยะเวลาที่เหลืออยูของระยะเวลาการเชาชวงสิทธิการเชา แตทั้งน้ี
หน้ีสินที่นํามาใชในการคํานวณความสามารถในการดํารงอัตราสวนทางการเงิน ที่เก่ียวของกับอัตราสวนหน้ีสินตอสวนของ
ผูถือหุน ตามเง่ือนไขที่กําหนดโดยธนาคารพาณิชย สําหรับการใหสินเช่ือโดยทั่วไป จะไมนับรวมหน้ีสินที่เกิดจากการ
ประมาณการทางบัญชี หรือหน้ีใดๆที่ไมมีภาระดอกเบี้ย สงผลใหถึงแม บริษัท GOLD และบริษัทยอยจะมีหน้ีสินเพ่ิมขึ้นจาก
การจําหนายสินทรัพย แตก็จะไมกระทบความสามารถในการดํารงอัตราสวนทางการเงินตามขอกําหนดในการกูยืมเงินของ
สถาบันการเงิน 
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3) ลดความเสี่ยงจากผลการดําเนินงานในอนาคต 

คาเชาชวงสิทธิการเชากอนหักคาใชจายเปนจํานวนไมตํ่ากวา 5,500 ลานบาท ที่ GOLD จะไดรับจากการทํา
รายการในครั้งน้ี เปรียบเสมือนวา GOLD ไดรับรายไดคาเชาในอนาคตในมูลคาปจจุบันทั้งจํานวน โดยไมตองรอผล
ประกอบการในอนาคตแตละปเปนระยะเวลาประมาณ 26 ป รวมท้ังไมตองรับความเสี่ยงทั้งหมดจากความผันผวนที่อาจ
เกิดขึ้นจากการดําเนินธุรกิจและผลกระทบจากการแขงขันที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อยางไรก็ตาม GOLD อาจไดรับผลกระทบ
หากผลประกอบการในอนาคตไมเปนไปตามที่คาดการณไว อาจสงผลกระทบตอผลตอบแทนการลงทุนของหนวยทรัสต ที่ 
GOLD ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท จะเขาลงทุนในสัดสวนการถือหนวยทรัสตไมเกินรอยละ 30 ของจํานวนหนวยทรัสตที่
จําหนายไดแลวทั้งหมดของทรัสต 

4) มีรายไดจากการเปนผูบริหารอสังหาริมทรัพย 

บริษัทจะไดรับประโยชนจากสินทรัพยที่จําหนายใหแกกองทรัสต โดยที่ทรัสตยังประสงคที่จะใหมีการวาจาง 
NSR ซึ่งเปนบริษัทยอยของ GOLD ใหเปนผูบริหารอสังหาริมทรัพย (Property Manager) ของทรัสต ซึ่งจะทําใหบริษัทยอย
มีรายไดเพ่ิมขึ้นจากการวาจางดังกลาว ทั้งน้ี NSR เปนผูบริหารโครงการสาทร สแควร ออฟฟศ ทาวเวอรอยูในปจจุบัน จึงมี
ประสบการณและความชํานาญในการบริหารและจัดการพ้ืนที่ใหเชา อยางไรก็ตาม อัตราผลตอบแทนจากการบริหารจัดการ
ดังกลาวขางตน ยังไมมีขอสรุปสุดทาย เน่ืองจากปจจุบันอยูระหวางการเตรียมการจัดต้ังทรัสต และการตกลงรวมกันใน
สัญญาตางๆ ของคูสัญญาทุกฝายที่เก่ียวของ 

5) ไมมีภาระภาษีเงินไดนิติบุคคลจากกําไรที่ไดจากการจําหนายสินทรัพยทันที ณ วันที่เขาทํารายการ แตจะทยอย
รับรูรายไดเพ่ือเสียภาษีตลอดอายุระยะเวลาของการใหเชาชวงสิทธิการเชา 

การจําหนายไปซึ่งสินทรัพยของโครงการสาทร สแควร ออฟฟศ ทาวเวอร ในครั้งน้ี ที่มีมูลคาไมตํ่ากวา 5,500 
ลานบาท เปนมูลคาที่สูงกวามูลคาทุนของสินทรัพยดังกลาว ประมาณ 1,650.59 ลานบาท แตทั้งน้ีตามหลักการเบื้องตนทาง
ภาษี การจําหนายสินทรัพยดังกลาว เปนการทํารายการภายใตธุรกรรมทรัสต (REIT Transaction)  ในทางบัญชีไมถือเปน
การจําหนายสินทรัพยที่แทจริง (True Sale) เน่ืองจากไมมีการโอนกรรมสิทธิ์ที่แทจริงในสินทรัพยน้ัน จึงไมมีการประเมิน
กําไรทางภาษี และภาษีเงินไดจากการจําหนายสินทรัพย โดยคาตอบแทนที่ NSR ไดรับจากการจําหนายสินทรัพยจะไมถูก
บันทึกเปนเงินไดจากการจําหนายสินทรัพย (ทางภาษี) ณ วันที่เขาทํารายการ เสมือนไมมีการจําหนายสินทรัพยน้ันออกไป
จริง แตจะทยอยรับรูรายไดสุทธิและเสียภาษีเงินไดตามงวดที่เกิดขึ้นจริงตลอดอายุสัญญาเชาชวงสิทธิการเชาที่เหลืออยู ซึ่ง
จะชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารเงินสดไดเปนอยางดี อยางไรก็ตาม การจําหนายกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินอื่นๆของ
โครงการ เชน เฟอรนิเจอร เครื่องมือ และอุปกรณอํานวยความสะดวกตางๆใหแกกองทรัสต หากมีกําไรจากการขาย
ทรัพยสินดังกลาว บริษัทจะตองเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลจากสวนตางของราคาขายและมูลคาตามบัญชี ซึ่งคาดวาจะมีจํานวน
ไมมากนัก 

(3) ผลกระทบและความเส่ียงจากการเขาทํารายการ  

1) มีกระแสเงินสดรับจากคาเชาและคาบริการในโครงการสาทร สแควร ออฟฟศ ทาวเวอร  ลดลง 

ภายหลังการเขาทํารายการในครั้งน้ี รายไดคาเชาและคาบริการตางๆที่เก่ียวของกับสินทรัพยของโครงการสาทร 
สแควร ออฟฟศ ทาวเวอรที่จําหนายใหแกทรัสต จะถูกโอนไปที่ทรัสต ทําให NSR ไมมีรายไดในสวนน้ีตอไป อยางไรก็ตาม  
NSR จะไดคาตอบแทนเปนจํานวนไมตํ่ากวา 5,500 ลานบาท ซึ่งสามารถนําเงินที่ไดน้ีหลังหักคาใชจายที่เก่ียวของไปชําระ
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คืนหน้ีเงินกูยืมสถาบันการเงิน และใชลงทุนพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพยโครงการใหมๆ เพ่ือสรางรายไดและ
ผลตอบแทนใหแกผูถือหุนตอไปได 

2) มีหน้ีสินเพ่ิมขึ้นจากการรับรูคาตอบแทนจากการจําหนายสินทรัพยเปนหน้ีสินในงบการเงิน 

เน่ืองจากการทํารายการในครั้งน้ี อาจไมถือเปนการจําหนายสินทรัพยที่แทจริง (True Sale) คาตอบแทนจากการ
จําหนายสินทรัพยจํานวนไมตํ่ากวา 5,500 ลานบาท จะถูกบันทึกเปนหน้ีสินในงบแสดงฐานะทางการเงิน (ในรายการรายได
คาเชาชวงรับลวงหนา) ซึ่งจะทยอยลดลงในแตละป ในขณะเดียวกันก็ทยอยรับรูเปนรายไดในงบกําไรขาดทุนในแตละป
ประมาณปละ 211.54 ลานบาท (คํานวณจากราคาขายขั้นตํ่าที่ 5,500 ลานบาท หารดวยระยะเวลาการใหเชาชวงสิทธิการเชา
โดยประมาณที่ 26 ป) ทั้งน้ี หากคํานวณผลกระทบดังกลาวโดยอางอิงจากงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 
2557 ของบริษัทและบริษัทยอย จะมีหน้ีสินเพ่ิมขึ้นจาก 12,594.65 ลานบาท เปน 22,418.21 ลานบาท (รวมผลกระทบจาก
หน้ีสินที่เพ่ิมขึ้นจากการจําหนายสินทรัพยโครงการปารค เวนเชอร อีโคเพล็กซ มูลคาไมตํ่ากวา 2,700 ลานบาท ของ LRK 
และสุทธิดวยการชําระหน้ีเงินกูยืมจากเงินที่ไดจากการจําหนายสินทรัพยดังกลาว และรวมเงินกูยืมของ GOLD เพ่ือเขาซื้อ
หุน KLAND) จะมีอัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุนเพ่ิมขึ้นจาก 1.23 เทา เปน 2.19 เทา และมีอัตราสวนหน้ีสินที่มีภาระ
ดอกเบี้ยตอสวนของผูถือหุนเพ่ิมขึ้นจาก 0.84 เทา เปน 1.17 เทา  

อยางไรก็ตาม การเพ่ิมขึ้นของอัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน คาดวาจะไมกระทบตอเง่ือนไขการดํารง
อัตราสวนทางการเงินที่กําหนดโดยสถาบันการเงินดังที่กลาวขางตน แตในทางกลับกัน การนําเงินที่ไดจากการจําหนาย
สินทรัพยไปชําระคืนเงินกู น้ัน จะทําใหบริษัทมีความสามารถในการกูยืมเงินใหมเพ่ือใชในการพัฒนาโครงการ
อสังหาริมทรพัยโครงการอ่ืนๆไดเพ่ิมขึ้น 

3)  ความเสี่ยงในกรณีที่เง่ือนไขบังคับกอนทํารายการไมเปนผลสําเร็จ 

การเขาทํารายการในครั้งน้ี มีเง่ือนไขบังคับกอนที่ตองบรรลุผลสําเร็จกอนการเขาทํารายการหลายประการ เชน 
ที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท และ/หรือ GOLD มีมติอนุมัติให LRK และ GOLD เขาทําธุรกรรมกับกองทรัสตเพ่ือประโยชน
ในการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชา โดยการจําหนายไปซึ่งสินทรัพยดังที่กลาวขางตน และอนุมัติให GOLD 
จองซื้อหนวยทรัสต เง่ือนไขตางๆ ตามที่ระบุในสัญญาที่เก่ียวของสําเร็จครบถวน ซึ่งรวมถึงเจาของทรัพยสิน ไดรับทราบ
และลงนามในหนังสือยินยอม อนุญาตตางๆ ที่เก่ียวของกับการทําสัญญาเชาชวงสินทรัพย ผูจัดการกองทรัสตไดรับอนุมัติ
ใหจัดต้ังและไดรับความเห็นชอบใหจัดการทรัสตจากสํานักงาน ก.ล.ต. มีการเสนอขายหนวยทรัสตตอประชาชนและผู
ลงทุนเปนการทั่วไป และมีการจดทะเบียนกองทรัสตแลว ดังน้ัน กรณีที่เง่ือนไขบังคับกอนการเขาทํารายการดังกลาวไม
บรรลุผลสําเร็จ บริษัทจะตองจายชําระคาใชจายที่เก่ียวของกับการทํารายการโดยสูญเปลา  ซึ่งคาใชจายที่สําคัญ ไดแก 
คาใชจายในการประเมินราคาทรัพยสิน คาที่ปรึกษาทางการเงิน และคาใชจายในการจัดประชุมผูถือหุน เปนตน 

1.2.7 ความเปนธรรมของราคาและเง่ือนไขของรายการ  

1.2.7.1 ความเปนธรรมของราคาในการเขาทํารายการ 

 NSR ซึ่งเปนบริษัทยอยของ GOLD จะเขาทํารายการจําหนายไปซึ่งสินทรัพย โดยการใหเชาชวงสิทธิการเชาพรอม
อาคารส่ิงปลูกสราง งานระบบ และการจําหนายไปซึ่งกรรมสิทธิ์ทรัพยสินอื่นๆ ของโครงการสาทร สแควร ออฟฟศ ทาว
เวอร แกทรัสต ระยะเวลาการใหเชาชวงสินทรัพยดังกลาวประมาณ 26 ป (สิ้นสุดในวันที่ 6 ตุลาคม 2583) ในมูลคาขั้นตํ่าที่
จะไดรับจากกองทรัสตจํานวน 5,500 ลานบาท  
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ในการพิจารณาความเหมาะสมของราคาในการเขาทํารายการดังกลาว ที่ปรึกษาทางการเงินไดประเมินมูลคา
ยุติธรรมของสินทรัพยที่เก่ียวของกับการเขาทํารายการ ดวยวิธีทางการเงิน 3 วิธี ดังน้ี 

ก) วิธีมูลคาตามบัญชี (Book Value Approach) 

ข) วิธีราคาประเมินของผูประเมินราคาอิสระ 

ค) วิธีมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ  

รายละเอียดการประเมินมูลคาสินทรัพยของโครงการสาทร สแควร ออฟฟศ ทาวเวอร ในแตละวิธี เปนดังน้ี 

ก) วิธีมูลคาตามบัญชี (Book Value Approach) 

ในการประเมินมูลคาสินทรัพยโครงการสาทร สแควร ออฟฟศ ทาวเวอร ที่จะจําหนายใหแกทรัสตในคร้ังน้ี ที่
ปรึกษาทางการเงินไดพิจารณาโดยอางอิงจากมูลคาตามบัญชีของสิทธิการเชาที่ดิน อาคารสํานักงาน และอุปกรณของอาคาร
สาทร สแควร ออฟฟศ ทาวเวอร โดยประมาณ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 และมีรายละเอียด ดังน้ี 

รายการ มูลคาตามบัญชีโดยประมาณ  
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2557 (ลานบาท) 

สิทธิการเชาที่ดิน 412.73 
อาคารสํานักงาน 3,426.10 
อุปกรณและทรัพยสินอื่นๆ 10.58 
   รวมมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยท่ีจําหนาย 3,849.41 

มูลคายุติธรรมของสิทธิการเชาที่ดิน อาคารสํานักงาน สิ่งปลูกสราง งานระบบ และกรรมสิทธิ์ทรัพยสินอื่นๆของ
โครงการสาทร สแควร ออฟฟศ ทาวเวอรที่จะจําหนายใหแกกองทรัสต ซึ่งประเมินโดยวิธีมูลคาตามบัญชีเทากับ 3,849.41 
ลานบาท ตํ่ากวาราคาขั้นตํ่าที่กําหนดไวสําหรับการจําหนายสินทรัพยดังกลาวใหแกทรัสต ที่มูลคาไมตํ่ากวา 5,500.00 ลาน
บาท เปนจํานวนเทากับ 1,650.59 ลานบาท หรือตํ่ากวารอยละ 30.01 ของราคาขายขั้นตํ่า  

ข) วิธีราคาประเมินของผูประเมินราคาอิสระ 

ในการประเมินมูลคาโดยวิธีน้ี ที่ปรึกษาทางการเงินไดพิจารณาโดยอางอิงจากราคาประเมินของผูประเมินราคา
อิสระ คือ บริษัท บริษัท เดอะแวลูเอช่ัน แอนด คอนซัลแทนทส จํากัด (“เดอะแวลูเอช่ัน”) ซึ่งเปนบริษัทประเมินมูลคา
ทรัพยสินที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ที่ไดประเมินราคาสิทธิการเชาที่ดิน อาคารสํานักงาน สิ่งปลูกสราง 
อาคารสาทร สแควร ออฟฟศ ทาวเวอร โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหทราบมูลคาทรัพยสิน ณ ปจจุบัน ภายใตสิทธิการเชา และ
เพ่ือวัตถุประสงคสาธารณะ 

ทั้งน้ี ผูประเมินราคาอิสระไดสํารวจและประเมินราคาสินทรัพยดังกลาวเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ซึ่งในการ
ประเมินมูลคาทรัพยสินในครั้งน้ี ผูประเมินราคาอิสระไดเลือกใชวิธีการประเมินมูลคาที่เหมาะสมกับลักษณะของทรัพยสิน 
คือ วิธีคิดจากรายได (Income Approach) เน่ืองจากเปนสินทรัพยที่กอใหเกิดรายได (Property Generating Income) โดย
รายละเอียดวิธีการประเมินมูลคาและสมมติฐานท่ีใชในการประเมินมูลคาของผูประเมินราคาอิสระ มีสรุปไวในเอกสารแนบ 
4 ของรายงานฉบับน้ี  

สรุปราคาประเมินของผูประเมินอิสระ เปนดังน้ี  
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สินทรัพยท่ีประเมิน ราคาประเมินโดยเดอะแวลูเอชั่น  
ณ วันท่ี  1 ตุลาคม 2557  

สิทธิการเชาที่ดิน พรอมสิ่งปลูกสราง อาคาร
สาทร สแควร ออฟฟศ ทาวเวอร 

5,133.20 ลานบาท 

ดังน้ัน มูลคายุติธรรมของสิทธิการเชาที่ดิน อาคารสํานักงาน ระบบงาน และทรัพยสินอื่นๆของโครงการสาทร 
สแควร ออฟฟศ ทาวเวอร ที่จะจําหนายใหแกทรัสต ซึ่งประเมินโดยวิธีราคาประเมินโดยผูประเมินราคาอิสระเทากับ 
5,133.20 ลานบาท ซึ่งตํ่ากวาราคาขั้นตํ่าที่กําหนดไวสําหรับการจําหนายสินทรัพยดังกลาวใหแกทรัสต ที่มูลคาไมตํ่ากวา 
5,500 ลานบาท เทากับ 366.80 ลานบาท หรือตํ่ากวารอยละ 6.67 ของราคาเสนอข้ันตํ่า  

การประเมินมูลคาทรัพยสินโครงการสาทร สแควร ที่จัดทําโดยเดอะแวลูเอช่ัน ซึ่งเลือกใชวิธีคิดจากรายไดแบบวิธี
คิดลดกระแสเงินสดเปนเกณฑในการประเมินมูลคา ที่ปรึกษาทางการเงินมีความเห็นวา เปนวิธีการประเมินราคาที่เหมาะสม
สําหรับสินทรัพยที่กอใหเกิดรายไดจากตัวทรัพยสินเอง ภายใตสมมติฐานวารายไดในอนาคตของสินทรัพยน้ันมีการ
เปล่ียนแปลงขึ้นลงตามภาวะตลาด ซึ่งสอดคลองกับสภาพทรัพยสินดังกลาวที่เปนอาคารสํานักงานใหเชา และมีการทํา
สัญญาเชาระยะยาว ดังน้ัน ท่ีปรึกษาทางการเงินมีความเห็นวาราคาประเมินท่ีจัดทําโดยผูประเมินราคาอิสระ มีความ
เหมาะสม ท่ีจะใชเปนราคาอางอิงเพ่ือกําหนดมูลคาการจําหนายสินทรัพยของโครงการสาทร สแควร ออฟฟศ ทาวเวอร ใน
คร้ังน้ี 

ค) วิธีมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ 

NSR ซึ่งเปนบริษัทยอยของ GOLD จะเขาทํารายการใหเชาชวงสิทธิการเชาที่ดินพรอมอาคารสํานักงาน สิ่งปลูก
สราง งานระบบ ตามระยะเวลาของสิทธิการเชาที่ดินคงเหลือกับเจาของที่ดินประมาณ 26 ป (ตุลาคม 2557 - 6 ตุลาคม 
25835) และจําหนายไปซึ่งกรรมสิทธิ์ทรัพยสินอื่นๆ ของอาคารสาทร สแควร แกทรัสต ในมูลคาไมตํ่ากวา 5,500 ลานบาท  

อาคารสาทร สแควร (ดําเนินการโดย NSR) ต้ังอยูในยานธุรกิจที่สําคัญ ซึ่งเปนจุดเช่ือมตอระหวางถนนสาทรและ
ถนนนราธิวาสราชนครินทร สามารถเขาถึงอาคารไดโดยทางเช่ือมจากสถานีรถไฟฟาชองนนทรี มีรูปแบบสถาปตยกรรมที่
มีเอกลักษณ รวมถึงมีพ้ืนที่เชาในแตละช้ันที่เปนพ้ืนที่เปดโลงไมมีเสา ทําใหมีความยืดหยุนในการจัดพ้ืนที่สํานักงาน อาคาร

สํานักงานสูง 39 ช้ัน6 พรอมที่จอดรถช้ันใตดิน 5 ช้ัน และช้ันดาดฟา มีพ้ืนที่เชารวมประมาณ 74,313 ตารางเมตร แบงเปน
พ้ืนที่สวนรานคา 2,134 ตารางเมตร พ้ืนที่สํานักงาน 70,798 ตารางเมตร พ้ืนที่เก็บของ 459 ตารางเมตร ปจจุบัน อาคาร
สํานักงานมีผูเชาที่เซ็นสัญญาเชาและจายเงินมัดจําแลวรอยละ 63 ของพื้นที่เชาทั้งหมด นอกจากน้ี มีพ้ืนที่ของวิคเตอรคลับ
อีก 922 ตารางเมตร ซึ่งเปนพ้ืนที่ใหบริการจัดประชุมสัมมนาทั่วไปแกบุคคลภายนอก 

ในการพิจารณาความเหมาะสมของราคาหรือมูลคาขั้นตํ่าของสินทรัพยที่จะจําหนายใหแกทรัสต ที่ปรึกษาทางการ
เงินประมาณการกระแสเงินสดของอาคารดังกลาวเปนระยะเวลา 26 ป 3 เดือน ตามระยะเวลาของสัญญาเชาที่ดินที่เหลืออยู
กับเจาของที่ดิน และคํานวณมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิจากการดําเนินงานที่คาดวาจะไดรับในอนาคตดวยตนทุน
ทางการเงินถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก   

                                                           
6 อาคารสํานักงานโครงการสาทร สแควร ออฟฟศ ทาวเวอรเปนอาคารสูง 39 ชั้น (ไมนับรวมชั้นใตดิน) แตในการระบุเลขชั้นของ
อาคารประกอบไปดวยชั้นที่ 1-12 และชั้นที่ 14-40 โดยไมมีชั้นที่ 13 ซ่ึงการระบุเลขชั้นดังกลาวมีลักษณะเหมือนกับอาคารสูงอื่นๆ 
ทั่วไป ที่มักจะนับขามชั้นที่ 13 



รายงานความเห็นทีป่รึกษาทางการเงินอิสระตอการไดมาและจําหนายไปซ่ึงสินทรัพย และรายการที่เก่ียวโยงกัน 

- 44 - 

ทั้งน้ี ประมาณการกระแสเงินสดของอาคารดังกลาว GOLD เปนผูจัดทําขึ้น โดยกําหนดสมมติฐานในการประมาณ
การจากการอางอิงขอมูลที่เกิดขึ้นจริงในอดีตของการบริหารอาคาร ขอมูลการคาดการณโดยอาศัยประสบการณในการ
ดําเนินโครงการของผูบริหาร และการวิเคราะหภาวะอุตสาหกรรมและปจจัยตางๆที่มีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจ โดย 
ที่ปรึกษาทางการเงินไดสอบทานประมาณการดังกลาว และไดปรับปรุงสมมติฐานบางรายการใหสอดคลองกับ
สภาพแวดลอมที่เก่ียวของในปจจุบัน และการเขาทํารายการของ GOLD รวมทั้งจากการสัมภาษณ หรือสอบถามขอมูล
เพ่ิมเติมจากเจาหนาที่และผูบริหารของ GOLD ตลอดจนการวิเคราะหขอมูลอื่นๆ ที่เก่ียวของกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย  ทั้งน้ี 
สมมติฐานดังกลาวถูกกําหนดขึ้นภายใตสถานการณทางเศรษฐกิจในปจจุบัน ซึ่งหากภาวะเศรษฐกิจและปจจัยภายนอกอื่นๆ 
ที่มีผลกระทบตอการดําเนินงานของอาคารเปล่ียนแปลงไปอยางมีนัยสําคัญจากสมมติฐานที่กําหนดขึ้น มูลคาของสินทรัพย
ที่ประเมินไดจะเปล่ียนแปลงไปดวยเชนกัน 

สมมติฐานที่สําคัญในการประมาณการ มีดังน้ี  

1. รายไดคาเชา 

1.1.1 รายไดคาเชาอาคารสํานักงาน 
(หนวย : ลานบาท) 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 
รายไดคาเชาอาคารสํานักงาน 614.69  614.69  634.10  710.19  710.19  710.19  795.41  795.41  

                    

(หนวย : ลานบาท) 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 
รายไดคาเชาอาคารสํานักงาน 795.41  890.86  890.86  890.86  997.77  997.77  997.77  1,117.50  1,117.50  

                    

(หนวย : ลานบาท) 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 
2583 

(ม.ค. - ก.ย.) 

รายไดคาเชาอาคารสํานักงาน 1,117.50  1,251.60  1,251.60  1,251.60  1,401.79  1,401.79  1,401.79  1,570.01  1,177.51  

ประมาณการรายไดคาเชาสํานักงานในอนาคตจากพ้ืนที่เชา อัตราการเชาพ้ืนที่ และคาเชาตอตารางเมตร ดังน้ี  

 พ้ืนที่ใหเชาทั้งหมดประมาณ 70,798 ตารางเมตร  

 อัตราการเชาพ้ืนที่ (Occupancy rate) ในป 2557 เทากับรอยละ 80 ป 2558 - 2559 เทากับรอยละ 95 และ
ต้ังแตป 2560 เปนตนไปเทากับรอยละ 98 ของพื้นที่เชาทั้งหมด โดยการปรับเพ่ิมขึ้นของอัตราการเชาพ้ืนที่
เปนไปตามการคาดการณของผูบริหารท่ีคาดวาจะมีอุปสงคการเชาพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น สอดคลองกับการ
คาดการณสถานการณตลาดอาคารสํานักงานตามรายงานของผูประเมินราคาอิสระที่เห็นวาจะเติบโตไดดี
จากการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่คาดวาจะมีความตองการพ้ืนที่อาคารสํานักงานมากขึ้น  

 อัตราคาเชาเฉล่ียตอเดือนในป 2557 เทากับ 680 บาทตอตารางเมตร ป 2558 กําหนดอัตราคาเชาเติบโตรอย
ละ 12 เน่ืองจากมีผูเชาเดิมบางสวนหมดสัญญาปลายป 2557 ทําใหตองมีการตอสัญญาใหมในปน้ี และการ
ปรับคาเชาครั้งตอไปจะมีทุกๆ 3 ปโดยกําหนดใหอัตราการปรับคาเชาเทากับรอยละ 12 ทุก 3 ป ซึ่ง
สอดคลองกับอัตราการปรับอัตราคาเชาของสํานักงานโดยท่ัวไป  
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1.1.2 รายไดจากพื้นที่เชาสวนรานคา  
(หนวย : ลานบาท) 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 
รายไดจากพื้นที่เชาสวนรานคา 32.70  32.70  32.70  36.62  36.62  36.62  41.02  41.02  

                    

(หนวย : ลานบาท) 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 
รายไดจากพื้นที่เชาสวนรานคา 41.02  45.94  45.94  45.94  51.45  51.45  51.45  57.62  57.62  

                    

(หนวย : ลานบาท) 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 
2583 

(ม.ค. - ก.ย.) 

รายไดจากพื้นที่เชาสวนรานคา 57.62  64.54  64.54  64.54  72.28  72.28  72.28  80.96  60.72  

 พ้ืนที่สวนรานคาใหเชาทั้งหมดประมาณ 2,134 ตารางเมตร 

 อัตราการเชาพ้ืนที่เทากับรอยละ 100 ตลอดระยะเวลาประมาณการ โดยในปจจุบันพ้ืนที่เชารานคามีผูเชา
เต็มพ้ืนที่ ดวยปจจัยที่ต้ังอาคารที่เดินทางเขาออกสะดวก สามารถเดินเช่ือมตอมายังสถานีรถไฟฟาชอง
นนทรี ทาํใหพ้ืนที่เชารานคามีผูเชาเชาเต็มพ้ืนที่ปลอยเชา  

 อัตราคาเชาเฉล่ียตอเดือนในป 2557 เทากับ 1,140 บาทตอตารางเมตร ป 2558 กําหนดอัตราคาเชาเติบโต
รอยละ 12 เน่ืองจากมีผูเชาเดิมบางสวนหมดสัญญาปลายป 2557 ทําใหตองมีการตอสัญญาใหมในปน้ี และ
การปรับคาเชาครั้งตอไปจะมีทุกๆ 3 ปโดยกําหนดใหอัตราการปรับคาเชาเทากับรอยละ 12 ทุก 3 ป ซึ่ง
สอดคลองกับอัตราการปรับอัตราคาเชาโดยทั่วไป  

1.1.3 รายไดคาเชาพ้ืนที่เก็บของ (Storage) 
(หนวย : ลานบาท) 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 
รายไดคาเชาพื้นทีเ่ก็บของ 1.54  1.54  1.54  1.70  1.70  1.70  1.87  1.87  

                    

(หนวย : ลานบาท) 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 
รายไดคาเชาพื้นทีเ่ก็บของ 1.87  2.06  2.06  2.06  2.26  2.26  2.26  2.49  2.49  

                    

(หนวย : ลานบาท) 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 
2583 

(ม.ค. - ก.ย.) 

รายไดคาเชาพื้นทีเ่ก็บของ 2.49  2.74  2.74  2.74  3.01  3.01  3.01  3.31  2.48  

 พ้ืนที่สวนเก็บของใหเชาทั้งหมดประมาณ 459 ตารางเมตร 

 อัตราการเชาพ้ืนที่เทากับรอยละ 100 ตลอดระยะเวลาประมาณการ โดยในปจจุบันพ้ืนที่เก็บของมีผูเชาเก็บ
ของเต็มพ้ืนที่ เน่ืองจากเปนพ้ืนที่ขนาดเล็กจึงคาดวาจะมีความตองการเชาเต็มพ้ืนที่ตลอดอยางตอเน่ือง 

 อัตราคาเชาเฉล่ียตอเดือนในป 2557 เทากับ 255 บาทตอตารางเมตร ป 2558 กําหนดอัตราคาเชาเติบโตรอย
ละ 10 เน่ืองจากมีผูเชาเดิมบางสวนหมดสัญญาปลายป 2557 ทําใหตองมีการตอสัญญาใหมในปน้ี และการ
ปรับคาเชาครั้งตอไปจะมีทุกๆ 3 ปโดยกําหนดใหอัตราการปรับคาเชาเทากับรอยละ 10 ทุก 3 ป ซึ่ง
สอดคลองกับอัตราการปรับอัตราคาเชาโดยทั่วไป 
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ทั้งน้ี การประมาณอัตราการเพิ่มขึ้นของคาเชาดังกลาวขางตนอางอิงตามการคาดการณของผูบริหารของ 
GOLD ซึ่งสอดคลองกับอัตราการปรับคาเชาโดยทั่วไปของอาคารสํานักงานที่มีทําเลท่ีต้ังและลักษณะ
อาคารท่ีเทียบเคียงไดกับอาคารสาทร สแควร 

1.1.4 รายไดคาบริการสวนพ้ืนที่วิคเตอร คลับ  

พ้ืนที่ของวิคเตอร คลับ ซึ่งเปนพ้ืนที่ใหบริการจัดประชุมสัมมนา ใหบริการแกบุคคลภายนอก  โดยเริ่ม
ใหบริการเมื่อปลายเดือนตุลาคม 2557 โดย GOLD คาดวาจะเริ่มมีรายไดจากพ้ืนที่ดังกลาวในป 2558 
ประมาณ 500,000 บาทตอเดือน และต้ังแตป 2559 เปนตนไป กําหนดใหมีอัตราการเติบโตของคาบริการ 
รอยละ 3 ตอป ตลอดระยะเวลาประมาณการ  

1.1.5 รายไดอื่น ของอาคารสาทร สแควร ประกอบดวย 

1) รายไดคาบริการท่ีจอดรถ ประมาณการรายไดคาบริการท่ีจอดรถเปนรายไดตอตารางเมตรตอเดือน
ของพ้ืนที่ปลอยเชารวม โดยอางอิงรายไดที่เกิดขึ้นจริงในป 2556 เทากับ 25 บาทตอตารางเมตร 
และประมาณการรายไดคาบริการที่จอดรถในป 2557 - 2583 มีอัตราการเติบโตรอยละ 3 ตอป 
ตลอดระยะเวลาประมาณการ  

2) รายไดคาสาธารณูปโภค  ประกอบดวย รายไดคาไฟฟา รายไดคานํ้าประปา รายไดคาแกส เปนตน 
โดยประมาณการรายไดคาสาธารณูปโภคเปนรายไดตอตารางเมตรตอเดือนของพ้ืนที่ปลอยเชา
รวม โดยอางอิงรายไดที่เกิดขึ้นจริงในป 2556 เทากับ 35 บาทตอตารางเมตร และประมาณการ
รายไดคาสาธารณูปโภคในป 2557 - 2583 มีอัตราการเติบโตรอยละ 3 ตอป ตลอดระยะเวลา
ประมาณการ 

3) รายไดคาบริการไอเย็นลวงเวลา ประมาณการเปนรายไดตอตารางเมตรของพื้นที่ที่ปลอยเชาได 
โดยอางอิงรายไดที่เกิดขึ้นจริงในป 2556 เทากับ 10 บาทตอตารางเมตร และประมาณการรายได
รายไดคาบริการไอเย็นลวงเวลาในป 2557 - 2583 มีอัตราการเติบโตรอยละ 3 ตอป ตลอด
ระยะเวลาประมาณการ 

4) รายไดอื่น ประมาณการในป 2557 - 2583 เทากับ 5 ลานบาทตอป  

2. ตนทุนบริการและคาใชจายในการบริหารอาคาร 

- ตนทุนคงที่ ไดแก ตนทุนคาบริหารจัดการอาคาร คาทําความสะอาด คารักษาความปลอดภัย คาใชจายดูแล
บํารุงรักษางานระบบตางๆ เชน ระบบแอร ระบบดับเพลิง ระบบสุขาภิบาล ระบบที่จอดรถ เปนตน 
ประมาณการตนทุนคงที่จากตนทุนและคาใชจายของอาคารที่เกิดขึ้นจริงของป 2556 ที่เทากับ 60 บาทตอ
ตารางเมตร ในป 2557 - 2583 กําหนดใหมีอัตราการเติบโตรอยละ 3 ตอป ตลอดระยะเวลาประมาณการ  

- ตนทุนผันแปรไดแก ตนทุนคาสาธารณูปโภคตางๆ  ประมาณการตนทุนผันแปรจากตนทุนและคาใชจาย
ของอาคารที่เกิดขึ้นจริงของป 2556 ที่เทากับ 115 บาทตอตารางเมตร ในป 2557 - 2583 กําหนดใหมีอัตรา
การเติบโตรอยละ 3 ตอป ตลอดระยะเวลาประมาณการ 

ทั้งน้ี การประมาณการเติบโตของตนทุนและคาใชจายขางตนเปนไปตามการคาดการณของผูบริหารของ 
GOLD จากประสบการณการบริหารอาคารและการพิจารณาจากแนวโนมการเติบโตชวงที่ผานมา 

 



รายงานความเห็นทีป่รึกษาทางการเงินอิสระตอการไดมาและจําหนายไปซ่ึงสินทรัพย และรายการที่เก่ียวโยงกัน 

- 47 - 

3. คาใชจายอื่นและภาษี  

- คาเชาที่ดิน  

ประมาณคาเชาที่ดินจายเจาของที่ดิน ซึ่งไมไดเปนบุคคลที่เก่ียวโยงกัน ตามสัญญาเชาที่ดินระยะยาว 30 ป 
ต้ังแตวันที่ 7 ตุลาคม 2554 - 6 ตุลาคม 2583  ซึ่งมีคาเชาตามสัญญาเทากับ 36 ลานบาทตอป  

- คาภาษีโรงเรือน 

ประมาณการคาภาษีโรงเรือนตามการคาดการณของผูบริหารของ GOLD จากจํานวนเงินที่คาดวาจะจาย
จริง โดยในป 2557 ประมาณการเทากับ 5.30 ลานบาท และต้ังแตป 2558 เปนตนไป ประมาณการใหมี
อัตราการเติบโตรอยละ 4 ตอป ตลอดระยะเวลาประมาณการ 

- คาประกันภัย 

ประมาณการคาประกันภัยในป 2557 - 2583 เทากับรอยละ 0.40 ของรายไดรวม โดยอางอิงจากสัดสวนที่
เกิดขึ้นจริงในป 2556 

4. คาใชจายในการลงทุน 

ประมาณการคาใชจายในการลงทุน ไดแก คาซอมแซมและบํารุงรักษาประจําป โดยประมาณการคาซอมแซม
และบํารุงรักษาประจําปเทากับรอยละ 2 ของรายได รวมท้ัง GOLD คาดการณงบประมาณลงทุนที่ตองใชปรับปรุง
อาคาร (Major Renovate) ในป 2565 ประมาณ 100 ลานบาท และป 2575 ประมาณ 150 ลานบาท หรือทุกๆ 11  ป
หลังจากเปดอาคารในเดือนตุลาคม 2554  

5. อัตราคิดลด  

ที่ปรึกษาทางการเงินใชตนทุนทางการเงินถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก (Weighted Average Cost of Capital : WACC) 
ของ GOLD เปนอัตราคิดลดในการคํานวณมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิของอาคาร ซึ่งคํานวณไดเทากับ
รอยละ 11.85   

โดยมีสูตรการคํานวณ WACC ดังน้ี 

WACC = Ke*E/(D+E)  +  Kd*(1-T)*D/(D+E) 

Ke  = อัตราผลตอบแทนของผูถือหุน เทากับรอยละ 18.20 

Kd  = อัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมของ NSR เทากับรอยละ 5.50 อางอิงอัตราดอกเบี้ยปจจุบัน
   ที่ไดรับจากสถาบันการเงิน  

t    = ภาษีเงินไดนิติบุคคล เทากับรอยละ 0 เน่ืองจากเปนการขายกระแสเงินสดของอาคาร
   ซึ่งไมมีภาระภาษีจากการขายสินทรัพยมาเก่ียวของ  

E  = สวนของผูถือหุนรวม 

D  = หน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ย 

E/V = สัดส วน เ งินทุนของส วนของผู ถื อหุ น  ร อยละ  5 0  อ า งอิ งการคาดการณ                                
   แหลงที่มาของเงินทุนจะมาจากสัดสวนหน้ีสินตอทุนเทากับ 1 : 1   
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D/V = สัดส วนการ กู ยื มจ ากสถาบันการ เ งิน  ร อยละ  5 0  อ า งอิ งการคาดการณ                                
   แหลงที่มาของเงินทุนจะมาจากสัดสวนหน้ีสินตอทุนเทากับ 1 : 1 

ตนทุนของทุน (Ke) หรืออัตราผลตอบแทนของผูถือหุน คํานวณจาก Capital Asset Pricing Model (CAPM) ดังน้ี 

Ke =  Rf  + β  (Rm - Rf) 

โดยที่ Risk Free Rate (Rf) อางอิงจากอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของการเสนอซ้ือ (Bid Yield) ของ   
พันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงเหลือ 30 ป ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2557 ซึ่งมีคา
เทากับรอยละ 4.01 (ขอมูลจาก www.thaibma.or.th) โดยการอางอิงพันธบัตร
ที่มีอายุคงเหลือยาวที่มีการซื้อขายตอเน่ือง และสอดคลองกับอายุสัญญา  

 Beta () คาความแปรปรวนของผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพยเปรียบเทียบกับ
ราคาปดของหุน  GOLD ยอนหลัง  3 ป  ซึ่ง เทากับ  1 .451 (ขอมูลจาก 
Bloomberg ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2557)   

 Rm อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย   
เฉล่ียยอนหลังประมาณ 25 ป ซึ่งเปนชวงเวลาที่สะทอนภาวะการลงทุนใน
ชวงเวลาตางๆ ไดดีกวาการใชขอมูลในระยะสั้น (ขอมูลจากตลาดหลักทรัพย
ประเทศไทย ต้ังแตป 2532 - 2556)  ซึ่งเทากับรอยละ 13.79 

ตารางสรุปมูลคาปจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดในชวงระหวางเดือนตุลาคม 2557 - กันยายน 2583 

(หนวย : ลานบาท) 
2557 

(ต.ค. - ธ.ค.) 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 
กระแสเงินสดสุทธิ 119.49 498.83 498.70 513.35 587.86 584.61 581.27 664.79 561.23 
มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสด  116.19 433.67 387.62 356.73 365.23 324.73 288.66 295.16 222.78 

                    

(หนวย : ลานบาท) 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 
กระแสเงินสดสุทธิ 657.57 751.19 747.30 743.28 848.24 843.97 839.57 957.21 952.54 
มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสด  233.37 238.35 211.99 188.51 192.34 171.10 152.17 155.11 138.00 

                    

(หนวย : ลานบาท) 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 
2583 

(ม.ค. - ก.ย.) 
กระแสเงินสดสุทธิ 797.72 1,079.59 1,074.47 1,069.19 1,217.00 1,211.39 1,205.61 1,371.29 1,008.96 

มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสด  103.33 125.02 111.25 98.97 100.72 89.63 79.75 81.10 54.78 
                    

รวมมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสด 5,316.29   

จากการประเมินมูลคาสิทธิการเชาของอาคารสาทร สแควร โดยวิธีมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ จะได
มูลคาของสิทธิการเชาของอาคารสาทร สแควรเทากับ 5,316.29 ลานบาท 
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ตารางสรุปเปรียบเทียบมูลคายุติธรรมของโครงการสาทร สแควร 
 

วิธีการประเมินราคา 
ราคาประเมิน 

(ลานบาท) 
มูลคาใหเชาชวง 

(ลานบาท) 
ราคาประเมินสูงกวา (ต่ํากวา) มูลคาใหเชาชวง 

 ลานบาท รอยละ 
1. วิธีมูลคาตามบัญช ี 3,849.41 ไมตํ่ากวา 5,500.00 (1,650.59) (30.01) 
2. วิธีราคาประเมินของผูประเมินราคาอิสระ 5,133.20 ไมตํ่ากวา  5,500.00 (366.80) (6.67) 
3. วิธีมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ 5,316.29 ไมตํ่ากวา  5,500.00 (183.71) (3.34) 

ทั้งน้ี การประเมินราคาสินทรัพยในแตละวิธีมีขอดี และขอดอยแตกตางกัน โดยแตละวิธีสะทอนมูลคาที่เหมาะสม
ในการประเมินราคาสินทรัพยแตกตางกัน โดยวิธีมูลคาตามบัญชี สะทอนถึงมูลคาสินทรัพยขณะใดขณะหน่ึงตามที่ได
บันทึกบัญชีไวเทาน้ัน โดยไมไดคํานึงถึงความสามารถในการสรางกระแสเงินสดในอนาคตของสินทรัพย วิธีราคาประเมิน
ของผูประเมินราคาอิสระ ซึ่งใชวิธีคิดจากรายได (Income Approach) สอดคลองหลักการประเมินราคาของท่ีปรึกษาทางการ
เงินโดยวิธีมูลคาปจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด ซึ่งพิจารณาถึงความสามารถในการสรางกระแสเงินสดของสินทรัพย จาก
กระแสเงินสดของอาคารท่ีไดจากรายไดคาเชา ภายใตสมมติฐานการประมาณการรายการท่ีสําคัญ เชน อัตราคาเชา คาบริการ 
อัตราการเชาพ้ืนที่ ในอนาคตตามระยะเวลาของสิทธิการเชาที่เหลืออยู ตลอดจนการประมาณการคาใชจายตางๆ ที่เก่ียวของ  

ดังน้ัน ที่ปรึกษาทางการเงินมีความเห็นวา การประเมินมูลคาของสินทรัพยโดยที่ปรึกษาทางการเงินและ 
ผูประเมินราคาอิสระ ซึ่งมีหลักการในการพิจารณาที่สอดคลองกันดังกลาว โดยมีราคาประเมินที่เทากับ 5,316.29 ลานบาท 
และ 5,133.20 ลานบาท  ตามลําดับ มีความเหมาะสมท่ีจะใชอางอิงในการจําหนายสินทรัพยใหแกทรัสตในครั้งน้ี ซึ่งจากการ
พิจารณาราคาประเมินดังกลาว ที่ปรกึษาทางการเงินมีความเห็นวา ราคาขั้นตํ่าท่ีกําหนดเปนราคาใหเชาชวงสิทธิการเชาท่ีดิน
พรอมอาคารสํานักงาน และการจําหนายกรรมสิทธ์ิสินทรัพยอ่ืนๆ ของโครงการสาทร สแควร ออฟฟศ ทาวเวอร ท่ีไมตํ่ากวา 
5,500 ลานบาท เปนราคาท่ีเหมาะสม โดยเปนราคาท่ีสูงกวาราคาประเมินของท่ีปรึกษาทางการเงินและผูประเมินราคาอิสระ 

1.2.7.2 ความเปนธรรมของเง่ือนไขการเขาทํารายการ 

ที่ปรึกษาทางการเงินพิจารณาความเปนธรรมของเง่ือนไขการเขาทํารายการจากขอมูลที่ปรากฎในมติที่ประชุม
คณะกรรมการของบริษัท สารสนเทศรายการไดมาและจําหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัท กรณีการเขาทําธุรกรรมกับ
กองทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชา ซึ่งพบวามีเง่ือนไขสําคัญและเง่ือนไขบังคับกอนที่กลุมบริษัท
ตองดําเนินการใหบรรลุผลสําเร็จกอนการเขาทํารายการ เชน 

1) เง่ือนไขตามท่ีระบุในสัญญาใหเชาชวงทรัพยสิน สัญญาเชา สัญญาซื้อขายทรัพยสิน สัญญาตกลงกระทําการ 
และสัญญาอื่นๆ ที่ เ ก่ียวของระหวาง NSR กับทรัสตีซึ่งกระทําในนามของทรัสต และเพ่ือประโยชน
ของทรัสตสําเร็จครบถวน 

2) บริษัทที่จะจัดต้ังขึ้นเพ่ือทําหนาที่เปนผูจัดการกองทรัสตไดรับอนุมัติใหจัดต้ังและไดรับความเห็นชอบให
จัดการทรัสตจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) 

3) มีการเสนอขายหนวยทรัสตตอประชาชนและผูลงทุนเปนการทั่วไป และ 

4) มีการจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนทรัสต 

ทั้งน้ี ที่ปรึกษาทางการเงินมีความเห็นวา เง่ือนไขดังกลาวเปนหนาที่ที่กลุมบริษัทตองปฏิบัติเพ่ือใหเปนไปตาม
เกณฑในการเขาทํารายการไดมาและจําหนายไปซึ่งสินทรัพย และขอกฎหมายอื่นที่เก่ียวของ และ/หรือเง่ือนไขปกติทั่วไป
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ของการใหสิทธิการเชาชวงที่ดิน อาคารสํานักงาน สิ่งปลูกสราง งานระบบและกรรมสิทธิ์ในทรพัยสินอื่นๆ และ/หรือเปน
เง่ือนไขที่คูสัญญาตกลงกันตามความสมัครใจ ซึ่งเง่ือนไขดังกลาวมิไดทําใหบริษัทเสียประโยชน ดังน้ัน ที่ปรึกษาทางการ
เงินเห็นวา เง่ือนไขในการเขาทํารายการของกลุมบริษัทในคร้ังมีความเหมาะสม 
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1.3 รายการจองซื้อหนวยทรัสตของทรัสต 

1.3.1 ลักษณะและรายละเอียดของรายการ 

บริษัทจะจัดต้ังบริษัทยอยแหงใหมดวยทุนจดทะเบียน 10 ลานบาท เพ่ือทําหนาที่เปนผูจัดการกองทรัสต โดย
บริษัทจะถือหุนในสัดสวนรอยละ 99.99 และ GOLD ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทจะเปนผูเขาทําธุรกรรมจองซื้อ
หนวยทรัสตของทรัสตเปนจํานวนไมเกินรอยละ 30 ของจํานวนหนวยทรัสตที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของทรัสต ซึ่งจะมี
มูลคาประมาณไมเกิน 3,000 ลานบาท (“ธุรกรรมจองซื้อหนวยทรัสต”) 

1.3.2 ประเภทและขนาดของรายการ 

   การจัดต้ังบริษัทยอยแหงใหมของบริษัท และการเขาทําธุรกรรมจองซื้อหนวยทรัสตของทรัสต โดย GOLD จัดเปน
การไดมาซึ่งสินทรัพยตามประกาศการไดมาหรือจําหนายไป โดยมีขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑมูลคารวมสิ่งตอบแทน 
เทากับรอยละ 0.04 และรอยละ 13.15 ของมูลคาสินทรัพยรวมของบริษัท ตามลําดับ โดยคํานวณจากงบการเงินรวมของ
บริษัทและบริษัทยอยสําหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557  

รายละเอียดการคํานวณขนาดรายการไดมาซึ่งสินทรพัย มีดังน้ี  

เกณฑการคํานวณ* การจัดต้ังบริษัทยอยแหงใหม การเขาทําธุรกรรมจองซื้อหนวยทรัสต 
เกณฑมูลคารวมของสิ่งตอบแทน                                             มูลคาที่ไดรับ * 100%  . 

                                      สินทรัพยรวมของบริษัท 
               (10,000,000 * 100%)  

                  22,807,147,000** 
            (3,000,000,000 * 100%)  
                  22,807,147,000** 

ขนาดรายการ 0.04% 13.15% 

หมายเหตุ:  *ไมไดคํานวณขนาดของรายการตามเกณฑมูลคาสินทรัพย และเกณฑกําไรสุทธิ เนื่องจากรายการยังอยูระหวาง
การจัดต้ังทรัสต และไมไดคํานวณขนาดรายการตามเกณฑมูลคาหลักทรัพย เนื่องจากไมมีการออกหุนใหม
ของบริษัท 

**  สินทรัพยรวมของบริษัทและบริษัทยอย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 ตามงบการเงินรวมของบริษัทสําหรับงวด 6 
เดือน ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ซ่ึงผานการสอบทานจากผูสอบบัญชีแลว 

  

 ทั้งน้ี หากนับรวมรายการไดมาซึ่งสินทรัพยรายการอื่นที่เกิดขึ้นในชวง 6 เดือนที่ผานมา ไดแก 1) การลงทุน
กอสรางอาคารสํานักงาน FYI CENTER ของ GOLD ซึ่งมีขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑมูลคารวมสิ่งตอบแทน เทากับรอย
ละ 14.07 ของมูลคาสินทรัพยรวมของบริษัทและบริษัทยอย และ 2) รายการไดมาซึ่งสินทรัพยรายการอ่ืนที่ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2557 จะขออนุมัติการเขาทํารายการจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2557 อันไดแก 
รายการซื้อหุน KLAND ของ GOLD ซึ่งมีขนาดรายการตามเกณฑมูลคารวมสิ่งตอบแทนรอยละ 15.61 ของมูลคาสินทรัพย
รวมของบริษัทและบริษัทยอย ขนาดรายการไดมาซึ่งสินทรัพยตามเกณฑมูลคารวมสิ่งตอบแทนรวมทุกรายการจะเทากับ
รอยละ 42.87 อยางไรก็ตาม การซื้อหุนสามัญ KLAND ของ GOLD มีขนาดรายการสูงสุดเมื่อคํานวณตามเกณฑมูลคา
สินทรัพย โดยมีขนาดรายการเทากับรอยละ 45.49 ดังน้ัน ขนาดรายการไดมาซึ่งสินทรัพยทั้งหมดจะเทากับรอยละ 45.49 
คํานวณตามเกณฑมูลคาสินทรัพย ซึ่งถือเปนรายการไดมาซึ่งสินทรัพยประเภทที่ 2 ซึ่งมีขนาดรายการสูงกวารอยละ 15 แต
นอยกวารอยละ 50 
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1.3.3 มูลคาสินทรัพยท่ีซื้อและมูลคาสิ่งตอบแทน 

GOLD ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทจะเปนผูเขาทําธุรกรรมจองซื้อหนวยทรัสตของทรัสตเปนจํานวนไมเกินรอย
ละ 30 ของจํานวนหนวยทรัสตที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของทรัสต ซึ่งจะมีมูลคาประมาณไมเกิน 3,000 ลานบาท 

อยางไรก็ดี มูลคาของการจองซื้อหนวยทรัสตสุดทาย จะขึ้นกับราคาเสนอขายสุดทายของหนวยทรัสต ซึ่งจะ
เกิดขึ้นโดยวิธีการสํารวจปริมาณความตองการซื้อหนวยทรัสตของสถาบัน (Book Building) และขึ้นกับปจจัยหลายประการ 
เชน สภาวะตลาดในขณะน้ัน ราคาประเมินสินทรัพยที่ทรัสตจะเขาลงทุนที่อางอิงจากราคาประเมินของผูประเมินราคา
สินทรัพยอิสระ และกระแสตอบรับจากนักลงทุน เปนตน 

ทั้งน้ี แหลงเงินทุนที่ใชในการจองซื้อหนวยทรัสตของ GOLD จะไดมาจากกระแสเงินสดจากการจําหนาย
สินทรัพยในโครงการสาทร สแควร ออฟฟศ ทาวเวอร ใหแกทรัสต 

1.3.4 บุคคลท่ีเก่ียวโยงกันและลักษณะความสัมพันธ 

- คูกรณีที่เก่ียวของ 

ผูซื้อ : บรษิัท แผนดินทอง พร็อพเพอรต้ี ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) (“GOLD”) ซึ่งเปนบริษัท
ยอยของบริษัท 

ผูขาย : ทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาซึ่งจัดต้ังขึ้นโดยมีบริษัทหลักทรัพย
จัดการกองทุนกสิกรไทย จํากัด เปนทรัสตีซึ่งกระทําในนามทรัสต และเพ่ือประโยชน
ของทรัสต 

- ความสัมพันธระหวางคูกรณีและความสัมพันธกับบริษัทจดทะเบียน 

 GOLD เปนบริษัทยอยของบริษัท โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 บริษัทถือหุนใน GOLD ในสัดสวนรอยละ 
55.73  

 บริษัท และ GOLD ไมมีความสัมพันธกับทรัสต เน่ืองจากทรัสตยังอยูระหวางการเตรียมจัดต้ัง อยางไรก็ดี 
GOLD มีแผนจะจองซื้อหนวยทรัสตของทรัสต จํานวนไมเกินรอยละ 30.00 ของจํานวนหนวยทรัสตที่
จําหนายไดแลวทั้งหมดของทรัสต นอกจากน้ี บริษัทยอยของ GOLD มีแผนจะใหเชาชวงสิทธิการเชาที่ดิน
พรอมอาคารสํานักงาน สิ่งปลูกสราง งานระบบ และการจําหนายไปซึ่งกรรมสิทธิ์ทรัพยสินอื่นๆ แกทรัสต
และรับเปนผูบริหารอสังหาริมทรัพยของทรัสต ขณะที่บริษัทยอยของบริษัทมีแผนจะใหเชาชวงสิทธิการเชา
ที่ดิน ใหเชาอาคารสํานักงาน สิ่งปลูกสราง งานระบบ และการจําหนายไปซึ่งกรรมสิทธิ์ทรัพยสินอื่นๆ 
แกทรัสต  
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1.3.5 ความสมเหตุสมผลและประโยชนของรายการตอบริษัทจดทะเบียน 

1.3.5.1 วัตถุประสงคและความจําเปนในการเขาทํารายการ 

GOLD จะเขาทํารายการจองซื้อหนวยทรัสตของทรัสตเปนจํานวนไมเกินรอยละ 30 ของจํานวนหนวยทรัสตที่
จําหนายไดแลวทั้งหมดของทรัสต ซึ่งจะมีมูลคาประมาณไมเกิน 3,000 ลานบาท การเขาทํารายการดังกลาวของ GOLD จะ
ชวยสนับสนุนการออกและเสนอขายหนวยทรัสตของทรัสตที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทําใหทรัสตสามารถระดมเงินทุนได
เพียงพอเพ่ือใชสําหรับการซื้อสินทรัพยจากบริษัทและ GOLD ไดตามเปาหมายท่ีวางไว และดวยสินทรัพยตางๆท่ีมีศักยภาพ
ในการสรางรายไดคาเชาอยางตอเน่ืองใหแกทรัสต สงผลให GOLD ในฐานะผูถือหนวยทรัสตมีโอกาสท่ีจะไดรับ
ผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนในทรัสต เชน ประโยชนในรูปเงินปนผลจากผลการดําเนินงานที่เติบโตขึ้นของกองทรัสตใน
อนาคต  

1.3.5.2 ประโยชนจากการเขาทํารายการ  

1) ชวยสนับสนุนใหทรัสตสามารถระดมเงินทุนไดเพียงพอ 

การจองซื้อหนวยทรัสตในครั้งน้ี จะชวยสนับสนุนใหการออกและเสนอขายหนวยทรัสตของทรัสตที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคตสําเร็จตามเปาหมายท่ีวางไว ซึ่งจะทําใหทรัสตสามารถระดมเงินทุนไดเพียงพอเพ่ือใชสําหรับการซื้อสินทรัพยจาก
บริษัทและ GOLD  

2) ไดรับผลตอบแทนจากการลงทุน 

สินทรัพยตางๆที่ทรัสตจะลงทุนในครั้งน้ี เปนสินทรัพยที่มีศักยภาพสามารถสรางรายไดคาเชาอยางตอเน่ือง
ใหแกทรัสต สงผลให GOLD ในฐานะผูถือหนวยทรัสตมีโอกาสท่ีจะไดรับผลตอบแทนท่ีดีจากการลงทุนในทรัสต เชน 
ประโยชนในรูปเงินปนผลจากผลการดําเนินงานที่เติบโตขึ้นของกองทรัสตในอนาคต รวมท้ังยังมีโอกาสท่ีจะไดรับกําไร
จากสวนตางของราคา หากในอนาคตราคาตลาดของหนวยทรัสตที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยสูงกวาราคา
ตนทุนที่ GOLD ลงทุน เมื่อ GOLD ขายหนวยทรัสตดังกลาว GOLD ก็จะไดรับกําไรจากสวนตางของราคาที่เกิดขึ้น ซึ่ง
บริษัทก็จะไดรับประโยชนจากการถือหุนผาน GOLD ดวย 

1.3.5.3 ผลกระทบและความเส่ียงจากการเขาทํารายการ  

1) GOLD อาจมีภาระดอกเบี้ยจากเงินกูยืมระยะสั้นเพ่ือเปนแหลงเงินทุนในการจองซ้ือหนวยทรัสต  

GOLD อาจมีภาระดอกเบี้ยจากเงินกูยืมระยะสั้นในชวงระยะเวลาสั้นๆเพ่ือเปนแหลงเงินทุนบางสวนในการจอง
ซื้อหนวยทรัสตของทรัสต กอนที่ GOLD และบริษัทจะไดรับชําระคาสินทรัพยจากทรัสต 

2) ความเสี่ยงจากการลงทุนในทรัสต 

การจองซื้อหนวยทรัสตจะทําให GOLD มีความเสี่ยงจากการลงทุนในทรัสตดังกลาว ซึ่งการดําเนินงาน
ของทรัสตมีความเสี่ยงที่อาจสงผลใหผลการดําเนินงานไมเปนไปตามเปาหมายท่ีวางไว เชน ความผันผวนของรายไดจาก
ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะการแขงขันที่รุนแรงขึ้นของผูประกอบการอาคารสํานักงานใหเชา ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
สินทรัพย เปนตน 
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1.3.6 ความเปนธรรมของราคาและเง่ือนไขของรายการ 

 การกําหนดราคาขายของหนวยทรัสตที่เสนอขายจะถูกกําหนดโดยวิธีการสํารวจปริมาณความตองการซื้อหนวย
ลงทุนของนักลงทุนสถาบัน (Book Building) ซึ่งขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ เชน ราคาซื้อขายหนวยทรัสตของทรัสตอื่นๆ
ที่มีลักษณะใกลเคียงกันในตลาดหลักทรัพยในชวงเวลาการออกและเสนอขายหนวยทรัสต ราคาประเมินของสินทรัพยที่
กองทรัสตจะเขาลงทุน สภาวะตลาดโดยรวม จํานวนเงินที่ทรัสตจะระดมทุนเพ่ือซื้อสินทรัพยเขากองทรัสต รวมถึงกระแส
การตอบรับจากผูลงทุน เปนตน ซึ่งราคาตอหนวยของหนวยทรัสตที่ GOLD จะเขาลงทุนจะเปนราคาเดียวกับหนวยทรัสต
ที่ทรัสตขายใหกับนักลงทุนทั่วไปท่ีกําหนดโดยวิธี Book Building ซึ่งถือเปนเกณฑหน่ึงในการพิจารณาราคาตลาดตาม
นิยามในการออกและเสนอขายหลักทรัพย ของสํานักงาน ก.ล.ต. โดยวิธีการดังกลาวมาจากการสํารวจปริมาณความตองการ
ซื้อของนักลงทุนสถาบัน ซึ่งถือเปนกลุมนักลงทุนที่มีการวิเคราะหพ้ืนฐานของทรัสต และความสามารถในการดําเนินงาน
ของทรัสต ประกอบกับสภาพเศรษฐกิจ สภาพตลาดเงินและตลาดทุน โดยราคาซื้อสินทรัพยเขากองทรัสตจะเปนราคาที่
เหมาะสม โดยอางอิงราคาประเมินมูลคาทรัพยสินที่จัดทําโดยผูประเมินราคาอิสระ 2 ราย ซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑทั่วไป
ของการขออนุญาตเสนอขายกองทรัสตตอสํานักงาน ก.ล.ต. อีกทั้งเปนราคาที่สอดคลองกับความสามารถในการสรางรายได
ของกองทรัสตในระยะยาวดวย 

 ทั้งน้ี การเสนอขายทรัสตจะตองผานกระบวนการตัดสินใจขั้นสุดทายในเรื่องราคา โดยบริษัท GOLD ที่ปรึกษา
ทางการเงินในการจัดต้ังทรัสต และผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหนวยทรัสต อีกครั้งหน่ึง กอนการ
กําหนดราคาสดุทายเพ่ือเสนอขายตอนักลงทุนอื่นๆ และบุคคลทั่วไป ซึ่งการกําหนดราคาโดยกระบวนการดังกลาว แสดงถึง
ราคายุติธรรมที่กําหนดโดยผูซื้อและผูขายในสภาวะตลาดในชวงที่มีการเสนอขายหนวยทรัสต ประกอบกับราคาขาย
หนวยทรัสตเพ่ือใหการระดมทุนของทรัสตประสบความสําเร็จ จะเปนราคาที่สะทอนอัตราผลตอบแทนการลงทุนที่อยู
ในชวงใกลเคียงหรือเทียบเคียงไดกับราคาและอัตราผลตอบแทนของทรัสตอื่นๆที่มีลักษณะใกลเคียงกันในขณะที่มีการ
เสนอขายหนวยทรัสตน้ีดวย 

จากที่ไดกลาวมาแลวทั้งหมดขางตน ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา การเขาทํารายการซื้อ
หนวยทรัสตของกองทรัสตเปนจํานวนไมเกินรอยละ 30 ของจํานวนหนวยทรัสตท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของทรัสต ซึ่งจะ
มีมูลคาประมาณไมเกิน 3,000 ลานบาทมีความเหมาะสม 
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2. รายการไดมาซึ่งหุนของบริษัท กรุงเทพบานและที่ดิน จํากัด (มหาชน) 

2.1 ลักษณะและรายละเอียดของรายการ 

GOLD ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท มีความประสงคที่จะเขาซื้อหุนของบริษัท กรุงเทพบานและที่ดิน จํากัด 
(มหาชน) (“KLAND”) จํานวน 1,780.00 ลานหุน คิดเปนรอยละ 100.00 ของจํานวนหุนชําระแลวของ KLAND หรือใน
จํานวนขั้นตํ่าที่ทําให GOLD ถือหุนใน KLAND ไมนอยกวารอยละ 51 ของจํานวนหุนชําระแลวของ KLAND และทําให 
GOLD มีอํานาจควบคุมใน KLAND ในราคาหุนละ 2 บาท คิดเปนมูลคาทั้งสิ้น 3,560 ลานบาท จากผูถือหุนเดิมของ 
KLAND (GOLD คาดวาจะทราบผลการพิจารณาจากผูขายแตละรายภายในเดือนพฤศจิกายน 2557) โดยในการเขาซื้อหุน 
KLAND ในครั้งน้ีเปนการซื้อเฉพาะในสวนอสังหาริมทรัพยประเภทที่อยูอาศัยในแนวราบ เน่ืองจากพิจารณาวาสินทรัพย
ของ KLAND อันไดแก โครงการอสังหาริมทรัพยประเภทที่อยูอาศัยในแนวราบท่ีมีอยูในปจจุบัน เปนสินทรัพยที่มีศักยภาพ
ในการสรางรายไดในอนาคต ซึ่งจะสงผลให GOLD และบริษัทมีโอกาสท่ีจะไดรับผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุน 

ทั้งน้ี KLAND จะดําเนินการปรับโครงสรางกลุมบริษัทจากเดิมที่มีธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยประเภทที่อยูอาศัย
ในแนวสูง และแนวราบ ใหคงเหลือเฉพาะธุรกิจพัฒณาอสังหาริมทรัพยประเภทที่อยูอาศัยในแนวราบใหเสร็จกอนการเขา
ทํารายการกับ GOLD ในครั้งน้ี (รายละเอียดโครงสรางของการถือหุนของ KLAND หลัง GOLD เขาทํารายการซื้อหุน 
KLANDโปรดดูในเอกสารแนบ 2 ขอมูลโดยสรุปของ บริษัท กรุงเทพบานและที่ดิน จํากัด (มหาชน)) 

2.2 ประเภทและขนาดของรายการ 

การเขาซื้อหุนของ KLAND จํานวน 1,780,000,000 หุน หรือคิดเปนรอยละ 100.00 ของจํานวนหุนชําระแลวของ 
KLAND จากผูถือหุนเดิมทั้งหมดของ KLAND ในราคาหุนละ 2.00 บาท คิดเปนมูลคารวม 3,560 ลานบาท ถือเปนการซื้อ
หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัทตามมาตรา 107 (ข) แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จํากัด พ.ศ. 2535 (รวมท้ังที่มีการแกไขเพิ่มเติม) และยังจัดเปนการไดมาซึ่งสินทรัพยตามประกาศเรื่องการไดมาหรือจําหนาย
ไป โดยมีขนาดรายการเทากับรอยละ 45.49 ซึ่งเปนขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑมูลคาของสินทรัพย โดยคํานวณจากงบ
การเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอยสําหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557  (อางอิงจากงบการเงิน KLAND ณ 
วันที่ 30 มิถุนายน 2557 เฉพาะในสวนของอสังหาริมทรัพยประเภทที่อยูอาศัยแนวราบ และปรับปรุงรายการขายเงินลงทุน
ในหลักทรัพยเผ่ือขายที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557)  

รายละเอียดการคํานวณขนาดรายการไดมาซึ่งสินทรัพย เปนดังน้ี  
เกณฑการคํานวณ  สูตร ขนาดรายการ  

1. เกณฑ NTA = % * NTA ของ  KLAND *100% 
NTA ของบริษัท* 

=   3,115,185,6001/ * 100 
            6,847,786,000 
=   45.49% 

2. เกณฑกําไร = % * NI ของ  KLAND *100% 
NI ของบริษัท 

=   207,171,3112/ * 100 
            509,866,155 
=   40.63% 

3. เกณฑมูลคารวมของ
สิ่งตอบแทน 

= มูลคาที่จาย *100% 
สินทรัพยรวมบริษัท** 

=    ((3,560,000,000) * 100) / 22,807,147,000 
=   15.61% 

4. เกณฑมูลคาหุนทุน = จํานวนหุนที่ออกเพ่ือซื้อสินทรัพย *100% 
จํานวนหุนที่ออกและชําระแลวของบริษัท 

ไมมีการออกหุนเพ่ือซื้อสินทรัพย  
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หมายเหต:ุ  1/    NTA ของ KLAND คํานวนจากงบการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 ที่ผานการสอบทานแลวโดยผูสอบบัญชี
รับอนุญาต ปรับปรุงดวยรายการสําคัญที่เกิดข้ึนและ/หรือที่คาดวาจะเกิดข้ึนภายหลังวันที่ในงบการเงินไดแก 
รายการขายเงินลงทุนเผื่อขายในหลักทรัพยของ บมจ. พร็อพเพอรตี้ เพอรเฟค (“PF”) และรายการขายหุนบริษัท 
ริเวอรไซด โฮมส ดีเวลลอปเมนท จํากัด (“RHD”)  

 2/    กําไรสุทธิของ KLAND คํานวนจากงบการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 ที่ผานการสอบทานแลวโดยผูสอบ
บัญชีรับอนุญาต เฉพาะในสวนของอสังหาริมทรัพยประเภทที่อยูอาศัยในแนวราบ (จํานวน 218,220,927 บาท 
และปรับปรุงดวยรายการขายเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายที่เกิดข้ึนเม่ือวันที่ 27 สิงหาคม 2557 (ขาดทุน
จํานวน 11,049,616 บาท) 

- NTA (Net angible Asset) สินทรัพยที่มีตัวตัวสุทธิ หมายถึง สินทรัพยรวม หัก สินทรัพยไมมีตัวตน หนี้สินและ
สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 

- กําไรสุทธิของบริษัท เทากับกําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญของ UV ในชวง 4 ไตรมาสยอนหลัง 
ต้ังแต 1 กรกฎาคม 2556 – 30 มิถุนายน 2557 

- สินทรัพยรวมของบริษัทและบริษัทยอย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 ตามงบการเงินรวมของบริษัทสําหรับงวด 6 
เดือน ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ซ่ึงผานการสอบทานจากผูสอบบัญชีแลว  

ทั้งน้ี หากนับรวมรายการไดมาซึ่งสินทรัพยรายการอื่นที่เกิดขึ้นในชวง 6 เดือนที่ผานมา ไดแก 1) การลงทุน
กอสรางอาคารสํานักงาน FYI CENTER ของ GOLD ซึ่งมีขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑมูลคารวมสิ่งตอบแทน เทากับรอย
ละ 14.07 ของมูลคาสินทรัพยรวมของบริษัทและบริษัทยอย และ 2) รายการไดมาซึ่งสินทรัพยรายการอ่ืนที่ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2557 และท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทของ GOLD ครั้งที่ 6/2557 จะขออนุมัติการเขาทํา
รายการจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2557 ของแตละกิจการ อันไดแก 1) การจัดต้ังบริษัทยอยแหงใหม ทุนจด
ทะเบียน 10 ลานบาท เพ่ือทําหนาที่เปนผูจัดการกองทรัสต โดยบริษัทจะถือหุนในสัดสวนรอยละ 99.99 คิดเปนขนาด
รายการสูงสุดตามเกณฑมูลคารวมสิ่งตอบแทนเทากับรอยละ 0.04 ของสินทรัพยรวมของบริษัทและบริษัทยอย และ 2) การ
จองซื้อหนวยทรัสตของทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาซึ่งจะจัดต้ังขึ้นใหม โดย GOLD จะจองซื้อ
เปนจํานวนไมเกินรอยละ 30.00 ของจํานวนหนวยทรัสตที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของทรัสต ซึ่งจะมีมูลคาประมาณไมเกิน 
3,000 ลานบาท คิดเปนขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑมูลคารวมสิ่งตอบแทนรอยละ 13.15 ของมูลคาสินทรัพยรวมของ
บริษัทและบริษัทยอย (การคํานวณขนาดรายการของการจองซื้อหนวยทรัสตจะขึ้นอยูกับราคาเสนอขายสุดทายของ
หนวยทรัสตของทรัสต) ขนาดรายการไดมาซึ่งสินทรัพยรวมสูงสุดของบริษัทและบริษัทยอยจะยังคงเปนตามเกณฑมูลคา
ของสินทรัพย ซึ่งมีขนาดรายการเทากับรอยละ 45.49 ตามที่ไดกลาวไวขางตน ซึ่งถือเปนรายการไดมาซึ่งสินทรัพยประเภท
ที่ 2 ซึ่งมีขนาดรายการสูงกวารอยละ 15 แตนอยกวารอยละ 50 

รายละเอียดการคํานวณขนาดรายการไดมาซึ่งสินทรัพย 

1. เกณฑมูลคาของสินทรัพย = % NTA ของกิจการที่ทํารายการ / NTA ของบริษัทจดทะเบียน 
รายการไดมาซึ่งสินทรัพย รายละเอียดการคาํนวณ ขนาดรายการ 

1. การซ้ือหุน KLAND ทั้งหมด ของ GOLD  = 3,115.19 ลานบาท* x 100% / 6,847.79 ลานบาท** รอยละ 45.49 
2. การจดัต้ังบริษทัยอยแหงใหมของ UV เพื่อทําหนาที่เปน
ผูจัดการกองทรัสต 

ไมสามารถคํานวณตามเกณฑนี้ได - 

3. การจองซ้ือหนวยทรัสตของทรัสตเพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาซ่ึงจะจัดต้ังข้ึนใหมของ 
GOLD 

ไมสามารถคํานวณตามเกณฑนี้ได - 
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รายการไดมาซึ่งสินทรัพย รายละเอียดการคาํนวณ ขนาดรายการ 
4. การลงทุนกอสรางอาคารสํานักงาน FYI CENTER ของ 

GOLD (รายการทีเ่กิดข้ึนในชวง 6 เดือนที่ผานมา) 
ไมสามารถคํานวณตามเกณฑนี้ได - 

ขนาดรายการรวมตามเกณฑมูลคาของสินทรัพย รอยละ 45.49 

หมายเหตุ  *NTA ของ KLAND อางอิงจากงบการเงิน KLAND ณ 30 มิถุนายน 2557 เฉพาะในสวนของอสังหาริมทรัพย
ประเภทที่อยูอาศัยแนวราบ และปรับปรุงรายการขายเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายที่เกิดข้ึนเม่ือวันที่ 27 สิงหาคม 
2557 ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้  

NTA ของ 
KLAND (หนวย : 
ลานบาท) 

= สินทรัพยรวม – สินทรัพยไมมีตัวตน – หนี้สินรวม – สวนของผูถือหุนสวนนอย 
= 6,250.14 – 10.11 – 3,124.84 – 0.00  
= 3,115.19 ลานบาท 

     
โดย  สินทรัพยรวม = สินทรัพยรวม ณ 30 มิถุนายน 2557 + [ เงินรับจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัท

พัฒนาที่อยูอาศัยแนวสูงซ่ึงเปนกิจการที่ KLAND ลงทุนรวมกันกับ FTPL โดยอางอิง
ราคาขายตามขอตกลงที่  KLAND และ FTPL มีอยูกับผูซ้ือกอนการเขาทํารายการของ
บริษัทฯ ในคร้ังนี้  – เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมรวมกัน ] + [เงินที่ไดรับจากการ
จําหนายหลักทรัพยเผื่อขาย โดยอางอิงจากราคาขายหลักทรัพยดังกลาวที่เกิดข้ึนแลว
เม่ือวันที่ 27 สิงหาคม 2557 – เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย – รายการปรับปรุง
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเพื่อใหสะทอนผลขาดทุนจากการจําหนายเงิน
ลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายขางตน ] 

= 6,040.17 + [870.00 – 654.99 ] + [ 87.39 – 90.25 – 2.19 ] 
 = 6,250.14 
สิ น ท รั พ ย ไ ม มี
ตัวตน  

= สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ณ 30 มิถุนายน 2557 – สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัด
บัญชีจากรายการปรับปรุงสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเพื่อใหสะทอนผล
ขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557 

= 12.30 – 2.19 
 = 10.11 

 
หนี้สินรวม 
 

= หนี้สินรวม ณ 30 มิถุนายน 2557 + [ ภาษีเงินไดคางจายจากกําไรจากการจําหนายเงิน
ลงทุนในกิจการที่ควบคุมรวมกัน ] – [ภาษีเงินไดคางจายลดลงจากขาดทุนจากการ
จําหนายเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย] 

= 3,055.61 + 71.99 - 2.76 
 = 3,124.84 

                         **NTA ของ UV อางอิงจากงบการเงินรวมของ UV ฉบับสอบทานสําหรับงวด 6 เดือน ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 
ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

NTA ของ UV 
(หนวย : ลานบาท) 

= สินทรัพยรวม – สินทรัพยไมมีตัวตน – หนี้สินรวม – สวนของผูถือหุนสวนนอย 
= 22,807.15 –  84.55 – 12,594.65 – 3,280.16  
= 6,847.79 ลานบาท 
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2. เกณฑกําไรสุทธิจากการดําเนินงาน = % กําไรสุทธิของกิจการที่ทํารายการ / กําไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียน 

รายการไดมาซึ่งสินทรัพย รายละเอียดการคาํนวณ ขนาดรายการ 
1. การซ้ือหุน KLAND ทั้งหมด ของ GOLD  = 207.17 ลานบาท* x 100% / 509.87 ลานบาท** รอยละ 40.63 
2. การจัดต้ังบริษัทยอยแหงใหมของ UV  เพื่อทําหนาทีเ่ปน
ผูจัดการกองทรัสต 

ไมสามารถคํานวณตามเกณฑนี้ได - 

3. การจองซ้ือหนวยทรัสตของทรัสตเพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาซ่ึงจะจัดต้ังข้ึนใหม ของ 
GOLD 

ไมสามารถคํานวณตามเกณฑนี้ได - 

4. การลงทุนกอสรางอาคารสํานักงาน FYI CENTER ของ 
GOLD (รายการทีเ่กิดข้ึนในชวง 6 เดือนที่ผานมา) 

ไมสามารถคํานวณตามเกณฑนี้ได - 

ขนาดรายการรวมตามเกณฑกําไรสุทธิจากการดําเนนิงาน รอยละ 40.63 

หมายเหตุ *  อางอิงจากกําไรสุทธิของ KLAND ในชวง 4 ไตรมาสยอนหลังต้ังแต 1 กรกฎาคม 2556 – 30 มิถุนายน 2557 
เฉพาะใน สวนของอสังหาริมทรัพยประเภทที่อยูอาศัยแนวราบ (จํานวน 218.22 ลานบาท) และปรับปรุงรายการ
ขายเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายที่เกิดข้ึนเม่ือวันที่ 27 สิงหาคม 2557 (ขาดทุนจํานวน 11.05 ลานบาท) 

               ** อางอิงจากกําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญของ UV ในชวง 4 ไตรมาสยอนหลัง ต้ังแต 1 กรกฎาคม 
2556 – 30 มิถุนายน 2557  

3.  เกณฑมูลคารวมของสิ่งตอบแทน = จํานวนเงินที่จาย / สินทรัพยรวมของบริษัทจดทะเบียน 

รายการไดมาซึ่งสินทรัพย รายละเอียดการคาํนวณ ขนาดรายการ 
1. การซ้ือหุน KLAND ทั้งหมด ของ GOLD จํานวน 

1,780.00 ลานหุน ในราคาเขาทํารายการหุนละ 2.00 บาท 
= 3,560.00 ลานบาท / 22,807.15 ลานบาท รอยละ 15.61 

2. การจัดต้ังบริษัทยอยแหงใหมของ UV เพื่อทําหนาที่เปน
ผูจัดการกองทรัสต 

= 10.00 ลานบาท / 22,807.15 ลานบาท รอยละ 0.04 

3. การจองซ้ือหนวยทรัสตของทรัสตเพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาซ่ึงจะจัดต้ังข้ึนใหมของ 
GOLD 

= ไมเกิน 3,000.00 ลานบาท / 22,807.15 ลานบาท รอยละ 13.15 

4. การลงทุนกอสรางอาคารสํานักงาน FYI CENTER ของ 
GOLD (รายการทีเ่กิดข้ึนในชวง 6 เดือนที่ผานมา) 

= 3,208.04 ลานบาท / 22,807.15 ลานบาท รอยละ 14.07 

ขนาดรายการรวมตามเกณฑมูลคารวมของสิ่งตอบแทน รอยละ 42.87 

ทั้งน้ี ไมสามารถคํานวณขนาดรายการตามเกณฑมูลคาของหลักทรัพยที่บริษัทจดทะเบียนออกเพ่ือชําระคา
สินทรัพยได เน่ืองจากการเขาทํารายการดังกลาว บริษัทไมมีการออกหลักทรัพยใดๆ เพ่ือชําระเปนคาตอบแทนการไดมาซึ่ง
สินทรัพยในครั้งน้ี 

นอกจากน้ี การเขาซื้อหุนสามัญทั้งหมดของ KLAND ยังจัดเปนรายการท่ีเก่ียวโยงกัน เน่ืองจาก SMJC บริษัทใน
กลุม SMJC และ FTPL เปนบุคคลที่เก่ียวโยงกับ GOLD (รายละเอียดความสัมพันธตามที่ปรากฏในขอ 2.4 บุคคลที่เก่ียวโยง
กันและลักษณะความสัมพันธ) ทําใหการซื้อหุน KLAND จาก SMJC และบริษัทในกลุม SMJC และ FTPL ซึ่งมีมูลคา
รายการรวมเทากับ 2,840 ลานบาทเขาขายเปนรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกัน โดยมีขนาดรายการ
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เก่ียวโยงเทากับรอยละ 41.47 ของมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทและบริษัทยอย โดยคํานวณจากงบการเงินรวม
ของบริษัทและบริษัทยอย สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557  

รายละเอียดการคํานวณขนาดรายการที่เก่ียวโยงกัน เปนดังน้ี  

เกณฑการคํานวณ ขนาดรายการ 
มูลคาสิ่งตอบแทนที่จายใหบุคคลที่เก่ียวโยงกัน 

NTA ของบริษัทและบริษัทยอย 
=  ((1,400,000,320 + 1,440,000,000) * 100) / 6,847,786,000 
=  41.47% 

หมายเหต ุ:  NTA (Net Tangible Asset) สินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ หมายถึง สินทรัพยรวมหักสินทรัพยไมมีตัวตน หักดวย
หนี้สินและสวนไดเสียของผูถือหุนที่ไมมีอํานาจควบคุม 

ทั้งน้ี เมื่อรวมขนาดรายการซื้อหุน KLAND ดังกลาวกับรายการเก่ียวโยงอื่นที่เกิดขึ้นในชวง 6 เดือนที่ผานมา 
ไดแก การใหบริการดานบัญชี การเงิน และเทคโนโลยีสารสนเทศแกบริษัท วาไรต้ี แอสเซ็ท 5 จํากัด และบริษัท เกษมทรัพย
สิริ จํากัด ที่มีมูลคางานบริการเทากับ 1.15 ลานบาท และ 0.12 ลานบาท หรือคิดเปนขนาดรายการเทากับรอยละ 0.017 และ
รอยละ 0.002 ซึ่งมีมูลคารายการรวมจํานวน 1.27 ลานบาท คิดเปนขนาดรายการเทากับรอยละ 0.019 รายการเก่ียวโยงกัน
ทั้งหมดจะมีขนาดรายการรวมท้ังสิ้นเทากับรอยละ 41.49 ซึ่งมากกวารอยละ 3.00 ของมูลคาทรัพยสินที่มีตัวตนสุทธิ 

รายละเอียดการคํานวณขนาดรายการที่เก่ียวโยงกัน 

ขนาดรายการท่ีเก่ียวโยงกัน = มูลคาสิ่งตอบแทน / NTA ของบริษัทจดทะเบียน 

รายการที่เก่ียวโยงกัน รายละเอียดการคาํนวณ ขนาดรายการ 
1. การซ้ือหุน KLAND ของ GOLD จาก SMJC และบริษัทในกลุม 

SMJC จํานวน 700,000,160 หุน ในราคาหุนละ 2.00 บาท 
= 1,400.00 ลานบาท / 6,847.79 ลานบาท รอยละ 20.44 

2. การซ้ือหุน KLAND ของ GOLD จาก FTPL จํานวน 720,000,000 
หุน ในราคาหุนละ 2.00 บาท 

= 1,440.00 ลานบาท / 6,847.79 ลานบาท รอยละ 21.03 

3. การใหบริการดานบัญช ีการเงิน และเทคโนโลยีสารสนเทศแก
บริษัท วาไรต้ี แอสเซ็ท 5 จํากัด และบริษทั เกษมทรัพยสิริ จํากัด 
(รายการเกี่ยวโยงอื่นที่เกดิข้ึนในชวง 6 เดือนที่ผานมา) 

= 1.27 ลานบาท / 6,847.79 ลานบาท รอยละ 0.019 

ขนาดรายการเก่ียวโยง รอยละ 41.49 

ดังน้ัน การเขาทํารายการดังกลาวของ GOLD ตองขออนุมัติการเขาทํารายการจากที่ประชุมผูถือหุนของ GOLD 
และบริษัทโดยตองไดรับคะแนนเสียงอนุมัติไมตํ่ากวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับสวนของผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย ไดแก บริษัท อเดลฟอส จํากัด ซึ่งถือหุนในบริษัท ณ วันที่ 
30 ตุลาคม 2557 จํานวน 1,262,010,305 หุน คิดเปนรอยละ 66.01 รวมทั้ง GOLD และบริษัทตองจัดใหมีที่ปรึกษาทางการ
เงินอิสระเพ่ือใหความเห็นเก่ียวกับความสมเหตุสมผลของรายการ และความเปนธรรมของราคาและเง่ือนไขของรายการตอ
ผูถือหุนของ GOLD และบริษัทเพ่ือประกอบการพิจารณาอนุมัติการทํารายการ 

2.3 มูลคาสินทรัพยท่ีซื้อและมูลคาสิ่งตอบแทน 

GOLD ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทจะจายชําระคาตอบแทนสําหรับหุนของ KLAND จํานวน 1,780 ลานหุน 
มูลคาหุนละ 2.00 บาท รวมมูลคาทั้งสิ้น 3,560 ลานบาท  
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ทั้งน้ี แหลงเงินทุนที่ GOLD จะใชในการซื้อหุนสามัญ KLAND ดังกลาว บางสวนจะมาจากเงินกูยืมจากสถาบัน
การเงิน ทั้งน้ี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557  GOLD มีเงินสด และรายการเทียบเทาเงินสดจํานวน 252.06 ลานบาท และมีเงิน
ลงทุนช่ัวคราวในเงินฝากประจําจํานวน 40.02 ลานบาท  

2.4 บคุคลท่ีเก่ียวโยงกันและลักษณะความสัมพันธ 

- คูกรณีที่เก่ียวของ 

ผูซื้อ : บริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรต้ี ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) (“GOLD”) ซึง่เปนบริษัทยอย
ของบริษัท 

ผูขาย : 1. บริษัท เอส เอ็ม เจ ซี เรียลเอสเตท จํากัด (“SMJC”) และบริษัทในกลุม SMJC ซึ่งถือหุน 
KLAND จํานวน 700,000,160 หุน หรือคิดเปนรอยละ 39.33 ของจํานวนหุนชําระแลวของ 
KLAND 

2. ผูถือหุนเดิมรายอื่นๆที่อาจมีความประสงคจะขายหุน KLAND ไดแก 

1.1 บริษัท เฟรเซอร (ไทยแลนด) พีทีอี แอลทีดี (“FTPL”) ซึ่งถือหุน KLAND จํานวน
720,000,000 หุน หรือคิดเปนรอยละ 40.45 ของจํานวนหุนชําระแลวของ KLAND 

1.2 บริษัท พร็อพเพอรต้ี เพอรเฟค จํากัด (มหาชน) (“PF”) จํากัด ซึ่งถือหุน KLAND 
จํานวน 359,999,640 หุน หรือคิดเปนรอยละ 20.22 ของจํานวนหุนชําระแลวของ 
KLAND 

1.3 ผูถือหุนรายยอยอื่น ที่ไมใชบุคคลที่เก่ียวโยงกับบริษัท และ GOLD ซึ่งถือหุน KLAND 
จํานวน 200 หุน หรือคิดเปนรอยละ 0.00 ของจํานวนหุนชําระแลวของ KLAND 

- ความสัมพันธระหวางคูกรณีและขอบเขตของสวนไดเสียของบุคคลที่เก่ียวโยงกัน 

 กรรมการและผูถือหุนใหญที่มีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบายการจัดการหรือการดําเนินงานของกลุม TCC 
(อันไดแก นายเจริญ สิริวัฒนภักดี และคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี7) เปนผูถือหุนใหญรอยละ 87.93 ใน 
Fraser and Neave Limited (“F&N”) ซึ่ง F&N เปนผูถือหุนใหญรอยละ 100.00 ใน FTPL8 และเปนผูถือหุน
ในนิติบุคคล 3 แหงที่เปน ผูถือหุนทั้งหมดของ SMJC9 และมีความสัมพันธเปนญาติสนิทกับกรรมการและ/

                                                           
7 นายเจริญ สิริวัฒนภักดี และคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ดํารงตําแหนงเปนกรรมการของ F&N และ Fraser Centrepoint Limited 

(“FCL”) 
8 F&N ถือหุนทางออมรอยละ 100.00 ใน FTPL ผานการเปนผูถือหุนรอยละ 100.00 ใน FCL ซ่ึงเปนผูถือหุนรอยละ 100.00 ใน 

FTPL 
9  SMJC เปนบริษทัในกลุม TCC โดยผูถือหุนของ SMJC ณ วันที่ 29 เมษายน 2557 ประกอบดวย (1) บริษัท วัฒนพฒันเทรดดิ้ง จํากัด 
ถือหุนรอยละ 99.98 (2) บริษัท ยอดกิจธุรกิจ จํากดั ถือหุนรอยละ 0.01 และ (3) บริษัท สหหมิงฮั้วพาณิชย จํากัด ถือหุนรอยละ 0.01 

 อนึ่งบริษัท วัฒนพัฒนเทรดดิ้ง จํากัด ถอืหุนโดยบริษทั ทีซีซีซีแอล กรุงธน จํากัด รอยละ 70.00 และบริษทั บางนาพัฒนกิจ จํากัด 
รอยละ 30.00 ขณะท่ีบริษัท ยอดกิจธุรกิจ จํากัด และบริษัท สหหมิงฮั้วพาณิชย จํากัด ถือหุนรอยละ 100.00 โดยบริษัทในกลุม TCC 
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หรือผูถือหุนใหญของบริษัท และ GOLD ซึ่งเปนบริษัทยอย (อันไดแก นายปณต สิริวัฒนภักดี10 นายฐาปน 

สิริวัฒนภักดี11 และนายโชติพัฒน พีชานนท12) โดยมีโครงสรางการถือหุน ดังน้ี 

นายฐาปน และ นายปณต
สิริวัฒนภักดี

กลุมนายเจริญ  สิริวัฒนภักดี* (กลุม TCC)

Fraser and Neave
Limited **

Fraser  Centrepoint
Limited **

บจก.
วัฒนพฒัน เทรดดิ้ง

บจก.ยอดกิจธุรกิจ 
บจก.สหหมิงฮ้ัวพาณิชย

ผูถือหุนอ่ืนFTPL SMJC PF

KLAND

บจก.
อเดลฟอส

UV

GOLD

100%

66.10%

55.73%

87.93%

100%

100%

40.45% 39.33% 20.22% 0.00%

0.02%99.98%

100%

 
หมายเหตุ : * เปนญาติสนิทกับกรรมการและผูถือหุนใหญของ GOLD UV และบริษัท อเดลฟอส จํากัด 

** เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยสิงคโปร 

 บริษัท GOLD F&N และ FCL มีกรรมการรวมกัน ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 PF13และผูถือหุนรายยอยอื่นซึ่งเปนผูถือหุนของ KLAND ไมมีความสัมพันธ และ/หรือเปนบุคคลที่มีความ
เก่ียวโยงกันกับบริษัท ตามนิยามรายการเก่ียวโยงกันของประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ 

                                                           
10  นายปณต สิริวัฒนภักดี ดํารงตําแหนงเปนกรรมการของบริษัท, GOLDและ FCL นอกจากนี้ ยังเปนผูถือหุนใหญของ UV ซ่ึงเปนผู
ถือหุนใหญรอยละ 55.73 ใน GOLD (นายปณต สิริวัฒนภักดี เปนกรรมการและถือหุนรอยละ 50.00 ในบริษัท อเดลฟอส จํากัด ซ่ึง 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 ถือหุนรอยละ 66.01 ในบริษัท) 

11  นายฐาปน สิริวัฒนภักดี ดํารงตําแหนงเปนกรรมการของบริษัท, GOLD และF&N นอกจากนี้ ยังเปนผูถือหุนใหญของ UV ซ่ึงเปนผู
ถือหุนใหญรอยละ 55.73 ใน GOLD (นายฐาปน สิริวัฒนภักดี เปนกรรมการและถือหุนรอยละ 50.00 ในบริษัท อเดลฟอส จํากัด ซ่ึง 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 ถือหุนรอยละ 66.01 ใน UV) 

12   นายโชติพัฒน พีชานนท ดํารงตําแหนงเปนกรรมการของ GOLD F&N และ FCL   

ชื่อกรรมการ UV GOLD F&N FCL 
นายฐาปน สิริวัฒนภักดี / / / - 
นายปณต สิริวัฒนภักดี / / - / 
นายโชติพัฒน พีชานนท - / / / 
นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร / / / / 
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ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑในการทารายการเก่ียวโยงกัน และประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
เรื่องการเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกัน พ.ศ.2546  

 GOLD เปนบริษัทยอยของบริษัท โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 บริษัทถือหุนใน GOLD ในสัดสวนรอย
ละ 55.73  

2.5 รายละเอียดของสินทรัพยท่ีไดมา  

สินทรัพยที่จะไดมา : หุนของ KLAND จํานวน 1,780.00 ลานหุน คิดเปนรอยละ  100.00 ของจํานวน
หุนชําระแลวของ KLAND จากกลุมผูถือหุนเดิม  

ขอมูลสรุปของ KLAND : โปรดดูในเอกสารแนบ 2 ขอมูลโดยสรุปของ บริษัท กรุงเทพบานและท่ีดิน จํากัด 
(มหาชน)  

สรุปเง่ือนไขสําคัญในการซื้อขายหุนสามัญ KLAND และสิทธิในการซื้อหุนจาก PF มีดังน้ี 

1) SMJC ตกลงจะขายหุนสามัญทั้งหมดที่ SMJC ถือใน KLAND จํานวนทั้งสิ้น 699,998,060 หุน และใหบริษัท
ในกลุม SMJC ขายหุนสามัญทั้งหมดที่ถือจํานวน 2,100 หุน รวมเปนหุนที่ SMJC และบริษัทในกลุมขาย
ทั้งสิ้น 700,000,160 หุน คิดเปนรอยละ 39.33 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของ KLAND  

2) SMJC ตกลงจะโอนสิทธิในการซื้อหุน KLAND เพ่ิมเติมจาก PF อีกจํานวน 359,999,640 หุน ตามสัญญาให
สิทธิในการจะซื้อหรือจะขายหุน ในราคาหุนละ 2.00 บาท  

3) ในวันกอนวันที่ทําการซื้อขายหุนสามัญ KLAND KLAND จะตองดําเนินการปรับโครงสรางกลุมบริษัทให
คงเหลือบริษัทยอย 4 บริษัท ไดแก บริษัท รีกัล รีเจี้ยน จํากัด บริษัท เฟรส แสควร จํากัด บริษัท ไพรม พลัส 
แอสเซ็ท จํากัด และ บริษัท ไซดวอลค แลนด จํากัด โดยไมรวมบริษัท ริเวอรไซด โฮมส ดีเวลลอป เมนท 
จํากัด (“RHD”) และบริษัท วอเตอรไซด แลนด จํากัด (“วอเตอรไซด แลนด”) ซึ่งปจจุบันดําเนินธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพยโครงการท่ีอยูอาศัยแนวสูง (The Pano)  

4) ผูขายและผูซื้อตกลงราคาซื้อขายหุนที่จะขายรวมทั้งสิทธิในการซื้อหุนเพ่ิมเติมจาก PF ในราคาหุนละ 2.00 
บาท โดยราคาหุนดังกลาวเปนราคาที่ผูขายและผูซื้อมีขอตกลงรวมกันแลววาใหรวมถึงเงินรับจากการขายเงิน
ลงทุนในกิจการที่ควบคุมรวมกัน (RHD) และวอเตอรไซด แลนด (บริษัทยอยของ RHD) ดังกลาวขางตน  

5) ดําเนินการซื้อขายหุนดังกลาวใหแลวเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2557 

 

 

                                                                                                                                                                                     
13   ผูถือหุนรายใหญ 5 อันดับแรกของ PF ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2557 ประกอบดวย (1) บริษัท อันดามัน ลองบีช รีสอรท จํากัด ถือหุน
รอยละ 9.76 (2) THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES 
DEPARTMENT ถือหุนรอยละ 7.09 (3) JAPAN ASIA GROUP LIMITED จํากัด ถือหุนรอยละ 6.59 (4) บริษัท สํานักกฎหมายนที
อินเตอรแนทชั่นแนล จํากัด ถือหุนรอยละ 5.04 และ (5) นางสุมาลี อองจริต ถือหุนรอยละ 3.78   
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2.6 ความสมเหตุสมผลและประโยชนของรายการตอบริษัทจดทะเบียน 

2.6.1 วัตถุประสงคและความจําเปนในการเขาทํารายการ 

สืบเน่ืองจากเมื่อเดือนกันยายน 2557 ที่ผานมา SMJC ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญของ KLAND ไดมีขอเสนอถึง 
GOLD ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท เพ่ือแสดงความประสงคที่จะเสนอขายหุนสามัญ KLAND ที่ SMJC ถืออยูจํานวน 
699,998,060 หุน คิดเปนสัดสวนรอยละ 39.33 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของ KLAND (SMJC และบริษัทใน
กลุม SMJC ถือหุน KLAND รวมท้ังสิ้น 700,000,160 หุน) ในราคาหุนละ 2.00 บาท (มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท)  รวมท้ัง
สิทธิในการซื้อหุนสามัญ KLAND เพ่ิมเติมจากบริษัท พร็อพเพอรต้ีเพอรเฟค จํากัด (มหาชน) (“PF”) ภายใตสัญญาใหสิทธิ

ในการจะซ้ือหรือจะขายหุน14 จํานวน 359,999,640 หุน คิดเปนสัดสวนรอยละ 20.22 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลว
ทั้งหมดของ KLAND ในราคาหุนละ 2.00 บาท โดยราคาขายดังกลาวไมรวมถึง RHD และ บริษัท วอเตอรไซดแลนด จํากัด 
ซึ่งบริษัทยอยของ RHD (KLAND ถือหุน RHD รวมกับ FTPL ในสัดสวนรอยละ 51 และ 49 ตามลําดับ) โดย SMJC จะ
ดําเนินการให KLAND ขายหุน RHD ใหแก SMJC กอนที่ SMJC จะโอนขายหุนสามัญ KLAND ใหแก GOLD เน่ืองจาก 
SMJC ประสงคที่จะเนนการลงทุนในโครงการคอนโดมิเนียมเทาน้ัน ซึ่งเปนธุรกิจประเภทเดียวกับที่ RHD ดําเนินการอยูใน
ปจจุบัน ทั้งน้ี GOLD ไดแจงความประสงคตอ SMJC แลว ที่จะซื้อหุนสามัญ KLAND และสิทธิในการซื้อหุนสามัญ 
KLAND จาก PF เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 1,059,997,700 หุน คิดเปนรอยละ 59.55 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด
ของ KLAND ซึ่งกําหนดการซื้อขายหุนดังกลาวภายในเดือนธันวาคม 2557 (โปรดดูในเอกสารแนบ 2 ขอมูลโดยสรุปของ 
บริษัท กรุงเทพบานและที่ดิน จํากัด (มหาชน)) 

ทั้งน้ี GOLD ประสงคที่จะซื้อหุนของ KLAND ทั้งหมดจํานวน 1,780.00 ลานหุน คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวน
หุนที่ชําระแลวของ KLAND ในราคาหุนละ 2.00 บาท คิดเปนมูลคารวมทั้งสิ้น 3,560 ลานบาท หรือในจํานวนขั้นตํ่าที่ทําให 
GOLD ถือหุนใน KLAND ไมนอยกวารอยละ 51 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของ KLAND  เพ่ือใหมีอํานาจใน
การควบคุม KLAND ได   ซึ่ง GOLD คาดวาจะทราบผลการพิจารณาจากผูขายแตละรายภายในเดือนพฤศจิกายน 2557  

การเขาทํารายการในครั้งน้ี เปนการขยายการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพยซึ่งเปนธุรกิจหลักที่ GOLD มี
ประสบการณและความเช่ียวชาญอยูแลวในปจจุบัน ประกอบกับ KLAND ซึ่งเปนบริษัทประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพยที่มี
ช่ือเสียง มีผลประกอบการที่ดี มีศักยภาพในการดําเนินธุรกิจ สามารถสงเสริมธุรกิจของ GOLD และเปนชองทางการขยาย
ธุรกิจ ขยายตลาด  เพ่ิมศักยภาพในการแขงขันทางธุรกิจ ตลอดจนเพ่ิมรายได และสรางโอกาสให GOLD และบริษัทไดรับ
ผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุน อีกทั้งยังเปนการเพ่ิมขนาดสินทรัพยที่กอใหเกิดรายไดในกลุมบริษัทใหเพ่ิมขึ้น โดยที่ 
KLAND มุงพัฒนาโครงการเพ่ือตอบสนองกลุมระดับบน ที่มีกําลังซื้อสูงเปนสวนใหญ และมีอสังหาริมทรัพยประเภทที่อยู
อาศัยในแนบราบที่อยูระหวางการพัฒนาจํานวนมากกระจายในหลายทําเลที่มีศักยภาพ ซึ่งจะสงผลให GOLD และบริษัทมี
กลุมลูกคา และมีขนาดสินทรัพยที่เพ่ิมขึ้น นอกจากน้ี ยังสงผลให GOLD สามารถขยายตลาดที่อยูอาศัยจากตลาดระดับกลาง 
ใหครอบคลุมถึงตลาดระดับบนไดทันที ซึ่งเปนไปตามเปาหมายและกลยุทธของกลุมบริษัท ที่จะกาวขึ้นเปนบริษัท
อสังหาริมทรัพยช้ันนําของประเทศไทย  

                                                           
14  SMJC ไดเขาเปนผูถือหุนสามัญ KLAND จํานวน 699,998,060 หุน คิดเปนสัดสวนรอยละ 39.33 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลว

ทั้งหมดของ KLAND โดยการซ้ือจากกลุมผูถือหุนเดิมของ KLAND เม่ือวันที่ 21 สิงหาคม 2557 พรอมกับไดทําสัญญาใหสิทธิใน
การจะซ้ือหรือจะขายหุน กับ PF โดยภายใตสัญญาดังกลาว SMJC มีสิทธิที่จะซ้ือหรือขายหุนสามัญ KLAND เพิ่มเติมกับ PF 
จํานวน 359,999,640 หุน คิดเปนสัดสวนรอยละ 20.22 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของ KLAND  
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2.6.2 ขอดีและขอดอยระหวางการทํารายการกับการไมทํารายการ  

1) ขอดีของการทํารายการ  

(1.1) ลงทุนในกิจการที่มีศักยภาพชวยเพ่ิมโอกาสไดรับผลตอบแทนจากการลงทุน 

การไดมาซึ่งหุนสามัญ KLAND จะกอใหเกิดประโยชนกับ GOLD และบริษัท เน่ืองจากเปนการลงทุนในกิจการที่
มีศักยภาพในการดําเนินธุรกิจ โดย KLAND มีผลการดําเนินงานท่ีมีกําไรเติบโตอยางตอเน่ือง ซึ่งจะสงผลให GOLD และ
บริษัทมีโอกาสท่ีจะไดรับผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุน 

(1.2) ขยายการลงทุนในธุรกิจที่ GOLD มีประสบการณและความเช่ียวชาญ 

KLAND ประกอบธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพยประเภทที่อยูอาศัยแนวราบ ซึ่งเปนธุรกิจที่ GOLD ดําเนินการ
อยู จึงสามารถใชประสบการณและความเช่ียวชาญที่มีอยู กอใหเกิดประโยชนตอการดําเนินงานโดยรวมได 

(1.3) มีขนาดสินทรัพยและรายไดเพ่ิมขึ้น 

การเขาทํารายการในครั้งน้ี เปนการเพ่ิมขนาดสินทรัพยของกลุมบริษัทใหเพ่ิมขึ้น โดยที่ KLAND มี
อสังหาริมทรัพยประเภทที่อยูอาศัยในแนบราบท่ีอยูระหวางการพัฒนาในทําเลที่มีศักยภาพจํานวนมาก ซึ่งจะสงผลให 
GOLD และบริษัทมีขนาดสินทรัพยที่กอใหเกิดรายไดที่เพ่ิมขึ้น ซึ่งจะเปนผลดีตอการเพิ่มกระแสเงินสดรายได และขยาย
ฐานลูกคาในอนาคต นอกจากน้ีการเขาซื้อหุนสามัญ KLAND ในไมนอยกวารอยละ 51 ของจํานวนหุนที่ชําระแลวของ 
KLAND และมีอํานาจในการควบคุม KLAND  จะทําให KLAND มีสถานะเปนบริษัทยอยของ GOLD ซึ่ง GOLD จะตอง
จัดทํางบการเงินรวม โดยรวมงบการเงินของ KLAND ซึ่งเปนบริษัทยอยเขามาเปนสวนหน่ึงของงบการเงินรวม โดย ณ วันที่ 
31 สิงหาคม 2557 KLAND มีสินทรัพยรวม (หลังปรับปรุงรายการขายหุน RHD) เทากับ 6,250 ลานบาท และมีรายไดจาก
การขายบานเด่ียวและทาวนโฮม ในงวด 8 เดือนแรกของป 2557 จํานวน 1,263.99 ลานบาท ซึ่งจะทําใหขนาดสินทรัพยรวม
ของ GOLD และบริษัทเพ่ิมขึ้น   

(1.4) ไดประโยชนจากการประสานความรวมมือดานธุรกิจ 

ภายหลังการเขาซื้อหุนของ KLAND ในครั้งน้ี คาดวา GOLD และ KLAND จะมีการประสานความรวมมือดาน
ธุรกิจระหวางกันเพ่ือนําทรัพยากรท่ีมีอยู  เชน  บุคลากร  องคความรูดานการพัฒนาและบริหารจัดการโครงการ
อสังหาริมทรัพย เปนตน มาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการประกอบธุรกิจของกลุมบริษัท ทั้งน้ี การดําเนินธุรกิจของ 
GOLD และ KLAND จะมีการกําหนดนโยบายที่ชัดเจนที่จะไมทําธุรกิจที่เปนการแขงขันกันแตจะชวยเหลือเก้ือกูลกันเพ่ือ
ประโยชนสูงสุดของกลุมบริษัท 

(1.5)  มีอํานาจควบคุมกิจการ 

การเขาซื้อหุนสามัญ KLAND ในครั้งน้ี GOLD ประสงคจะซื้อหุนสามัญทั้งหมดของ KLAND หรือขั้นตํ่า ไมนอย
กวารอยละ 51 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของ KLAND  เพ่ือใหมีอํานาจในการควบคุม KLAND ได 
นอกจากน้ี หาก GOLD สามารถซื้อหุนสามัญ KLAND ไดอยางนอยรอยละ 75 ของจํานวนหุนชําระแลวของ KLAND ซึ่ง
เปนสัดสวนที่ไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดใน KLAND และสามารถควบคุมกิจการของ KLAND ไดเกือบ
ทั้งหมด  ทําใหมั่นใจไดวาจะสามารถบริหารจัดการ KLAND ใหเปนไปตามแผนการลงทุน และแนวทางที่ไดวางไว  เพ่ือ
สรางประโยชนสูงสุดตอกลุมบริษัทโดยรวม 
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2) ขอดอยของการทํารายการ 

(2.1) มีหน้ีสินเพ่ิมขึ้น 

การเขาซื้อหุน KLAND ของ GOLD ในครั้งน้ี GOLD จะใชเงินกูยืมจากสถาบันการเงินเปนแหลงเงินทุนในการซื้อ
หุนของ KLAND จากผูขาย โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 GOLD มีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด จํานวน 252.06 
ลานบาท และมีเงินลงทุนช่ัวคราวในเงินฝากประจํา 40.02 ลานบาท ทั้งน้ี การกูยืมเงินจากสถาบันการเงินของ GOLD เพ่ือใช
เปนแหลงเงินทุนสําหรับการชําระคาหุนของ KLAND บางสวนน้ัน สงผลให GOLD มีภาระหน้ีสินและคาใชจายดอกเบี้ย
เพ่ิมขึ้น โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 GOLD และบริษัทยอยมีหน้ีสินรวมเทากับ 6,302.14 ลานบาท สวนของผูถือหุนรวม
เทากับ 7,333.00 ลานบาท อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุนเทากับ 0.86 เทา ขณะที่บริษัทและบริษัทยอยมีหน้ีสินรวม
เทากับ 12,594.65 ลานบาท สวนของผูถือหุนรวมเทากับ 10,212.50 ลานบาท อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุนเทากับ 
1.23 เทา หากรวมผลกระทบจากหน้ีสินที่เพ่ิมขึ้นจากการจําหนายสินทรัพยโครงการปารค เวนเชอร อีโคเพล็กซ  และ
โครงการสาทร สแควร ออฟฟศ ทาวเวอร มูลคาไมตํ่ากวา 2,700 ลานบาท และ 5,500 ลานบาท ของ LRK และ NSR และ
สุทธิดวยการชําระหน้ีเงินกูยืมจากเงินที่ไดจากการจําหนายสินทรัพยดังกลาว และรวมเงินกูยืมของ GOLD เพ่ือเขาซื้อหุน 
KLAND) จะมีอัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุนเพ่ิมขึ้นจาก 1.23 เทา เปน 2.19 เทา และมีอัตราสวนหน้ีสินที่มีภาระ
ดอกเบี้ยตอสวนของผูถือหุนเพ่ิมขึ้นจาก 0.84 เทา เปน 1.17 เทา (โปรดดูรายละเอียดในขอ 2.6.3 ผลกระทบตอฐานะการเงิน
และผลการดําเนินงานของบริษัท และ GOLD ในรายการที่สําคัญจากการเขาซื้อหุนสามัญ KLAND ในครั้งน้ี) 

(2.2) ความเสี่ยงจากการดําเนินโครงการ 

KLAND ประกอบธุรกิจโครงการอสังหาริมทรัพยประเภทที่อยูอาศัยแนวราบเชนเดียวกับ GOLD เมื่อรวมการ
ประกอบธุรกิจของ KLAND เขามา จะทําใหขนาดสินทรัพยของกลุมใหญขึ้น และมีอุปทานพ้ืนที่โครงการอสังหาริมทรัพย
ประเภทที่อยูอาศัยแนวราบเพ่ิมขึ้น โดยความสําเร็จในการดําเนินโครงการขึ้นอยูกับความตองการ กําลังซื้อของผูบริโภค 
สภาพเศรษฐกิจ ภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย ซึ่งเปนปจจัยที่นอกเหนือการควบคุม หากปจจัยดังกลาวไมเอื้ออํานวย อาจ
สงผลตอการพัฒนาโครงการของกลุมบริษัท และกระทบตอการประมาณการรายไดและผลตอบแทนของโครงการได 

(2.3)   ความเสี่ยงจากการไมประสานประโยชนรวมกัน 

การเขาลงทุนในหุนสามัญ KLAND ในครั้งน้ี อาจไมกอใหเกิดประโยชนตามที่วางแผนไวได ซึ่งอาจเปนผลมา
จากความแตกตางของวัฒนธรรมองคกร ความแตกตางของลักษณะการดําเนินงาน ขั้นตอน กระบวนการในการทํางาน ที่
อาจทําใหเกิดความขัดแยง หรือทําใหเกิดความลาชาในการทํางาน ซึ่งสงผลใหไมเกิดประโยชนสูงสุดของการรวมกัน 
(Synergy) และทําใหประโยชนที่คาดไวจากการลงทุนลดลง   

3) ขอดีของการไมทํารายการ 

(3.1) ไมมีหน้ีสินเพ่ิมขึ้นจากการกูยืมจากสถาบนัการเงินเพ่ิมขึ้น เพ่ือใชในการซื้อหุนของ KLAND  

(3.2) ไมมีความเส่ียงจากการดําเนินโครงการเพ่ิมขึ้น เน่ืองจาก KLAND มีโครงการท่ีอยูระหวางการพัฒนาเพ่ือ
ขาย ซึ่งการลงทุนดังกลาวมีความเสี่ยงหากโครงการไมสามารถขายไดตามเปาหมายที่ KLAND และ GOLD ต้ังไว หรือมี
ตนทุนคากอสรางเพ่ิมขึ้นจากการท่ีไดประมาณการไว ซึ่งหาก GOLD ไมซื้อหุน KLAND ก็จะไมมีความเสี่ยงดังกลาว 

4) ขอดอยของการไมทํารายการ  

(4.1) พลาดโอกาสในการลงทุนในกิจการที่มีศักยภาพและโอกาสไดรับผลตอบแทนจากการลงทุน 



รายงานความเห็นทีป่รึกษาทางการเงินอิสระตอการไดมาและจําหนายไปซ่ึงสินทรัพย และรายการที่เก่ียวโยงกัน 

- 66- 

(4.2) ขาดประโยชนจากการประสานความรวมมือดานธุรกิจ โดยจะไมสามารถนําทรัพยากรท่ีมีอยูของทั้งสอง
บริษัท เชน บุคลากร ความรูและประสบการณในการบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย มาใชใหเกิด
ประโยชนสูงสุดจากการรวมกันในการประกอบธุรกิจ (Synergy) 

5) เปรียบเทียบขอดี ขอดอยระหวางการทํารายการกับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับทํารายการกับบุคคลภายนอก ความ
จําเปนตองทํารายการกับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน และเหตุผลท่ีบริษัทไมทํารายการกับบุคคลภายนอก  

การเขาทํารายการกับบุคคลที่เก่ียวโยงกันในครั้งน้ี สืบเน่ืองมาจาก GOLD ไดรับขอเสนอจาก SMJC ในการขาย
หุนสามัญ KLAND ที่ SMJC ถืออยูในสัดสวนรอยละ 39.33 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของ KLAND รวมท้ัง
สิทธิในการซื้อหุนสามัญ KLAND เพ่ิมเติมจาก PF ภายใตสัญญาใหสิทธิในการจะซื้อหรือจะขายหุน คิดเปนสัดสวนรอยละ 
20.22 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของ KLAND รวมเปนสัดสวนตามขอเสนอขายหุนทั้งสิ้นรอยละ 59.55  ซึ่ง
เปนสัดสวนที่ทําให GOLD มีโอกาสท่ีจะถือหุน KLAND ไมนอยกวารอยละ 51 และมีอํานาจควบคุมใน KLAND  ทําให
การบริหารจัดการ KLAND ภายหลังการเขาถือหุนดังกลาว เปนไปในทิศทางที่ GOLD วางไวได โดยที่ธุรกิจของ  KLAND 
เปนธุรกิจอสังหาริมทรัพยซึ่งเปนธุรกิจหลักที่ GOLD มีประสบการณและความเช่ียวชาญอยูแลวในปจจุบัน  ประกอบกับ 
KLAND มีโครงการอสังหาริมทรัพยประเภทที่อยูอาศัยในแนวราบที่อยูระหวางการพัฒนาในทําเลที่มีศักยภาพหลาย
โครงการ ซึ่งสวนใหญเปนตลาดระดับบน กลุมลูกคาไมทับซอนหรือเปนการแขงขันโดยตรงกับโครงการปจจุบันของ 
GOLD  

ขนาดการลงทุนเพ่ือใหไดกิจการทั้งหมดของ KLAND ในคร้ังน้ี ที่มูลคา 3,560 ลานบาท อยูในความสามารถของ 
GOLD ที่จะจัดหาแหลงเงินทุนเพ่ือรองรับการเขาทํารายการดังกลาว ทั้งน้ี หากเปรียบเทียบการทํารายการในลักษณะ
ดังกลาวกับบุคคลภายนอกอื่นแลว จะเห็นวาเกิดขึ้นไดยาก ประกอบกับปจจุบัน GOLD ไมไดรับการติดตอจากกิจการ
อสังหาริมทรัพยใดที่จะทําใหไดมาซึ่งสินทรัพยในลักษณะดังกลาวและเง่ือนไขตางๆ ในทํานองเดียวกันกับการทํารายการ
ในครั้งน้ี  ดังน้ันการเขาทํารายการในครั้งน้ีจึงเปนราคาและเง่ือนไขที่ดีที่สุดที่บริษัทไดรับในขณะน้ี     

2.6.3 ผลกระทบตอฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท และ GOLD ในรายการท่ีสําคัญจากการเขาซื้อหุน
สามัญ KLAND ในคร้ังน้ี 

ภายหลังจากที่ GOLD เขาซื้อหุนสามัญทั้งหมดของ KLAND (สัดสวนขั้นตํ่าไมนอยกวารอยละ 51 ของจํานวนหุน
ชําระแลวของ KLAND) และมีอํานาจควบคุม KLAND แลว GOLD จะตองจัดทํางบการเงินโดยรวมฐานะการเงินและผล
การดําเนินงานของ KLAND ดวย ซึ่งจะมีผลกระทบตองบการเงินรวมของ GOLD และสงผลกระทบตองบการเงินรวมของ
บริษัท เน่ืองจาก GOLD มีสถานะเปนบริษัทยอยของบริษัท ซึ่งในการพิจารณาผลกระทบตอฐานะการเงินของบริษัท จะ
พิจารณาโดยรวมผลกระทบจากการเขาทํารายการอื่นๆ ที่จะเกิดขึ้นในครั้งน้ีดวย ไดแก การใหเชาชวงสิทธิการเชาที่ดิน ให
เชาอาคารสํานักงาน และจําหนายไปซึ่งกรรมสิทธิ์สินทรัพยอื่นๆของโครงการปารคเวนเชอร อีโคเพล็กซ การใหเชาชวง
สิทธิการเชาที่ดินพรอมอาคารสํานักงาน และการจําหนายไปซึ่งกรรมสิทธิ์สินทรัพยอื่นๆของโครงการสาทร สแควร 
ออฟฟศ ทาวเวอร และการจองซื้อหนวยทรัสต โดยมีสมมติฐานวา GOLD สามารถซื้อหุนสามัญ KLAND ไดในสัดสวน
รอยละ 100 และแสดงผลกระทบโดยอางอิงจากขอมูลงบการเงินระหวางกาลสําหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 
2557 รายละเอียดมีดังน้ี 



รายงานความเห็นทีป่รึกษาทางการเงินอิสระตอการไดมาและจําหนายไปซึ่งสินทรัพย และรายการที่เกี่ยวโยงกัน 

- 67- 

    กอนทํารายการ หลังทํารายการ  

รายการที่สําคัญในงบการเงิน งบการเงินรวม งบการเงินรวม  งบการเงินรวม  สาเหตุการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของรายการในงบการเงินภายหลังการทํารายการ 

  KLAND  และบรษิัทยอย   UV และบริษัทยอย  UV และบริษัทยอย   

(หนวย : ลานบาท) ณ 30 มิ.ย.2557 ณ 30 มิ.ย.2557 ณ 30 มิ.ย.2557  

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  1,044.03 413.25 3,918.73 - มูลคาเพิ่มขึ้นจากการรวมเงินสดของ KLAND มีเงินสดรับสุทธิจากการขายสินทรัพย
ใหทรัสต ในขณะที่มีเงินสดลดลงจากการจายชําระคืนหนี้สินแกสถาบนัการเงิน และการ
จองซื้อหนวยทรัสต 

ลูกหนี้การคา - 310.95 310.95  

สินคาคงเหลือ - 206.73 206.73  

ตนทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย 5,092.72 7,941.14 13,468.57 - มูลคาเพิ่มขึ้นจากการรวมตนทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพยของ KLAND และ
รวมผลตางระหวางราคาจายซื้อ KLAND ที่ 3,560 ลานบาท กบัมูลคาสินทรัพยสุทธิของ 
KLAND ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 ที่ 3,125 ลานบาท  

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 18.27 282.10 705.87 - มูลคาเพิ่มขึ้นจากการประมาณการภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายที่จะเกิดขึ้นจากการขาย
สินทรัพยใหทรัสต  

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 6,155.02 9,603.43 19,064.33  

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 19.78 8,149.70 7,005.95 - มูลคาลดลงภายหลังการเขาซื้อหนวยทรัสตของ GOLD ภายหลังการขายสินทรัพย
ใหทรัสต ตามประมาณการที่ไมเกนิรอยละ 30 ของจํานวนหนวยทรัสตที่จําหนายไดแลว
ทั้งหมดของทรัสต จึงตองตัดรายการระหวางกัน (Eliminate)  

เงินลงทุนในทรัสต - - 1,367.92 - มูลคาเพิ่มขึ้นสุทธิจากการเขาซื้อหนวยทรัสตของ GOLD ภายหลังการขายสินทรัพย
ใหทรัสต ตามประมาณการที่ไมเกนิรอยละ 30 ของจํานวนหนวยทรัสตที่จําหนายไดแลว
ทั้งหมดของทรัสต 

ที่ดิน อาคารและอปุกรณ  34.69 2,317.35 2,315.23 - มูลคาลดลงจากการจําหนายทรัพยสินอื่นๆ  ไดแก เฟอรนิเจอร เครื่องมือ และอุปกรณ
อํานวยความสะดวกตางๆ ใหแกทรัสต 

สิทธิการเชา 11.83 - 11.83 -   มูลคาเพิ่มขึ้นจากการรวมสิทธิการเชาของ KLAND 
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    กอนทํารายการ หลังทํารายการ  

รายการที่สําคัญในงบการเงิน งบการเงินรวม งบการเงินรวม  งบการเงินรวม  สาเหตุการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของรายการในงบการเงินภายหลังการทํารายการ 

  KLAND  และบรษิัทยอย   UV และบริษัทยอย  UV และบริษัทยอย   

(หนวย : ลานบาท) ณ 30 มิ.ย.2557 ณ 30 มิ.ย.2557 ณ 30 มิ.ย.2557  

คาเชาจายลวงหนา - 1,827.36 1,690.72 - มูลคาลดลงภายหลังการเขาซื้อหนวยทรัสตของ GOLD ภายหลังการขายสินทรัพย
ใหทรัสต ตามประมาณการที่ไมเกนิรอยละ 30 ของจํานวนหนวยทรัสตที่จําหนายไดแลว
ทั้งหมดของทรัสตจึงตองตัดรายการระหวางกัน (Eliminate) 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 8.39 382.95 711.33 - มูลคาเพิ่มขึ้นจากการประมาณการคาใชจายในการขายสินทรัพย เชน คาอากรแสตมป คา
จดทะเบียนการเชา เปนตน ใหแกทรัสต 

สินทรัพยไมหมุนเวียน 95.12 13,203.72 13,571.84  

รวมสินทรัพย 6,250.14 22,807.15 32,636.18  

เงินเบิกเกินบัญชธีนาคารและเงินกูยืมระยะสั้น
จากสถาบนัการเงิน 

46.36 2,018.00 5,624.36 - มูลคาเพิ่มขึ้นจากการรวมหนี้สินของ KLAND และประมาณการหนีส้ินของ GOLD
เพิ่มขึ้นจากการเขาซื้อหุนสามัญของ KLAND 

เจาหนี้การคา 292.42 608.14 900.55 - มูลคาเพิ่มขึ้นจากการรวมหนี้สินของ KLAND 

เงินกูยืมจากสถาบนัการเงิน  2,589.29 6,335.03 6,007.09 - มูลคาลดลงสุทธิจากการรวมหนี้สินของ KLAND และการชําระคืนเงินกูแกสถาบัน
การเงินภายหลังการจําหนายสินทรัพยใหทรัสต  

เงินกูยืมระยะยาวจากผูถอืหุนของบริษัทยอย - 273.41 273.41  

คาเชารับลวงหนาจากกิจการที่เกี่ยวของกัน   1,342.76 1,342.76  

สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 28.10 32.33 60.43 - มูลคาเพิ่มขึ้นจากการรวมสํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานของ KLAND 

เงินรับลวงหนาจากการขายสิทธิการเชา
ใหทรัสต 

- - 6,240.55 - มูลคาเพิ่มขึ้นจากประมาณการเงินสดรับสุทธิจากการการขายสินทรัพยใหทรัสต และการ
ตัดรายการระหวางกัน (Eliminate) ภายหลังการเขาซื้อหนวยทรัสตของ GOLD ภายหลัง
การขายสินทรัพยใหทรัสต ตามประมาณการที่ไมเกนิรอยละ 30 ของจํานวนหนวยทรัสต
ที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของทรัสต  

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 168.68 592.86 408.26 - มูลคาลดลงจากการโอนเงินมัดจําของผูเชาใหทรัสตภายหลังการขายสินทรัพยใหทรัสต 



รายงานความเห็นทีป่รึกษาทางการเงินอิสระตอการไดมาและจําหนายไปซึ่งสินทรัพย และรายการที่เกี่ยวโยงกัน 

- 69- 

    กอนทํารายการ หลังทํารายการ  

รายการที่สําคัญในงบการเงิน งบการเงินรวม งบการเงินรวม  งบการเงินรวม  สาเหตุการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของรายการในงบการเงินภายหลังการทํารายการ 

  KLAND  และบรษิัทยอย   UV และบริษัทยอย  UV และบริษัทยอย   

(หนวย : ลานบาท) ณ 30 มิ.ย.2557 ณ 30 มิ.ย.2557 ณ 30 มิ.ย.2557  

หนี้สินรวม 3,124.84 12,594.65 22,418.21  

ทุนทีอ่อกและเรียกชําระแลว 1,780.00 1,911.93 1,911.93  

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 252.40 5,063.20 5,063.20  

กําไรสะสม        

จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 44.45 90.48 90.48  

ยังไมจัดสรร 1,048.46 363.24 365.97 - มูลคาเพิ่มขึ้นจากการรับรูกําไรจากการจําหนายทรัพยสินอื่นๆ ไดแก เฟอรนิเจอร 
เครื่องมือ และอปุกรณอํานวยความสะดวกตางๆ ใหแกทรัสต 

องคประกอบอื่นของสวนของผูถอืหุน -  (496.50)  (496.50)  

รวมสวนของผูถือหุนของบริษัท 3,125.30 6,932.34 6,935.07  

สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม - 3,280.16 3,282.89  

รวมสวนของผูถือหุน 3,125.30 10,212.50 10,217.96  

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 6,250.14 22,807.15 32,636.18  

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถอืหุน (เทา) 1.00 1.23 2.19  

อัตราสวนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยตอสวนของ
ผูถือหุน (เทา) 

0.84 0.84 1.17  
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อยางไรก็ตาม ในกรณีที่ GOLD ซื้อหุน KLAND ไดนอยกวารอยละ 100 ผลกระทบตอการเปล่ียนแปลงรายการใน
งบการเงินจะแตกตางไปจากรายละเอียดที่แสดงในตารางดานบน โดย GOLD จะมีเงินกูยืมที่ใชเปนแหลงเงินทุนจากการซื้อ 
KLAND ลดลง บริษัทและ GOLD จะมีสวนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมเพ่ิมขึ้นตามสัดสวนที่ไมสามารถซื้อหุน 
KLAND ได   
 

2.7 ความเปนธรรมของราคาและเง่ือนไขของรายการ 

2.7.1 ความเปนธรรมของราคา 

ที่ปรึกษาทางการเงินไดพิจารณาความเหมาะสมของราคาหุนของ KLAND โดยการประเมินราคาหุนดวยวิธีการ
ตางๆ ไดแก 

1) วิธีมูลคาหุนตามบัญชี (Book Value Approach) 

2) วิธีมูลคาตลาดของสินทรัพยสุทธิ (Net Asset Value Approach) 

3) วิธีเปรียบเทียบกับอัตราสวนในตลาด (Market Comparable Approach) 

3.1) วิธีอัตราสวนราคาตอมูลคาตามบัญชี (Price to Book Value Approach) 

3.2) วิธอีัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิตอหุน (Price to Earnings Ratio Approach) 

3.3) วิธีอัตราสวนมูลคากิจการตอกําไรกอนดอกเบี้ยจาย ภาษีเงินได และคาเสื่อมราคา (Enterprise 
Value to EBITDA Approach) 

4) วิธีมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ (Discounted Cash Flow Approach) 

ทั้งน้ี ที่ปรึกษาทางการเงินไมไดประเมินราคาหุนของ KLAND ดวยวิธีมูลคาหุนตามราคาตลาด เน่ืองจาก KLAND 
ไมไดเปนบริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย จึงไมมีราคาตลาดที่อางอิงในการประเมินราคาหุน  

รายละเอียดการประเมินราคาหุน มีดังน้ี 

1) วิธีมูลคาหุนตามบัญชี (Book Value Approach) 

การประเมินราคาหุนของ KLAND ตามวิธีน้ีจะประเมินจากมูลคาตามบัญชีของ KLAND และบริษัทยอย โดย
พิจารณาจากงบการเงินรวมของ KLAND สิ้นสุด ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2557 ซึ่งผานการสอบทานเพ่ือวัตถุประสงคเฉพาะ
โดยนายศุภชัย ปญญาวัฒโน ผูสอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ซึ่งเปนผูสอบบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบจาก
สํานักงาน ก.ล.ต.  

การซื้อหุน KLAND ของ GOLD จะเกิดขึ้นหลังจากที่ KLAND ไดขายหุน RHD ใหกับ SMJC แลว ดังน้ันมูลคา
ตามบัญชีของ KLAND ที่นํามาพิจารณาสําหรับการประเมินราคาหุนในครั้งน้ี จึงเปนมูลคาตามบัญชีภายหลัง KLAND ขาย
เงินลงทุนในหุน RHD แลว ที่ปรึกษาทางการเงินจึงไดปรับปรุงมูลคาตามบัญชีของ KLAND และบริษัทยอย ดวยกําไรสุทธิ
จากการขายเงินลงทุนในหุน RHD ในงบการเงิน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2557 ของ KLAND  ซึ่งคาดวาจะมีจํานวนสุทธิ
ประมาณ 148.10 ลานบาท (มูลคาที่คาดวาจะไดรับจากการขายหุน – มูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนใน RHD ตามวิธีสวนได
เสีย – ภาษีจากกําไรจากการขายหุน(รอยละ 20)  =  870.0  - 649.9 - 72.0 = 148.1 ลานบาท)   
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มูลคาตามบัญชีของ KLAND ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2557 ภายหลังปรับปรุงดวยรายการขายเงินลงทุนในหุน RHD 
มีรายละเอียดสรุปไดดังน้ี 

รายการ ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2557 จํานวนเงิน  (ลานบาท) 
ทุนออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว 1,780.00 
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 252.39 
กําไรสะสม  
จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 44.45 
ยังไมไดจัดสรร 895.40 

รวมสวนของผูถือหุน  2,972.24 
บวก กําไรสุทธิจากการขายหุน RHD 148.10 
รวมสวนของผูถือหุน 3,120.34 
มูลคาที่ตราไว (บาทตอหุน) 1.00 
จํานวนหุนชําระแลวทั้งหมด (ลานหุน) 1,780.00 
มูลคาตามบัญชีตอหุน (บาท) 1.75 

การประเมินราคาหุนดวยวิธีน้ีสะทอนฐานะการเงินของ KLAND และบริษัทยอย ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2557 หลัง
การปรับปรุงรายการขายหุน RHD ซึ่งเปนเง่ือนไขที่ตองเกิดขึ้นกอนที่ GOLD จะซื้อหุน KLAND โดยไมไดสะทอนมูลคา
ตลาดของอสังหาริมทรัพยที่ KLAND มีไวเพ่ือการพัฒนาโครงการตางๆ หรือมีไวเพ่ือสรางรายได ซึ่งเปนสินทรัพยหลักที่
สําคัญ ไดแก ที่ดินเปลา ที่ดินพรอมอาคารสิ่งปลูกสรางอยูระหวางการพัฒนาเปนโครงการอสังหาริมทรัพยตางๆ และสิทธิ
การเชาที่ดิน  รวมท้ังยังไมไดสะทอนความสามารถในการทํากําไรของ KLAND และบริษัทยอยในอนาคต  

จากการประเมินราคาหุนตามวิธีมูลคาหุนตามบัญชี จะไดราคาประเมินหุนของ KLAND เทากับ 1.75 บาทตอหุน 
ซึ่งเปนราคาที่ตํ่ากวาราคาเขาทํารายการท่ีหุนละ 2 บาท เทากับ 0.25 บาทตอหุน หรือตํ่ากวารอยละ 12.50 ของราคาเขาทํา
รายการ 

2) วิธีมูลคาตลาดของสินทรัพยสุทธิ (Net Asset Value Approach) 

การประเมินราคาหุนตามวิธีน้ี เปนการประเมินโดยการปรับปรุงมูลคาตามบัญชีที่ปรากฏตามงบการเงินของ 
KLAND และบริษัทยอย ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2557 ภายหลังการขายหุน RHD ดวยรายการมูลคาสินทรัพยที่เพ่ิมขึ้นจากการ
ประเมินราคาตลาดของสินทรัพยหลักที่สําคัญ ไดแก ที่ดินเปลา ที่ดินพรอมอาคารสิ่งปลูกสรางประเภทบานเด่ียว และทาวน
โฮม ทั้งที่สรางเสร็จรอการขาย, อยูระหวางการกอสรางและพัฒนาเปนโครงการ, ที่ดินเปลายังไมไดพัฒนาแตมีแผนการจะ
พัฒนาในอนาคต และสิทธิการเชาที่ดิน ซึ่งมูลคาตลาดของสินทรัพยดังกลาวไดจากการประเมินของผูประเมินอิสระ ที่ได
สะทอนถึงรายไดและกําไรท่ีจะเกิดจากสินทรัพยที่มีอยูในสภาพท่ีกอสรางแลวเสร็จ 100% (กรณีราคาประเมินที่ดินพรอม
อาคารสิ่งปลูกสราง) ภายใตการประมาณการราคาขายท่ีคาดวาจะไดรับตามสถานการณทางการตลาดอสังหาริมทรัพยใน
ปจจบุัน  
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ราคาประเมินสินทรัพย 

GOLD ไดจัดใหมีการประเมินมูลคาสินทรัพยโดยผูประเมินราคาอิสระ คือ บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศ
ไทย) จํากัด (“ไนทแฟรงค” หรือ “ผูประเมินราคาอิสระ”) ซึ่งเปนบริษัทประเมินมูลคาทรัพยสินที่ไดรับความเห็นชอบจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. โดยไนทแฟรงคไดทําการประเมินมูลคาสินทรัพยของ KLAND จํานวน 7 แหง โดยไมไดพิจารณา
ประเมินมูลคาที่ดินและอาคารสิ่งปลูกสรางโครงการหมูบานมณียา ติดถนนไทรมา-บางรักนอย-ทาอิฐ (ซอยทาอิฐ) ซึ่ง
ปจจุบันใชเปนพ้ืนที่สาธารณูปโภคของโครงการ ภายในหมูบานมณียา เน่ืองจากทรัพยสินตามเอกสารสิทธิ์ ระบุเปนพ้ืนที่
สาธารณูปโภคของโครงการ และปจจุบันใชประโยชนเปนสวนหน่ึงของสาธารณูปโภค และสิ่งอํานวยความสะดวกของ
โครงการ ซึ่งโดยปกติทั่วไปจะไมสามารถเปล่ียนแปลงการใชประโยชนเปนอยางอื่นได  

รายงานการประเมินมูลคาสินทรัพยของผูประเมินราคาอิสระ 7 ฉบับ ฉบับลงวันที่ 13 ตุลาคม 2557 มีวัตถุประสงค
เพ่ือทราบมูลคาตลาดของทรัพยสินในสภาพที่ไมมีภาระผูกพัน และสามารถใชเพ่ือวัตถุประสงคสาธารณะ ดังน้ี 

1. ที่ดินวางเปลา และที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง อยูระหวางการพัฒนาเปนโครงการ เดอะ แกรนด พระราม 2  

2. ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง อยูระหวางการพัฒนาเปนโครงการ เดอะ แกรนด วงแหวน-ประชาอุทิศ  

3. ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง อยูระหวางการพัฒนาเปนโครงการ เดอะ แกรนด อุดมสุข  

4. ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง อยูระหวางการพัฒนาเปนโครงการ เดอะ แกรนด ปนเกลา  

5. ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง อยูระหวางการพัฒนาเปนโครงการ ไทมส พระราม 5  

6. ที่ดินวางเปลา ไมมีทางเขา-ออก ติดซอยโครงการบานราชพฤกษ ถนนวงแหวน - เพชรเกษม ซอย 14   

7. สิทธิการเชาที่ดิน (เน้ือที่รวม 11-3-32.80 ไร) ซึ่งปจจุบันใชเปนรานอาหารและลานขายของ ติดถนนประชา
อุทิศ บริเวณสี่แยกประชาอุทิศ (แยกเหมงจาย)  

รายละเอียดวิธีการประเมินมูลคาและสมมติฐานที่ใชในการประเมินมูลคาทรัพยสินของผูประเมินราคาอิสระ มี
สรุปไวในเอกสารแนบ 5 ซึ่งสรุปการประเมินราคา ไดดังน้ี 

1. ท่ีดินวางเปลา และท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสราง อยูระหวางการพัฒนาเปนโครงการ เดอะ แกรนด พระราม 2 

ในการประเมินมูลคาที่ดินวางเปลา และที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางอยูระหวางการพัฒนาเปนโครงการ เดอะ แกรนด 
พระราม 2 น้ัน ไนทแฟรงคประเมินมูลคายุติธรรมดวยวิธีคิดจากมูลคาคงเหลือ (Residual Method) วิธีคิดจากตนทุน (Cost 
Method) และวิธีเปรียบเทียบกับขอมูลตลาด (Comparative Method) ขึ้นอยูกับรูปแบบและความคืบหนาของทรัพยสินที่
ทําการประเมิน  

วิธีคิดจากมูลคาคงเหลือ (Residual Method) เปนการประเมินมูลคาโดยการทําการประมาณมูลคาโครงการเมื่อ
พัฒนาเสร็จแลว หักดวยตนทุนและคาใชจายในการพัฒนาทั้งหมดทั้งทางตรงและทางออม รวมถึงผลตอบแทนของ
ผูประกอบการและดอกเบ้ียจายระหวางการพัฒนา รายไดสุทธิหลังหักคาใชจาย คือ มูลคาทรัพยสินที่ประเมินมูลคาในสภาพ
ปจจุบัน หรือมูลคาที่ดินที่ประเมินมูลคา  

วิธีคิดจากตนทุน (Cost Method) เปนการประเมินมูลคาที่ดิน โดยพิจารณาใชวิธีเปรียบเทียบกับขอมูลตลาด รวม
กับมูลคาอาคารสิ่งปลูกสรางตามสภาพปจจุบัน โดยพิจารณาใชวิธีคิดจากตนทุนตามสภาพ (Cost-To-Date)  
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วิธีเปรียบเทียบกับขอมูลตลาด (Comparative Method) เปนการเปรียบเทียบทรัพยสินที่ประเมินมูลคากับขอมูล
ตลาดที่ไดจากการสํารวจที่มีลักษณะคลายคลึงกัน โดยจะเปรียบเทียบทั้งขนาด รูปราง ที่ต้ัง ทางเขา-ออก สภาพแวดลอมที่
จะมีผลกระทบตอราคา และราคาซื้อขายในชวงที่ผานมา รวมท้ังไดพิจารณาปจจัยทางเศรษฐกิจที่อาจจะมีผลกระทบตอ
ตลาดอสังหาริมทรัพยดวย 

ทรัพยสินที่ประเมินมูลคา - โครงการ เดอะ แกรนด พระราม 2 ต้ังอยูติดถนนพระราม 2 บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 
16+400 ตําบลพันทายนรสิงห อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ประกอบดวย 1.ที่ดิน ซึ่งมีเอกสารสิทธิ์โฉนดที่ดินจํานวน 
463 โฉนดติดตอกัน มีเน้ือที่รวมตามเอกสารสิทธิ์ 476 ไร 2 งาน 88.40 ตารางวา (190,688.40 ตารางวา หรือ 476.7210 ไร) 
อยูระหวางการพัฒนาเปนโครงการที่อยูอาศัย แบงการพัฒนาพ้ืนที่ออกเปน 8 เฟส ประกอบดวย เฟสที่ 3, 4.2, 6, 7, 9, 11, 12 
และ 13   2. อาคารสิ่งปลูกสราง ประกอบดวยบานเด่ียว 2 ช้ัน รวม 282 หลัง กอสรางแลวบางสวน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

โครงการ เดอะ แกรนด 
พระราม 2 

ทรัพยสินท่ีประเมินมูลคา 

วิธีประเมินมูลคา 

 

ที่ดิน 
(เนื้อทีร่วมตาม
เอกสารสิทธ์ิ) 

อาคารส่ิงปลูกสราง 
มูลคาท่ีประเมินได 

(ลานบาท) 

เฟสที่ 3 (Lake Gradios’e) 25-0-67.60 ไร บานเดี่ยว 2 ชั้นจํานวน 7 แบบ รวม 20 หลัง 
กอสรางเสร็จ 100% จํานวน 9 หลัง สวนที่
เหลืออยูระหวางการกอสรางจํานวน 11 หลัง 
แลวเสร็จเฉลี่ย 52% 

วิธีคิดจากมูลคาคงเหลือ 
(Residual Method) 

200.10 

เฟสที่ 4.2 (Court Yard) 43-0-64.70 ไร บานเดี่ยว 2 ชั้นจํานวน 11 แบบ รวม 70 หลัง 
กอสรางเสร็จ 100% จํานวน 33 หลัง สวนที่
เหลืออยูระหวางการกอสรางจํานวน 10 หลัง 
แลวเสร็จเฉลี่ย 85% สวนที่เหลือยังไมไดทํา
การกอสราง 

วิธีคิดจากมูลคาคงเหลือ 
(Residual Method) 

585.50 

เฟสที่ 6 (Zeen Scenery) 23-0-76.60 ไร บานเดี่ยว 2 ชั้นจํานวน 4 แบบ รวม 46 หลัง 
กอสรางเสร็จ 100% จํานวน 26 หลัง สวนที่
เหลืออยูระหวางการกอสรางจํานวน 20 หลัง 
แลวเสร็จเฉลี่ย 49%  

วิธีคิดจากมูลคาคงเหลือ 
(Residual Method) 

224.10 

เฟสที่ 7 (The Creek) 88-2-10.20 ไร 
เปนที่ดนิเปลา
รอการพฒันา 

ปจจุบันยังไมมีการกอสรางอาคารส่ิงปลูก
สรางใดๆ แตมีแผนพัฒนาเปนบานเดี่ยว 2 
ชั้นจํานวน 7 แบบ รวม 316 หลัง 

วิธีเปรียบเทียบกบั
ขอมูลตลาด 
(Comparative Method) 

309.80 

เฟสที่ 9 (Zenith) 8-3-0.90 ไร บานเดี่ยว 2 ชั้นจํานวน 4 แบบ รวม 21 หลัง 
กอสรางเสร็จ 100% จํานวน 11 หลัง สวนที่
เหลืออยูระหวางการกอสรางจํานวน 10 หลัง 
แลวเสร็จเฉลี่ย 89%  

วิธีคิดจากมูลคาคงเหลือ 
(Residual Method) 

160.00 

เฟสที่ 11 (Infinia) 38-0-59.90 ไร บานเดี่ยว 2 ชั้นจํานวน 8 แบบ รวม 82 หลัง 
กอสรางเสร็จ 100% จํานวน 34 หลัง สวนที่
เหลืออยูระหวางการกอสรางจํานวน 48 หลัง 
แลวเสร็จเฉลี่ย 89%  

วิธีคิดจากมูลคาคงเหลือ 
(Residual Method) 

321.90 
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โครงการ เดอะ แกรนด 
พระราม 2 

ทรัพยสินท่ีประเมินมูลคา 

วิธีประเมินมูลคา 

 

ที่ดิน 
(เนื้อทีร่วมตาม
เอกสารสิทธ์ิ) 

อาคารส่ิงปลูกสราง 
มูลคาท่ีประเมินได 

(ลานบาท) 

เฟสที่ 12 (Bliss) 70-0-09.00 ไร 
อยูระหวางการ

พัฒนาปรับถมดิน
แลวบางสวน 

บานเดี่ยว 2 ชั้นจํานวน 7 แบบ รวม 241 หลัง 
ปจจุบันอยูระหวางการกอสรางจํานวน 43 
หลัง แลวเสร็จเฉลี่ย 3% สวนที่เหลือยังไมได
ทําการกอสราง 

วิธีเปรียบเทียบกบัขอมูล
ตลาด(Comparative 
Method) และวิธีคิดจาก
ตนทุน (Cost Method) 

263.60 

เฟสที่ 13 (Qoarts) 83-0-52.00 ไร 
อยูระหวางการ

พัฒนาปรับถมดิน
แลวบางสวน 

ปจจุบันยังไมมีการกอสรางอาคารส่ิงปลูก
สรางใดๆ แตมีแผนพัฒนาเปนบานเดี่ยว 2 
ชั้นจํานวน 8 แบบ รวม 271 หลัง 

วิธีเปรียบเทียบกบั
ขอมูลตลาด 
(Comparative Method) 

291.00 

รวม 2,356.00 

สําหรับระบบสาธารณูปโภคโครงการ ปจจุบัน เฟส 3, 4.2, 6, 9 และ 11 ดําเนินการกอสรางแลว คงเหลือเพียงงาน
บางสวน  

จากการประเมินมูลคาที่ดินเปลา และที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางอยูระหวางการพัฒนาเปนโครงการ เดอะ แกรนด 
พระราม 2 สามารถสรุปมูลคาที่ประเมินไดดังน้ี 

หนวย: ลานบาท 

ทรัพยสินท่ีประเมินมูลคา 
มูลคาตามบัญชี  

ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2557 
มูลคาประเมิน 

มูลคาประเมินสูงกวา/ 
(ต่ํากวา) มูลคาตามบัญชี 

ที่ดินเปลา และที่ดินพรอมส่ิงปลูกสราง
อยูระหวางการพัฒนาฯ 

2,027.54 2,356.00 328.46 

2. ท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสราง อยูระหวางการพัฒนาเปนโครงการ เดอะ แกรนด วงแหวน-ประชาอุทิศ   

 การประเมินมูลคาที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางอยูระหวางการพัฒนาเปนโครงการ เดอะ แกรนด วงแหวน-ประชาอุทิศ 
น้ัน ไนทแฟรงคประเมินมูลคายุติธรรมดวยวิธีคิดจากมูลคาคงเหลือ (Residual Method) โดยทรัพยสินที่ประเมินมูลคา 
ต้ังอยูติดถนนกาญจนาภิเษก (ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 วงแหวนรอบนอกฝงใต) แขวงทุงครุ เขตทุงครุ กรุงเทพฯ  
ประกอบดวย 1.ที่ดิน ซึ่งมีเอกสารสิทธิ์โฉนดที่ดินจํานวน 117 โฉนดติดตอกัน มีเน้ือที่รวมตามเอกสารสิทธิ์ 63 ไร 2 งาน 
53.90 ตารางวา (25,453.90 ตารางวา หรือ 63.6348 ไร) อยูระหวางการพัฒนาเปนโครงการที่อยูอาศัย แบงการพัฒนาพ้ืนที่
ออกเปน 2 เฟส 2. อาคารสิ่งปลูกสราง ประกอบดวยบานเด่ียว 2 ช้ัน รวม 105 หลัง ปจจุบันกอสรางแลวบางสวน โดยมี
รายละเอียดดังน้ี 
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โครงการ เดอะ แกรนด  
วงแหวน-ประชาอุทิศ 

ทรัพยสินท่ีประเมินมูลคา 

วิธีประเมินมูลคา 
มูลคาท่ีประเมินได 

(ลานบาท) 
ที่ดิน 

(เนื้อทีร่วมตาม
เอกสารสิทธ์ิ) 

อาคารส่ิงปลูกสราง 

เฟสที่ 1  41-1-76.50 ไร บานเดี่ยว 2 ชั้นจํานวน 7 แบบ รวม 40 หลัง 
กอสรางเสร็จ 100% จํานวน 33 หลัง สวนที่
เหลืออยูระหวางการกอสรางจํานวน 7 หลัง 
แลวเสร็จเฉลี่ย 98% สําหรับสาธารณูปโภค 
กอสรางเสร็จ 100% แลว 

วิธีคิดจากมูลคาคงเหลือ 
(Residual Method) 

237.10 

เฟสที่ 2  22-0-77.40 ไร บานเดี่ยว 2 ชั้นจํานวน 7 แบบ รวม 65 หลัง 
กอสรางเสร็จ 100% จํานวน 14 หลัง สวนที่
เหลืออยูระหวางการกอสรางจํานวน 51 หลัง 
แลวเสร็จเฉลี่ย 56% สําหรับสาธารณูปโภค
อยูระหวางทําการกอสรางแลวเสร็จเฉลี่ย 
88% 

วิธีคิดจากมูลคาคงเหลือ 
(Residual Method) 

276.90 

รวม 514.00 

 จากการประเมินที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางอยูระหวางการพัฒนาเปนโครงการ เดอะ แกรนด วงแหวน-ประชาอุทิศ 
สามารถสรุปมูลคาที่ประเมินไดดังน้ี 

หนวย: ลานบาท 

ทรัพยสินท่ีประเมินมูลคา 
มูลคาตามบัญชี  

ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2557 
มูลคาประเมิน 

มูลคาประเมินสูงกวา/ 
(ต่ํากวา) มูลคาตามบัญชี 

ที่ดินพรอมส่ิงปลูกสรางอยูระหวางการ
พัฒนาฯ 

355.83 514.00 158.17 

3. ท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสราง อยูระหวางการพัฒนาเปนโครงการ เดอะ แกรนด อุดมสุข 

 การประเมินมูลคาที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางอยูระหวางการพัฒนาเปนโครงการ เดอะ แกรนด อุดมสุข น้ัน ไนท
แฟรงคประเมินมูลคายุติธรรมดวยวิธีคิดจากมูลคาคงเหลือ (Residual Method) โดยทรัพยสินที่ประเมินต้ังอยูติดถนน
คูขนานกาญจนาภิเษก (ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 วงแหวนรอบนอกฝงตะวันออก) แขวงดอกไม เขตประเวศ กรุงเทพฯ  
ประกอบดวย 1. ที่ดิน ซึ่งมีเอกสารสิทธิ์โฉนดที่ดินจํานวน 158 โฉนดติดตอกัน มีเน้ือที่รวมตามเอกสารสิทธิ์ 63 ไร 2 งาน 
52.20 ตารางวา (25,552.20 ตารางวา หรือ 63.8805 ไร) ปจจุบันอยูระหวางการพัฒนาเปนโครงการที่อยูอาศัย แบงการพัฒนา
พ้ืนที่ออกเปน 2 เฟส 2. อาคารสิ่งปลูกสราง ประกอบดวยบานเด่ียว 2 ช้ัน รวม 131 หลัง ปจจุบันกอสรางแลวบางสวน โดยมี
รายละเอียดดังน้ี 
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โครงการ เดอะ แกรนด 
อุดมสุข 

ทรัพยสินท่ีประเมินมูลคา 

วิธีประเมินมูลคา 
มูลคาท่ีประเมินได 

(ลานบาท) 
ที่ดิน 

(เนื้อทีร่วมตาม
เอกสารสิทธ์ิ) 

อาคารส่ิงปลูกสราง 

เฟสที่ 1 - 2 63-2-52.20 ไร
สภาพทีด่ินพัฒนา
ปรับถมแลว

บางสวน (ถมแลว 
100% ในเฟส 1 
และถมแลว 97% 

ในเฟส 2) 

บานเดี่ยว 2 ชั้นจํานวน 11 แบบ รวม 131 
หลัง กอสรางเสร็จ 100% จํานวน 27 หลัง อยู
ระหวางการกอสรางจํานวน 36 หลัง แลว
เสร็จเฉลี่ย 71% สวนที่ เหลือยังไมทําการ
ก อ ส ร า ง  จํ า น ว น  6 8  ห ลั ง  สํ า ห รั บ
สาธารณูปโภคเฟสที่ 1 กอสรางแลวเสร็จ
เฉลี่ย 95% และเฟสที่ 2 กอสรางแลวเสร็จ
เฉลี่ย 56%  

วิธีคิดจากมูลคาคงเหลือ 
(Residual Method) 

653.40 

รวม 653.40 

 จากการประเมินมูลคาที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางอยูระหวางการพัฒนาเปนโครงการ เดอะ แกรนด อุดมสุข สามารถ
สรุปมูลคาที่ประเมินไดดังน้ี 

หนวย: ลานบาท 

ทรัพยสินท่ีประเมินมูลคา 
มูลคาตามบัญชี  

ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2557 
มูลคาประเมิน 

มูลคาประเมินสูงกวา/ 
(ต่ํากวา) มูลคาตามบัญชี 

ที่ดินพรอมส่ิงปลูกสรางอยูระหวางการ
พัฒนาฯ 

651.51 653.40 1.89 

4. ท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสราง อยูระหวางการพัฒนาเปนโครงการ เดอะ แกรนด ปนเกลา 

 การประเมินมูลคาที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางอยูระหวางการพัฒนาเปนโครงการ เดอะ แกรนด ปนเกลา น้ัน ไนท
แฟรงคประเมินมูลคายุติธรรมดวยวิธีคิดจากมูลคาคงเหลือ (Residual Method) โดยทรัพยสินที่ประเมินต้ังอยูติดถนนบรม
ราชชนนี บริเวณใกลแยกถนนพุทธมณฑลสาย 3 แขวงศาลาธรรมสพน เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ  ประกอบดวย 1. ที่ดิน ซึ่งมี
เอกสารสิทธิ์โฉนดที่ดินจํานวน 377 โฉนดติดตอกัน มีเน้ือที่รวมตามเอกสารสิทธิ์ 190 ไร 2 งาน 22.10 ตารางวา (76,222.10 
ตารางวา หรือ 190.5553 ไร) ปจจุบันอยูระหวางการพัฒนาเปนโครงการเพ่ือการอยูอาศัย แบงการพัฒนาพื้นที่ออกเปน 2 
เฟส  2. อาคารสิ่งปลูกสราง ประกอบดวยบานเด่ียว 2 ช้ัน จํานวน 350 หลัง ปจจุบันทําการกอสรางแลวบางสวน โดยมี
รายละเอียดดังน้ี 

โครงการ เดอะ แกรนด  
ปนเกลา 

ทรัพยสินท่ีประเมินมูลคา 

วิธีประเมินมูลคา 
มูลคาท่ีประเมินได 

(ลานบาท) 
ที่ดิน 

(เนื้อทีร่วมตาม
เอกสารสิทธ์ิ) 

อาคารส่ิงปลูกสราง 

เฟสที่ 1 - Aplina 93-2-71.60 ไร 
(สภาพที่ดินปรับ
ถมแลวบางสวน
ประมาณ 70%) 

บานเดี่ยว 2 ชั้นจํานวน 12 แบบ รวม 141 
หลัง กอสรางเสร็จ 100% จํานวน 4 หลัง อยู
ระหวางการกอสรางจํานวน 35 หลัง แลว
เสร็จเฉลี่ย 54% สวนที่ เหลือยังไมทําการ
กอสราง  

วิธีคิดจากมูลคาคงเหลือ 
(Residual Method) 

1,105.90 
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โครงการ เดอะ แกรนด  
ปนเกลา 

ทรัพยสินท่ีประเมินมูลคา 

วิธีประเมินมูลคา 
มูลคาท่ีประเมินได 

(ลานบาท) 
ที่ดิน 

(เนื้อทีร่วมตาม
เอกสารสิทธ์ิ) 

อาคารส่ิงปลูกสราง 

เฟสที่ 2 - De Pine 96-3-50.50 ไร 
(สภาพที่ดินปรับ
ถมแลวบางสวน
ประมาณ 68%) 

บานเดี่ยว 2 ชั้นจํานวน 7 แบบ รวม 209 หลัง 
กอสรางเสร็จ 100% จํานวน 15 หลัง อยู
ระหวางการกอสรางจํานวน 57 หลัง แลว
เสร็จเฉลี่ย 71% สวนที่ เหลือยังไมทําการ
กอสราง  

วิธีคิดจากมูลคาคงเหลือ 
(Residual Method) 

1,066.20 

รวม 2,172.10 

 จากการประเมินมูลคาที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางอยูระหวางรอการพัฒนาเปนโครงการ เดอะ แกรนด ปนเกลา 
สามารถสรุปมูลคาที่ประเมินไดดังน้ี 

หนวย: ลานบาท 

ทรัพยสินท่ีประเมินมูลคา 
มูลคาตามบัญชี  

ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2557 
มูลคาประเมิน 

มูลคาประเมินสูงกวา/ 
(ต่ํากวา) มูลคาตามบัญชี 

ที่ดินพรอมส่ิงปลูกสรางอยูระหวางการ
พัฒนาฯ 

1,793.86 2,172.10 378.24 

5. ท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสราง อยูระหวางการพัฒนาเปนโครงการ ไทมส พระราม 5  

 การประเมินมูลคาที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางอยูระหวางการพัฒนาเปนโครงการ ไทมส พระราม 5 น้ัน ไนทแฟรงค
ประเมินมูลคายุติธรรมดวยวิธีคิดจากมูลคาคงเหลือ (Residual Method) โดยทรัพยสินที่ประเมินต้ังอยูติดถนนบางกรวย-
ไทรนอย ตําบลบางสีทอง อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี (ต้ังอยูหางแนวรถไฟฟาสายสีมวง สถานีแยกติวานนทไปทางทิศ
ตะวันตก ประมาณ 5.5 กิโลเมตร และหางจากศูนยราชการไปทางทิศตะวันออกประมาณ 7.5 กิโลเมตร) ประกอบดวย 1. 
ที่ดิน ซึ่งมีเอกสารสิทธิ์โฉนดที่ดินจํานวน 145 โฉนดติดตอกัน มีเน้ือที่รวมตามเอกสารสิทธิ์ 16 ไร 1 งาน 29.50 ตารางวา 
(6,529.50 ตารางวา หรือ 16.32375 ไร) อยูระหวางการพัฒนาเปนโครงการที่อยูอาศัย  2. อาคารสิ่งปลูกสราง ประกอบดวย
ทาวนโฮม 141 หลัง กอสรางเสร็จแลวบางสวน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

โครงการ ไทมส  
พระราม 5 

ทรัพยสินท่ีประเมินมูลคา 
วิธีประเมินมูลคา

ยุติธรรม 
มูลคาท่ีประเมินได 

(ลานบาท) 
ที่ดิน 

(เนื้อทีร่วมตาม
เอกสารสิทธ์ิ) 

อาคารส่ิงปลูกสราง 

โครงการ ไทมส  
พระราม 5 

16-1-29.50 ไร ทาวนโฮม 2 ชั้นหนากวาง 5.50 เมตร จํานวน 
1 แบบ รวม 141 หลัง ปจจุบันอาคารทั้งหมด
อยูระหวางการกอสราง โดยแลวเสร็จเฉลี่ย 
75% 

วิธีคิดจากมูลคาคงเหลือ 
(Residual Method) 

282.80 

รวม 282.80 
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 จากการประเมินมูลคาที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางอยูระหวางการพัฒนาโครงการ ไทมส พระราม 5 สามารถสรุปมูล
คาที่ประเมินไดดังน้ี 

หนวย: ลานบาท 

ทรัพยสินท่ีประเมินมูลคา 
มูลคาตามบัญชี  

ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2557 
มูลคาประเมิน 

มูลคาประเมินสูงกวา/ 
(ต่ํากวา) มูลคาตามบัญชี 

ที่ดินพรอมส่ิงปลูกสรางอยูระหวางการ
พัฒนาฯ 

250.38 282.80 32.42 

6. ท่ีดินวางเปลา ไมมีทางเขา-ออก ติดซอยโครงการบานราชพฤกษ ถนนวงแหวน - เพชรเกษม ซอย 14   

 การประเมินมูลคาที่ดินวางเปลา ไมมีทางเขา-ออก ติดซอยโครงการบานราชพฤกษ ถนนวงแหวน - เพชรเกษม 
ซอย 14 ไนทแฟรงคประเมินมูลคายุติธรรมดวยวิธีเปรียบเทียบขอมูลตลาด (Comparative Method) แบบตารางปรับแก
ราคาซื้อขาย (Sales Adjustment Grid) ซึ่งเปนการเปรียบเทียบทรัพยสินที่ประเมินมูลคากับขอมูลตลาดที่ไดจากการสํารวจที่
มีลักษณะคลายคลึงกัน โดยจะเปรียบเทียบทั้งขนาด รูปราง ที่ต้ัง ทางเขา-ออก สภาพแวดลอมที่จะมีผลกระทบตอราคา และ
ราคาซื้อขายในชวงที่ผานมา รวมท้ังไดพิจารณาปจจัยทางเศรษฐกิจที่อาจจะมีผลกระทบตอตลาดอสังหาริมทรัพย จากน้ันจะ
ปรับแกราคาซื้อขายของขอมูลตลาดโดยใชแบบตารางปรับแกราคาซื้อขาย (Sales Adjustment Grid) ซึ่งเปนการเปรียบเทียบ
ระหวางทรัพยสินที่ประเมินกับขอมูลตลาด ดวยปจจัยตางๆ ที่เก่ียวของ เชน ทําเลที่ต้ัง เน้ือที่ รูปแปลง หนากวางของแปลง
ที่ดิน ระดับพ้ืนดิน และศักยภาพการใชประโยชนของทรัพยสิน และการเปรียบเทียบราคาซื้อขายภายใตการแขงขันของ
ตลาดอสังหาริมทรัพยในปจจุบัน  

ที่ดินวางเปลาที่ประเมินไมมีทางเขา-ออก ตามกฎหมาย (ที่ตาบอด) มีเน้ือที่รวม 9-3-56 ไร (3,956.00 ตารางวา) 
ต้ังอยูติดซอยโครงการบานราชพฤกษ (บริเวณดานหลังโครงการบานราชพฤกษ) ถนนวงแหวน - เพชรเกษม ซอย 14 แขวง
หนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพฯ ต้ังอยูหางแนวสถานีรถไฟฟาสายสีนํ้าเงิน (คาดวาจะกอสรางแลวเสร็จประมาณป 
2560) หางจากสถานีหลักสอง (ซอยเพชรเกษม 82) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตประมาณ 10.5 กิโลเมตร สภาพที่ดินปรับถม
แลว มีระดับที่ดินเสมอกับถนนดานหนา ปจจุบันปลอยวาง ไมมีการใชประโยชนที่ดิน  

ราคาประเมินของทางราชการ ไนทแฟรงคไดทําการสํารวจตรวจสอบราคาประเมินของทางราชการ ที่กําหนดโดย
กรมธนารักษ ที่ดินที่ประเมินมูลคามีราคาประเมินที่ดินของทางราชการ ตารางวาละ 5,000 บาท คิดเปนมูลคารวม 
19,780,000 บาท  

ในการประเมินมูลคาตลาดของที่ดินวางเปลา ที่ไมมีทางเขา-ออก ตามกฎหมาย ไนทแฟรงคไมสามารถหาขอมูล
ที่ดินที่มีลักษณะไมมีทางเขา-ออก มาเปรียบเทียบกับทรัพยที่ประเมินไดโดยตรง แตไดพิจารณาจากที่ดินที่มีทางเขา-ออก 
ตามปกติ ตามขอมูลตลาดทั่วไป แลวนํามาปรับแกตามปจจัยที่เก่ียวของตามที่ไดกลาวขางตน และพิจารณารวมถึงสภาพ
คลองของทรัพยสิน ตามสภาพปจจุบันเปนลําดับ สําหรับการกําหนดมูลคาที่ดินในกรณีที่ไมมีทางเขา-ออก โดยตามสัดสวน
ของระดับราคาที่ดินทั่วไป ที่ไมมีทางเขา-ออก จะมีระดับราคาตํ่ากวาที่ดินที่มีทางเขา-ออกปกติ ประมาณ 30%-50% ขึ้นอยู
กับศักยภาพในการใชประโยชนที่ดิน แนวโนมหรือโอกาสที่จะสามารถหาทางเขา-ออกได และความตองการใชประโยชน
ตอเน่ือง จากแปลงที่ดินขางเคียง รวมท้ังความสามารถในการเจรจาตอรองซื้อ-ขาย หรือเจรจาตอรองในการหาทางเขา-ออก 

ไนทแฟรงคไดทําการสํารวจขอมูลตลาดของที่ดินบริเวณใกลเคียงที่ต้ังทรัพยสินที่ประเมินจํานวน 7 ขอมูล แลว
คัดเลือกที่ดินที่สามารถเปรียบเทียบไดกับทรัพยสินที่ประเมินจํานวน 3 ขอมูล มีราคาเสนอขายระหวาง 3,900,000 - 
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7,000,000 บาทตอไร เพ่ือนํามาวิเคราะหหามูลคาทรัพยสิน โดยนํามาวิเคราะหและปรับเพ่ิม-ลดตามความเหมาะสมตาม
ปจจัยสําคัญตางๆ ที่เก่ียวของ ซึ่งจะไดราคาตลาดของที่ดินเทากับ 1,800,000 บาทตอไร (ตารางวาละ 4,500 บาท) หรือมูลคา
ตลาดเทากับ 17,802,000 บาท หรือประมาณ 17,800,000 บาท 

 จากการประเมินมูลคาที่ดินวางเปลา ไมมีทางเขา-ออก สามารถสรุปมูลคาที่ประเมินไดดังน้ี 
หนวย: ลานบาท 

ทรัพยสินท่ีประเมินมูลคา 
มูลคาตามบัญชี  

ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2557 
มูลคาประเมิน 

มูลคาประเมินสูงกวา/ 
(ต่ํากวา) มูลคาตามบัญชี 

ที่ดินวางเปลา ไมมีทางเขา-ออก 19.78 17.80 (1.98) 

7. สิทธิการเชาท่ีดิน ซึ่งปจจุบันใชเปนรานอาหารและลานขายของ ติดถนนประชาอุทิศ บริเวณสี่แยกประชา
อุทิศ (แยกเหมงจาย) 

 ไนทแฟรงคประเมินราคามูลคาสิทธิการเชาที่ดินคงเหลืออายุ 12 ป 90 วัน ดวยวิธีคิดจากกําไรของคาเชา (Profit 
Rent Method of Valuation) ซึ่งไดมาจากการหาผลรวมของมูลคาปจจุบันสุทธิของผลตางคาเชา ระหวางคาเชาตลาดและคา
เชาตามสัญญา โดยคาเชาตลาดไดมาจากการเปรียบเทียบขอมูลตลาดที่ไดจากการสํารวจที่มีลักษณะคลายคลึงกัน โดยจะทํา
การเปรียบเทียบทั้งขนาด รูปราง ที่ต้ัง ทางเขา-ออก สภาพแวดลอมที่มีผลกระทบตอมูลคา และราคาเสนอเชาในชวงที่ผาน
มา โดยการประเมินมูลคาแบบน้ีไดมีการพิจารณาถึงปจจัยทางเศรษฐกิจที่อาจจะมีผลกระทบตอตลาดอสังหาริมทรัพยดวย 
คาเชาตามสัญญา ไดจากคาเชาที่ระบุไวในสัญญาตามแตละป ตลอดอายุสัญญาเชาคงเหลือ  

 ทรัพยสินที่ประเมินมูลคามีลักษณะสิทธิตามกฎหมายในทรัพยสินเปนสิทธิการเชาระยะยาว โดยอางอิงเง่ือนไข
ตามสัญญาเชาที่ดินที่มีกําหนด 27 ป (ต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2543 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2569) ปจจุบันมีระยะเวลาเชา
คงเหลือ 12 ป 90 วัน ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2557 (วันที่กําหนดมูลคา) ประกอบดวย ที่ดินเชาระยะยาว ( Long-term Leasehold 
Land) จํานวน 5 โฉนดติดตอกัน เน้ือที่รวมตามเอกสารสิทธิ์ 11-3-32.80 ไร ต้ังอยูติดถนนประชาอุทิศ บริเวณสี่แยกประชา
อุทิศ (แยกเหมงจาย) แขวงสามเสนอนอก เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ สภาพที่ดินพัฒนาปรับถมแลว มีระดับสูงกวาถนน
ดานหนาทรัพยสินที่ประเมินประมาณ 0.20 เมตร ปจจุบันเปนที่ต้ังรานอาหารแหลมเจริญซีฟูด, เพลินวาน 88, ลานจอดรถ 
และรานคาตางๆ (ประเมินราคาทรัพยสินสิทธิการเชาที่ดิน เสมือนเปนที่ดินวางเปลา โดยไมพิจารณาประเมินมูลคาอาคาร
สิ่งปลูกสราง)  

 โดยไนทแฟรงคไดทําการสํารวจขอมูลตลาดของสิทธิการเชาที่ใกลเคียงกับทรัพยสินที่ประเมินจํานวน 7 ขอมูล 
และทําการเปรียบเทียบคาตอบแทนการเชา (Upfront Premium) ตอมูลคาตลาดที่ดินในลักษณะที่ถือกรรมสิทธิ์ (Freehold 
Value) และคํานวณหาสัดสวนคาเชาตลาดรายป (Annual Market Rent) ตอมูลคาตลาดที่ดินในลักษณะที่ถือกรรมสิทธิ์ 
(Freehold Value) จากน้ันพิจารณาปรับเพ่ิม-ลดตามทําเลที่ต้ังและศักยภาพของการใชประโยชนของทรัพยสิน และปจจัย
อื่นๆที่เก่ียวของ จึงไดคาตอบแทนการเชา หรือคาเซงที่ 10% ของมูลคาที่ดินในลักษณะถือกรรมสิทธิ์ และกําหนดคาเชา
ตลาดรายปที่ 1.50% ของมูลคาที่ดินในลักษณะถือกรรมสิทธิ์ 

 ทั้งน้ี ไนทแฟรงคไดกําหนดอัตราคิดลด (Discount rate) ที่ใชในการคํานวณมูลคาปจจุบันเทากับรอยละ 14.50% 
สําหรับสิทธิการเชาที่ดินคงเหลือ 12.25 ป จะไดราคาประเมินมูลคาสิทธิการเชาที่ดินรวม 106,500,000 บาท 

 จากการประเมินมูลคาสิทธิการเชาที่ดิน สามารถสรุปมูลคาที่ประเมินไดดังน้ี 
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หนวย: ลานบาท 

ทรัพยสินท่ีประเมินมูลคา 
มูลคาตามบัญชี  

ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2557 
มูลคาประเมิน 

มูลคาประเมินสูงกวา/ 
(ต่ํากวา) มูลคาตามบัญชี 

สิทธิการเชาที่ดิน 11.64 106.50 94.86 

ตารางสรุปการประเมินมูลคาทรัพยสิน                                                          
      หนวย: ลานบาท 

ทรัพยสินท่ีประเมินมูลคา 
มูลคาตามบัญชี  

ณ วันท่ี  
31 สิงหาคม 2557 

มูลคาประเมิน 
มูลคาประเมินสูงกวา/ 

(ต่ํากวา) มูลคาตามบัญชี 

1. ที่ดินวางเปลา และที่ดนิพรอมส่ิงปลูกสราง อยู
ระหวางการพัฒนาเปนโครงการ เดอะ แกรนด 
พระราม 2 

2,027.54 2,356.00 328.46 

2. ที่ดินพรอมส่ิงปลกูสราง อยูระหวางการพัฒนาเปน
โครงการ เดอะ แกรนด วงแหวน-ประชาอทุิศ 

355.83 514.00 158.17 

3. ที่ดินพรอมส่ิงปลกูสราง อยูระหวางการพัฒนาเปน
โครงการ เดอะ แกรนด อุดมสุข 

651.51 653.40 1.89 

4. ที่ดินพรอมส่ิงปลกูสราง อยูระหวางการพัฒนาเปน
โครงการ เดอะ แกรนด ปนเกลา 

1,793.86 2,172.10 378.24 

5. ที่ดินพรอมส่ิงปลกูสราง อยูระหวางการพัฒนาเปน
โครงการ ไทมส พระราม 5 

250.38 282.80 32.42 

6. ที่ดินวางเปลา ไมมีทางเขา-ออก ติดซอยโครงการ
บานราชพฤกษ ถนนวงแหวน - เพชรเกษม ซอย 14 

19.78 17.80 (1.98) 

7. สิทธิการเชาที่ดนิ ติดถนนประชาอทุิศ บริเวณส่ีแยก
ประชาอทุิศ (แยกเหมงจาย) 

11.64 106.50 94.86 

รวม 5,110.54 6,102.60 992.06 

 ความเห็นท่ีปรึกษาทางการเงินตอการประเมินมูลคาสินทรัพย KLAND โดยผูประเมินราคาอิสระ 

ที่ปรึกษาทางการเงินมีความเห็นตอการประเมินมูลคาทรัพยสินตางๆของไนทแฟรงคซึ่งผูเปนผูประเมินราคา
อิสระดังน้ี 

- การประเมินมูลคาทรัพยสินในสวนของที่ดินที่ผูประเมินราคาอิสระไดใชวิธีเปรียบเทียบกับขอมูลตลาดแบบ
ตารางการปรับแก (Sale Adjustment Grid) ในแตละทรัพยสินที่ประเมินน้ันมีความเหมาะสม เน่ืองจากผูประเมิน
ราคาอิสระไดคัดเลือกขอมูลตลาดที่สามารถสะทอนมูลคาของทรัพยสินที่ประเมินได เชน เน้ือที่ดินของขอมูล
ตลาดใกลเคียงกัน สามารถพัฒนาเปนโครงการไดเหมือนกัน มีศักยภาพการใชประโยชนเหมือนกัน รวมทั้งได
ปรับเพ่ิม/ลดการใหคะแนนปจจัยของทรัพยสินที่ประเมินในเรื่องทําเลที่ต้ังและสภาพแวดลอม ถนนผานหนา
ทรัพยสิน ใหเหมาะสมกับขอมูลทรัพยสินที่ทําการประเมิน จากน้ันมีการปรับแกราคาขั้นสุดทาย โดยการให
นํ้าหนักราคาที่ไดจากการปรับแก เพ่ือหาราคาทรัพยสินที่ประเมิน ซึ่งเปนหน่ึงในกระบวนการประเมินราคาตลาด
ตามมาตรฐานวิชาชีพของผูประเมินราคาอิสระ  
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- การประเมินมูลคาที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางที่ผูประเมินราคาอิสระไดใชวิธีคิดจากมูลคาคงเหลือ (Residual 
Method) สําหรับการประเมินมูลคาในแตละทรัพยสินที่น้ันมีความเหมาะสม เน่ืองจากผูประเมินราคาอิสระได
พิจารณาจากศักยภาพที่ดินหรือโครงการ โดยสมมติฐานใหมีการพัฒนาที่ไดประโยชนสูงสุดและดีที่สุดตามภาวะ
ตลาดในขณะน้ันแลว และหักดวยตนทุนหรือกําไรของโครงการ ซึ่งเปนแนวทางที่เหมาะสมสําหรับใชอางอิงใน
การประเมินทรัพยสินที่ยังกอสรางไมเสร็จ อยางไรก็ตาม การประเมินมูลคาตามวิธีน้ีจะขึ้นอยูกับสมมติฐานตางๆ
ที่ผูประเมินราคาอิสระกําหนดขึ้น เชน สมมติฐานรายได ตนทุน คาใชจายตางๆ กําไร ตลอดจนอัตราคิดลดท่ีใช 
เปนตน ซึ่งจากการพิจารณาสมมติฐานตางๆที่ผูประเมินราคาอิสระกําหนดขึ้น มีความนาเช่ือถือ และสามารถใช
อางอิงในสถานการณตลาดและในสภาพแวดลอมในปจจุบันได 

- การประเมินสิทธิการเชาที่ดินที่ผูประเมินราคาอิสระไดใชวิธีคิดจากกําไรของคาเชา (Profit Rent Method of 
Valuation) มีความเหมาะสม เน่ืองจากสิทธิการเชาที่ดินสามารถกอใหเกิดรายไดทั้งปจจุบันและอนาคต และ
สามารถสะทอนมูลคาปจจุบันของกําไรจากการดําเนินการใหเชา ซึ่งเปนหน่ึงในกระบวนการประเมินราคาตลาด
ตามมาตรฐานวิชาชีพของผูประเมินราคาอิสระ 

ในการประเมินราคาหุนดวยวิธีมูลคาตลาดของสินทรัพยสุทธิ ที่ปรึกษาทางการเงินไดนําสวนตางระหวางมูลคา
ประเมินโดยผูประเมินอิสระและมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยที่ประเมินขางตน มาบวกเพ่ิมในมูลคาหุนตามบัญชี ที่ไดจาก
งบการเงินของ KLAND ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2557 (หลังการปรับปรุงรายการขายหุน RHD) โดยมูลคาตลาดของสินทรัพย
สุทธิของ KLAND คํานวณไดดังน้ี 

รายละเอียดการคํานวณมูลคามูลคาตลาดของสินทรัพยสุทธิ 

         หนวย :ลานบาท 
สวนของผูถือหุนของ KLAND ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2557 หลังปรับปรุงรายการขายหุน 
RHD 

3,120.34 

รายการปรับปรุง   
บวก  ราคาประเมินสินทรัพยที่เพ่ิมขึ้น 992.06 
หัก   ภาษีเงินได 20% 198.41 
มูลคาตามบัญชีสุทธิหลังปรับปรุง 3,913.99 
จํานวนหุนที่จําหนายแลวทั้งหมด (ลานหุน) 1,780.00 
ราคาตอหุนตามวิธีปรับปรุงมูลคาตามบัญชี (บาท) 2.20 

การประเมินราคาหุนดวยวิธีน้ี จะสะทอนมูลคาทรัพยสินสุทธิของ KLAND ไดมากกวาวิธีมูลคาหุนตามบัญชี โดย
ไดคํานึงถึงราคาตลาดของสินทรัพยหลักที่ใชในการประกอบธุรกิจของ KLAND  ไดแก ที่ดิน เปลา ที่ดินพรอมอาคารสิ่ง
ปลูกสรางที่กอสรางเสร็จแลวบางสวน และสิทธิการเชาที่ดิน ซึ่งมูลคาตลาดของสินทรัพยดังกลาวไดจากการประเมินของผู
ประเมินอิสระ ที่ไดสะทอนถึงรายไดและกําไรท่ีจะเกิดขึ้นจากสินทรัพยที่มีอยูในสภาพที่กอสรางแลวเสร็จ 100% (กรณี
ราคาประเมินที่ดินพรอมอาคารส่ิงปลูกสราง) ซึ่งสามารถสะทอนถึงรายไดและความสามารถในการทํากําไรของกิจการใน
อนาคต จากการพัฒนาทรัพยสินที่มีอยูในปจจุบัน ภายใตการประมาณการราคาขายที่คาดวาจะไดรับตามสถานการณ
ทางการตลาดอสังหาริมทรัพยในปจจุบัน อยางไรก็ตาม วิธีน้ีไมไดคํานึงถึงโอกาสในการเพ่ิมรายไดจากการขยายธุรกิจหรือ
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โครงการอ่ืนๆ เพ่ิมขึ้นในอนาคตหรือไมไดคํานึงถึงศักยภาพหรือความเสี่ยงของธุรกิจในระยะยาว รวมทั้งไมไดพิจารณาถึง
มูลคาของเงินตามเวลา (Time Value of Money) ของรายไดหรือกระแสเงินสดที่จะไดรับในอนาคต    

 จากการประเมินราคาหุนตามวิธีมูลคาตลาดของสินทรัพยสุทธิ จะไดราคาประเมินหุนของ KLAND เทากับ 2.20 
บาทตอหุน ซึ่งเปนราคาที่สูงกวาราคาเขาทํารายการท่ีหุนละ 2 บาท เทากับ 0.20 บาทตอหุน หรือสูงกวารอยละ 10.00 ของ
ราคาเขาทํารายการ 

3) วิธีเปรียบเทียบกับอัตราสวนในตลาด (Market Comparable Approach) 

การประเมินราคาหุนตามวิธีน้ี เปนการประเมินโดยพิจารณาอางอิงจากอัตราสวนตางๆในตลาด ไดแก อัตราสวน
ราคาตอมูลคาตามบัญชี (P/BV) อัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิตอหุน (P/E) และอัตราสวนมูลคากิจการตอกําไรกอนดอกเบี้ย
จาย ภาษีเงินได และคาเสื่อมราคา (EV/EBITDA) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ในกลุมอสังหาริมทรัพยและ
กอสราง หมวดยอยพัฒนาอสังหาริมทรัพยที่ประกอบธุรกิจใกลเคียงกับ KLAND โดยพิจารณาจากบริษัทจดทะเบียนที่มี
ขนาดสินทรัพยรวมใกลเคียงกับ KLAND โดยมีสินทรัพยรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 ระหวาง 5,000 - 10,000 ลานบาท 
โดยที่สินทรัพยรวมของ KLAND ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2557 หลังปรับปรุงรายการขายหุน RHD มีมูลคาประมาณ 6,250 
ลานบาท  

บริษัทจดทะเบียนที่ใชอางอิง มีดังน้ี 
รายชื่อ ชื่อยอหลักทรัพย 

1. บริษัท เอคิว เอสเตท จํากัด (มหาชน) AQ 
2. บริษัท คันทรี่ กรุป ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) CGD 
3. บริษัท อีสเทอรน สตาร เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) ESTAR 
4. บริษัท ลลิล พร็อพเพอรต้ี จํากัด (มหาชน) LALIN 
5. บริษัท มั่นคงเคหะการ จํากัด (มหาชน) MK 
6. บริษัท แนเชอรัล พารค จํากัด (มหาชน) NPARK 
7. บริษัท ณุศาศิริ จํากัด (มหาชน) NUSA 
8. บริษัท ปริญสิริ จํากัด (มหาชน) PRIN 
9. บริษัท เสนาดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) SENA 

ทั้งน้ี บริษัทจดทะเบียนที่ใชอางอิงในการพิจารณาราคาหุนตามวิธีน้ี ไมไดรวมบริษัทจดทะเบียนในกลุม
อสังหาริมทรัพยและกอสราง หมวดยอยพัฒนาอสังหาริมทรัพยที่ประกอบธุรกิจรับเหมากอสราง ธุรกิจพัฒนานิคม
อุตสาหกรรม เน่ืองจากมีลักษณะธุรกิจแตกตางกับธุรกิจของ KLAND 

3.1) วิธีอัตราสวนราคาตอมูลคาตามบัญชี (Price to Book Value Approach) 

การประเมินราคาหุนโดยวิธีน้ี เปนการประเมินโดยพิจารณามูลคาตามบัญชีของ KLAND ณ วันที่ 31 สิงหาคม 
2557 ตามขอ 1 ซึ่งเทากับ 1.75 บาทตอหุน คูณกับคาเฉล่ียอัตราสวนราคาตอมูลคาตามบัญชี (P/BV) ของบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย ในกลุมอสังหาริมทรัพยและกอสราง หมวดยอยพัฒนาอสังหาริมทรัพยที่ประกอบธุรกิจใกลเคียงกับ 
KLAND ยอนหลังในชวงเวลา 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน นับต้ังแตวันที่ 13 ตุลาคม 2557 ซึ่งเปนวันทําการ
สุดทายกอนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทจะมีมติอนุมัติการเขาทํารายการซื้อหุนสามัญ KLAND  
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ราคาหุนที่คํานวณไดตามวิธีน้ีจะถูกปรับลดลง (discount) อีกรอยละ 15 เน่ืองจาก KLAND ไมไดเปนบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเหมือนกับบริษัทที่ใชอางอิง (อางอิงจากอัตราสวนลดที่ใชในการประเมินราคาหุนที่เสนอขาย
ตอประชาชนเปนครั้งแรกที่ประมาณรอยละ 10-20) 

คาเฉล่ีย P/BV ของบริษัทจดทะเบยีนหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพยที่ใชอางอิง 
ชวงเวลา AQ CGD ESTAR LALIN MK NPARK NUSA PRIN SENA คาเฉลี่ย 

คาเฉล่ียยอนหลัง 3 เดือน 0.85 2.34 1.21 0.84 0.69 3.21 1.23 0.54 0.92 1.31 
คาเฉล่ียยอนหลัง 6 เดือน  0.71 2.17 1.09 0.79 0.65 2.78 1.04 0.51 0.86 1.18 
คาเฉล่ียยอนหลัง 9 เดือน 0.63 2.06 0.95 0.76 0.62 2.64 0.97 0.48 0.81 1.10 
คาเฉล่ียยอนหลัง 12 เดือน 0.61 2.01 0.92 0.78 0.61 2.56 0.93 0.47 0.79 1.08 

หมายเหต ุ  : ขอมูลจาก www.setsmart.com 

สรุปการประเมินราคาหุน KLAND ตามวิธีอัตราสวนราคาตอมูลคาตามบัญชี 

ชวงเวลา 
คาเฉลี่ย P/BV ของบริษัท 
จดทะเบียนหมวดพัฒนา
อสังหาริมทรัพยท่ีใชอางอิง 

ราคาหุน KLAND 
(บาทตอหุน) 

ราคาหุน KLAND 
(ปรับลด 15%) 
(บาทตอหุน) 

 คาเฉล่ียยอนหลัง  3 เดือน 1.31 2.29 1.95 
 คาเฉล่ียยอนหลัง  6 เดือน 1.18 2.07 1.76 
 คาเฉล่ียยอนหลัง  9 เดือน 1.10 1.93 1.64 
 คาเฉล่ียยอนหลัง 12 เดือน 1.08 1.89 1.61 

การประเมินราคาหุนดวยวิธีน้ีอางอิงจากมูลคาตามบัญชีของ KLAND ซึ่งสะทอนผลการดําเนินงานและฐานะ
การเงินของ KLAND ณ เวลาใดเวลาหน่ึง โดยไมไดคํานึงถึงแนวโนมผลประกอบการและความสามารถในการทํากําไรของ 
KLAND ในอนาคต 

จากการประเมินตามวิธีอัตราสวนราคาตอมูลคาตามบัญชี จะไดราคาหุน KLAND เทากับ 1.61 - 1.95 บาทตอหุน 
ซึ่งเปนราคาที่ตํ่ากวาราคาเขาทํารายการที่หุนละ 2 บาท เทากับ 0.05 - 0.39 บาทตอหุน หรือตํ่ากวารอยละ 2.50 - 19.50 ของ
ราคาเขาทํารายการ 

3.2) วิธีอัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิตอหุน (Price to Earnings Ratio Approach) 

การประเมินราคาหุนตามวิธีน้ี เปนการประเมินโดยการนํากําไรสุทธิตอหุนของ KLAND ยอนหลัง 4 ไตรมาส
ลาสุดต้ังแตไตรมาสท่ี 3 ป 2556 - ไตรมาสที่ 2 ป 2557 (กําไรสุทธิยอนหลัง 4 ไตรมาสเทากับ 208.84 ลานบาท ปรับดวย
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนใน บมจ. พร็อพเพอรต้ี เพอรเฟค เทากับ 2.85 ลานบาท กําไรจากการขายหุน RHD เทากับ 
148.10 ลานบาท ทําใหกําไรสุทธิหลังปรับปรุงเทากับ 354.09 ลานบาท หรือกําไรสุทธิตอหุนเทากับ 0.20 บาท) คูณกับ
คาเฉล่ียอัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิตอหุน (P/E) ของบริษัทจดทะเบียนที่ใชอางอิง สรุปไดดังน้ี 
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คาเฉล่ีย P/E ของบริษัทจดทะเบียนหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพยที่ใชอางอิง 
ชวงเวลา ESTAR LALIN MK PRIN SENA คาเฉลี่ย 

คาเฉล่ียยอนหลัง 3 เดือน 20.18 8.35 9.61 13.74 7.64 11.90 
คาเฉล่ียยอนหลัง 6 เดือน  20.28 8.03 8.68 11.77 7.56 11.26 
คาเฉล่ียยอนหลัง 9 เดือน 20.40 7.67 8.25 10.44 7.25 10.80 
คาเฉล่ียยอนหลัง 12 เดือน 20.40 7.77 8.20 9.64 7.14 10.63 
หมายเหต ุ  : ขอมูลจาก www.setsmart.com 

ทั้งน้ี ในการคํานวณคาเฉล่ีย P/E ที่ปรึกษาทางการเงินไมไดรวมคาเฉล่ีย P/E ของ CGD และ NUSA เน่ืองจากมี
ขาดทุนสุทธิตอหุนยอนหลัง 4 ไตรมาสลาสุด และไมไดรวมคาเฉลี่ย P/E ของ AQ และ NPARK เน่ืองจากมีคาที่สูงและ
เบี่ยงเบนไปจากกลุมบริษัทจดทะเบียนที่ใชอางอิงมาก โดยมีคาเฉล่ียอยูระหวาง 63.57 - 183.02 เทา และ 51.72 - 93.43 เทา 
ตามลําดับ 

สรุปการประเมินราคาหุน KLAND ตามวิธีอัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิตอหุน 

ชวงเวลา 
คาเฉลี่ย P/E ของบริษัทจด
ทะเบียนหมวดพัฒนา

อสังหาริมทรัพยท่ีใชอางอิง 

ราคาหุน KLAND 
(บาทตอหุน) 

ราคาหุน KLAND 
(ปรับลด 15%) 
(บาทตอหุน) 

 คาเฉล่ียยอนหลัง  3 เดือน 11.90 2.38 2.02 
 คาเฉล่ียยอนหลัง  6 เดือน 11.26 2.25 1.91 
 คาเฉล่ียยอนหลัง  9 เดือน 10.80 2.16 1.84 
 คาเฉล่ียยอนหลัง 12 เดือน 10.63 2.13 1.81 

การประเมินราคาหุนดวยวิธีน้ีอางอิงจากขอมูลกําไร 12 เดือนยอนหลัง ของ KLAND ซึ่งสะทอนผลการดําเนินงาน
ในชวงเวลาปจุบัน โดยไมไดคํานึงถึงแนวโนมผลประกอบการและความสามารถในการทํากําไรของ กิจการในอนาคต 

จากการประเมินตามวิธีอัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิตอหุน จะไดราคาหุน KLAND เทากับ 1.81 - 2.02 บาทตอหุน 
ซึ่งเปนราคาที่(ตํ่ากวา)/สูงกวาราคาเขาทํารายการท่ีหุนละ 2 บาท เทากับ (0.19) - 0.02 บาทตอหุน หรือ(ตํ่ากวา)/สูงกวารอย
ละ (9.50) - 1.00 ของราคาเขาทํารายการ 

3.3) วิธีอัตราสวนมูลคากิจการตอกําไรกอนดอกเบี้ยจาย ภาษีเงินได และคาเสื่อมราคา (Enterprise Value to 
EBITDA Approach) 

การประเมินราคาหุนตามวิธีน้ี เปนการประเมินโดยพิจารณาจากคาเฉล่ีย EV/EBITDA ของบริษัทจดทะเบียนที่ใช
อางอิง คูณดวยกําไรกอนหักดอกเบี้ยจาย ภาษีเงินได และคาเสื่อมราคา (EBITDA) ของ KLAND หักดวยหน้ีที่มีภาระ
ดอกเบี้ย และสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม และบวกดวยเงินสดของ KLAND โดยที่ EBITDA ของ  KLAND  ยอนหลัง 4 
ไตรมาสลาสุดต้ังแตไตรมาสที่ 3 ป 2556 - ไตรมาสที่ 2 ป 2557 หลังปรับปรุงรายการขายเงินลงทุนใน บมจ. พร็อพเพอรต้ี 
เพอรเฟค และ RHD เทากับ 430.76 ลานบาท และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 KLAND มีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
หลังปรับปรุงรายการขายเงินลงทุนใน บมจ. พร็อพเพอรต้ี เพอรเฟค และ RHD เทากับ 1,044.02 ลานบาท และมีหน้ีสินที่มี
ภาระดอกเบี้ยเทากับ 2,635.65 ลานบาท ซึ่งคํานวณราคาหุนของ KLAND ไดดังน้ี 
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มูลคากิจการ (EV) ของ  KLAND = คาเฉล่ีย EV/EBITDA ของบริษัทจดทะเบียนที่ใชอางอิง x EBITDA  

โดยที่   มูลคากิจการ (EV)               = มูลคาหุนตามราคาตลาด + สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม + หน้ีที่มี
ภาระดอกเบี้ย - เงินสด 

มูลคาหุนตามราคาตลาด    = ราคาหุน x จํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกิจการ 

ราคาหุนของ KLAND = [(คาเฉล่ีย EV/EBITDA ของบริษัทจดทะเบียนที่ใชอางอิง x  
EBITDA) - สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม - หน้ีที่มีภาระดอกเบี้ย + 
เงินสด]  /  จํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 

คาเฉล่ีย EV/EBITDA ของบริษัทจดทะเบียนหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพยที่ใชอางอิง 

ชวงเวลา ESTAR LALIN MK SENA คาเฉลี่ย 
คาเฉล่ียยอนหลัง 3 เดือน 15.64 8.61 9.37 10.19 10.95 
คาเฉล่ียยอนหลัง 6 เดือน  14.26 8.27 8.89 9.91 10.33 
คาเฉล่ียยอนหลัง 9 เดือน 12.61 7.99 8.63 9.63 9.72 
คาเฉล่ียยอนหลัง 12 เดือน 12.14 8.04 8.44 9.46 9.52 
หมายเหตุ   : จากการคํานวณของที่ปรึกษาทางการเงิน  

ทั้งน้ี ในการคํานวณคาเฉล่ีย EV/EBITDA ที่ปรึกษาทางการเงินไมไดรวมคาเฉล่ีย EV/EBITDA ของ CGD และ 
NPARK เน่ืองจาก EBITDA มีผลขาดทุนสุทธิ และไมไดรวมคาเฉล่ีย EV/EBITDA ของ AQ, NUSA และ PRIN เน่ืองจากมี
คาที่สูงและเบี่ยงเบนไปจากกลุมบริษัทจดทะเบียนที่ใชอางอิงมาก โดยมีคาเฉล่ียอยูระหวาง 30.90 - 108.97 เทา  

สรุปการประเมินราคาหุน KLAND ตามวิธีอัตราสวนมูลคากิจการตอกําไรกอนดอกเบี้ยจาย ภาษีเงินได และคา
เสื่อมราคา 

ชวงเวลา 
คาเฉลี่ย EV/EBITDA ของบริษัท

จดทะเบียนหมวดพัฒนา
อสังหาริมทรัพยท่ีใชอางอิง 

ราคาหุน KLAND 
(บาทตอหุน) 

ราคาหุน KLAND 
(ปรับลด 15%) 
(บาทตอหุน) 

 คาเฉล่ียยอนหลัง  3 เดือน 10.95 1.76 1.50 
 คาเฉล่ียยอนหลัง  6 เดือน 10.33 1.61 1.37 
 คาเฉล่ียยอนหลัง  9 เดือน 9.72 1.46 1.24 
 คาเฉล่ียยอนหลัง 12 เดือน 9.52 1.41 1.20 

การประเมินราคาหุนดวยวิธีน้ีคํานึงถึงความสามารถในการทํากําไรในชวง 12 เดือนยอนหลัง และฐานะทางการ
เงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 โดยที่ไมไดคํานึงถึงศักยภาพและความสามารถในการทํากําไรระยะยาวในอนาคตของ 
KLAND 

จากการประเมินตามวิธีอัตราสวนมูลคากิจการตอกําไรกอนดอกเบี้ยจาย ภาษีเงินได และคาเสื่อมราคา จะไดราคา
หุน KLAND เทากับ 1.20 - 1.50 บาทตอหุน ซึ่งเปนราคาที่ตํ่ากวาราคาเขาทํารายการท่ีหุนละ 2 บาท เทากับ 0.50 - 0.80 บาท
ตอหุน หรือตํ่ากวารอยละ 25.00 - 40.00 ของราคาเขาทํารายการ 
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4) วิธีมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ (Discounted Cash Flow Approach) 

 การประเมินราคาหุนตามวิธีน้ีคํานึงถึงความสามารถในการทํากําไรของ KLAND ในอนาคต โดยการคํานวณ
มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิจากการดําเนินงานที่คาดวาจะไดรับในอนาคตจากประมาณการทางการเงินประมาณ    
6 ป (ต.ค. 2557 - 2563) ซึ่งเปนชวงระยะเวลาของการคาดการณการพัฒนาโครงการของ KLAND ที่มีอยูในปจจุบันทั้งหมด
ใหแลวเสร็จ และ KLAND ไมมีการลงทุนในที่ดินเปลาเพ่ิมเติม เปนไปตามขอมูลและแผนงานที่ไดรับจาก KLAND โดยมี
สมมติฐานการคาดการณตามภาวะเศรษฐกิจและสถานการณปจจุบันที่มีการดําเนินธุรกิจภายใตการบริหารของทีมงานชุด
ปจจุบัน โดยที่ไมไดคํานึงแผนงานหรือการเปล่ียนแปลงในอนาคตที่อาจถูกกําหนดโดย GOLD แตอยางใด  

KLAND ดําเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพ่ือขาย เนนการพัฒนาโครงการในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ใน
ทําเลที่มีศักยภาพ อยูใกลแหลงชุมชน มีเสนทางการคมนาคมสะดวก ปจจุบันอยูระหวางพัฒนาโครงการจํานวน 5 โครงการ 
ไดแก เดอะแกรนด พระราม 2 เดอะแกรนด ปนเกลา เดอะแกรนด วงแหวนประชาอุทิศ เดอะแกรนด อุดมสุข และไทมส 
พระราม 5 - นครอินทร โดย KLAND มีรายไดจากขายบานพรอมที่ดินและจะรับรูรายไดจากการขายบานพรอมที่ดินเปน
รายไดในงบกําไรขาดทุน เมื่อมีการโอนกรรมสิทธิ์แกผูซื้อแลว สําหรับโครงการแนวสูง ไดแก โครงการเดอะพาโน ซึ่ง
ดําเนินการโดย RHD ซึ่งเปนบริษัทที่ควบคุมรวมกันของ KLAND จะไมรวมอยูในประมาณการกระแสเงินสดในการ
ประเมินมูลคาหุนของ KLAND ในครั้งน้ี เน่ืองจากการซื้อหุน KLAND ของ GOLD ไดกําหนดให KLAND ขายหุน RHD 
ใหแก SMJC แลว โดย GOLD ประสงคจะลงทุนใน KLAND ที่มีเฉพาะการดําเนินโครงการในแนวราบ ไดแก บานเด่ียว 
และทาวนโฮม เทาน้ัน 

KLAND ไดจัดทําประมาณการทางการเงินขึ้น โดยกําหนดสมมติฐานในการประมาณการจากการอางอิงขอมูลจาก
โครงการท่ีดําเนินการอยูในปจจุบันตามแผนการขาย (Budget Plan) ขอมูลทางการเงิน อัตราสวนทางการเงินที่เกิดขึ้นใน
อดีตของ KLAND ขอมูลการคาดการณโดยอาศัยประสบการณในการดําเนินโครงการของผูบริหารและการวิเคราะหภาวะ
อุตสาหกรรมและปจจัยตางๆท่ีมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจ โดยที่ปรึกษาทางการเงินไดสอบทานประมาณการดังกลาว 
และไดปรับปรุงสมมติฐานบางรายการใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมที่เก่ียวของในปจจุบัน และการเขาทํารายการของ
KLAND รวมท้ังจากการสัมภาษณ หรือสอบถามขอมูลเพ่ิมเติมจากเจาหนาที่และผูบริหารของ KLAND ตลอดจนการ
วิเคราะหขอมูลอื่นๆ ที่เก่ียวของกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย  ทั้งน้ี สมมติฐานในการจัดทําประมาณการทางการเงินถูกกําหนด
ขึ้นภายใตสถานการณทางเศรษฐกิจในปจจุบัน หากภาวะเศรษฐกิจและปจจัยภายนอกอื่นๆ ที่มีผลกระทบตอการดําเนินงาน
ของ KLAND รวมท้ังหากสถานการณของ KLAND มีการเปล่ียนแปลงไปอยางมีนัยสําคัญจากสมมติฐานที่กําหนดขึ้น ราคา
หุนของ KLAND ที่ประเมินไดตามวิธีน้ีจะเปล่ียนแปลงไปดวยเชนกัน 

สมมติฐานหลักที่ใชในการจัดทําประมาณการทางการเงิน มีดังน้ี 

1. รายไดจากการขาย 

ประมาณการรายไดในการขายในแตละปตามแผนงานการขายโดยผูบริหารของ KLAND โดยขอมูลการขาย
แตละโครงการท้ังจํานวนขายบานตอเดือน และราคาขายเฉลี่ยตอหลัง อางอิงขอมูลการเฉล่ียรายโครงการท่ี
เกิดขึ้นจริงในชวง 8 เดือน (ม.ค. - ส.ค.) 2557 รายละเอียดรายไดจากการขายของแตละโครงการ มีดังน้ี 

 
(หนวย : ลานบาท) 

ป 2557 
(ต.ค. - ธ.ค.) 

ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 

1. โครงการเดอะแกรนด วงแหวน ประชาอุทิศ 139 417 289 - - - - 
2. โครงการเดอะแกรนด อุดมสุข 83 334 334 334 334 334 70 
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(หนวย : ลานบาท) 

ป 2557 
(ต.ค. - ธ.ค.) 

ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 

3. โครงการเดอะแกรนด พระราม 2 333 1,515 1,704 1,597 1,165 798 658 
4. โครงการเดอะ แกรนด ปนเกลา 264 1,054 1,054 1,054 1,054 1,054 625 
5. โครงการไทมส พระราม 5 - นครอินทร 83 330 72 - - - - 
รวม 901 3,650 3,454 2,985 2,554 2,186 1,352 

2. กําไรข้ันตนจากการดําเนินงาน 

ประมาณการอัตรากําไรข้ันตนจากการดําเนินโครงการเทากับรอยละ 34 อางอิงอัตรากําไรข้ันตนเฉล่ียของ 
KLAND ในป 2554 - 2556 และงวด 8 เดือน (ม.ค. - ส.ค.) 2557 กําไรข้ันตนดังกลาวไดสะทอนตนทุนการขาย
บานพรอมที่ดิน ที่ไดแบงสรรตนทุนการพัฒนาทั้งหมดท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นใหกับบานพรอมที่ดินที่ขายไดตาม
เกณฑพ้ืนที่ที่ขายและรับรูเปนตนทุนขายในงบกําไรขาดทุนเมื่อรับรูรายไดจากการขายแลว โดยตนทุนการ
พัฒนาประกอบดวย ตนทุนที่ดิน คาพัฒนาที่ดิน คากอสรางและดอกเบี้ยที่เก่ียวของ  

3. คาใชจายในการขายและบริหาร 

- ประมาณการคาใชจายในการขายและบริหารขายในป ต.ค. 2557 - 2563 เปนสัดสวนตอรายไดเทากับรอย
ละ 14.55 ตลอดระยะเวลาประมาณการ อางอิงแผนงานของ KLAND โดยสัดสวนคาใชจายตอรายได
ดังกลาวปรับลดลงจากป 2554 - 2556 และงวด 8 เดือนป 2557 ที่ประมาณรอยละ 20 เน่ืองจาก KLAND 
ไดมีการเปล่ียนแปลงโครงสรางผูบริหารและผูถือหุนรายใหญ ทําใหคาใชจายในการบริหาร เชน เงินเดือน
หรือคาตอบแทนผูบริหารลดลง คาใชจายในการบริหารของ KLAND ประกอบดวย คาใชจายเก่ียวกับ
พนักงาน คาสาธารณูปโภค คาใชจายเก่ียวกับสํานักงาน คาเสื่อมราคา และคาใชจายอื่นๆ เปนตน  

- ประมาณการคาธรรมเนียมการโอนและภาษีธุรกิจเฉพาะเฉล่ียเทากับรอยละ 4 ของรายได 

4. ดอกเบี้ยจาย 

KLAND ประมาณการจากสมมติฐานเงินกูยืมโครงการ ในสัดสวนเงินกูยืมไมเกินรอยละ 70 และประมาณ
อัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมโครงการในตามอัตราที่ KLAND คาดวาจะกูยืมไดในแตละโครงการเฉล่ียรอยละ 5.50 
ขณะที่การจายคืนเงินกูประมาณการไวที่รอยละ 50 - 70 ของยอดโอนในแตละป  

5. ภาษีเงินได 

กําหนดใหอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลเทากับรอยละ 20 ตลอดระยะเวลาประมาณการ 

6. คาใชจายลงทุน 

คาใชจายลงทุนโดยสวนใหญจะเปนคาซื้อที่ดินสําหรับใชในการพัฒนาโครงการในอนาคต (Land Bank) 
เน่ืองจาก KLAND ยังไมมีนโยบายในการซื้อดินเก็บไวเพ่ือพัฒนาโครงการ และประมาณการทางการเงินมี
สมมติฐานวา KLAND คงดําเนินการบนที่ดินที่ดําเนินงานอยูในปจจุบันเทาน้ัน ไมมีโครงการลงทุนซื้อที่ดิน
เพ่ิมเติม ดังน้ัน KLAND จึงไมมีคาใชจายลงทุนเพ่ิมเติมใดๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตตลอดระยะเวลาประมาณ
การ 
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7. อัตราคิดลด 

ที่ปรึกษาทางการเงินใชตนทุนทางการเงินถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก (Weighted Average Cost of Capital : WACC) 
ของ KLAND เปนอัตราคิดลดในการคํานวณมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ ซึ่งคํานวณไดเทากับรอยละ 
10.97   

โดยมีสูตรการคํานวณ WACC ดังน้ี 

WACC = Ke*E/(D+E)  +  Kd*(1-T)*D/(D+E) 

Ke  = อัตราผลตอบแทนของผูถือหุน เทากับรอยละ 16.21 

Kd  = อัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมของ KLAND เทากับรอยละ 5.50 อางอิงอัตราดอกเบี้ยที่คาดวา
   จะที่ไดรับจากสถาบันการเงินในการดําเนินโครงการ 

t    = ภาษีเงินไดนิติบุคคล เทากับรอยละ 20  

E  = สวนของผูถือหุนรวม 

D  = หน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ย 

E/V = สัดสวนเงินทุนของสวนของผูถือหุนตามโครงสรางเงินทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 
   2557 เทากับรอยละ 55.57  

D/V = สัดสวนการกูยืมจากสถาบันการเงินตามโครงสรางเงินทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 
   2557 รอยละ 44.43  

ตนทุนของทุน (Ke) หรืออัตราผลตอบแทนของผูถือหุน คํานวณจาก Capital Asset Pricing Model (CAPM) ดังน้ี 

Ke =  Rf  + β  (Rm - Rf) 

โดยที่ Risk Free Rate (Rf) อางอิงจากอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของการเสนอซ้ือ (Bid Yield) ของ   
พันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงเหลือ 25 ป ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2557 ซึ่งมีคา
เทากับรอยละ 3.95 (ขอมูลจาก www.thaibma.or.th) โดยการอางอิงพันธบัตร
ที่มีอายุคงเหลือยาวที่มีการซื้อขายตอเน่ือง และสอดคลองกับอายุสัญญา  

 Beta () คาความแปรปรวนของผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพยเปรียบเทียบกับ
ราคาปดของบริษัทที่ใชอางอิง (Levered Beta) เน่ืองจาก KLAND ไมไดเปน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ในการหาคาเบตาของ KLAND จึง
อางอิงคาเบตาของบริษัทจดทะเบียนที่ใชอางอิงยอนหลัง 3 ป (ขอมูลจาก 
Bloomberg ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2557) แลวปรับดวยอัตราสวนหน้ีสินตอทุน 
และอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลของแตละบริษัทจดทะเบียน เพ่ือคํานวณหา 
Unlevered Beta ดวยอัตราสวนหน้ีสินตอทุนและอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล
ของ KLAND ซึ่งไดเทากับ 1.246 

 Rm อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย   
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เฉล่ียยอนหลังประมาณ 25 ป ซึ่งเปนชวงเวลาที่สะทอนภาวะการลงทุนใน
ชวงเวลาตางๆ ไดดีกวาการใชขอมูลในระยะสั้น (ขอมูลจากตลาดหลักทรัพย
ประเทศไทย ต้ังแตป 2532 - 2556)  ซึ่งเทากับรอยละ 13.79 

สรุปประมาณการทางการเงินต้ังแต ต.ค. 2557 - 2563 ไดดังน้ี 
(หนวย: ลานบาท) 

 
ป 2557 

(ต.ค. - ธ.ค.) 
ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 

รายไดรวม 901 3,650 3,454 2,985 2,554 2,186 1,352 
ตนทุนขาย 595 2,409 2,279 1,970 1,685 1,443 892 
คาใชจายรวม 176 679 643 556 476 407 252 
คาเส่ือมราคา  1 10 8 6 1 1 1 
กําไรจากการดําเนินงานกอน
ดอกเบ้ียและภาษี (EBIT) 

128 552 524 453 392 335 207 

ตารางสรุปมูลคาปจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดต้ังแต ต.ค. 2557 - 2563 

(หนวย : ลานบาท) ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 
ต.ค. - ธ.ค. 

กําไรจากการดําเนินงานกอนดอกเบี้ยและภาษี 127.57 552.63 524.31 453.85 391.41 335.61 206.63 
ภาษีเงินได 25.51 110.53 104.86 90.77 78.28 67.12 41.33 

102.05 442.10 419.45 363.08 313.13 268.49 165.31 
บวก : คาเส่ือมราคา  1 10 8 6 1 1 1 
บวก : การเปล่ียนแปลงของตนทุนการพัฒนาโครงการ

อสังหาริมทรัพย  122 1,367 774 699 603 779 698 
กระเงินสดสุทธ ิ 225.02 1,819.20 1,201.01 1,067.63 918.01 1,048.89 864.78 
มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ 219.24 1,597.34 950.33 761.31 589.94 607.43 451.32 
รวมมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ 5,176.92       
บวก : เงินสด ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2557 86.63       
บวก : เงินสดรับจากการขายหุน PF1/ 87.39       
บวก : เงินสดรับจากการขายหุน RHD2/ 798.00       
บวก : ที่ดินเปลา 73.40       
หัก : หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 2,385.87       
กระแสเงินสดของผูถือหุน  
(Free Cash Flow to Equity) 3,836.48       
จํานวนหุน (ลานหุน) 1,780.00       
ราคาหุน (บาทตอหุน) 2.16       

หมายเหตุ :  1/  เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557 KLAND ไดจําหนายเงินลงทุนใน PF และไดรับเงินจากการขายหุน PF จํานวน 87.39 ลานบาท  
 2/  ประมาณการเงินสดสุทธิจากการขายหุน RHD ใหแก SMJC มูลคารวม 870  ลานบาท กับภาษีเงินไดนิติบุคคลจากกําไรจากการ

ขายหุนในอัตรารอยละ 20 ระหวางราคาขายกับราคาทุนของเงินลงทุน (870 - 510) *20% จะไดเงินสดรับสุทธิจากการขายหุน 
RHD เทากับ 798 ลานบาท อางอิงตามขอเสนอของ SMJC ในการแสดงความประสงคการเขาซ้ือหุนของ RHD ที่ KLAND และ 



รายงานความเห็นทีป่รึกษาทางการเงินอิสระตอการไดมาและจําหนายไปซ่ึงสินทรัพย และรายการที่เก่ียวโยงกัน 

- 90- 

FTPL ถืออยูเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2557 ซึ่งคาดวาจะทํารายการซื้อขายหุน RHD จะเสร็จสิ้นภายในเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 
2557 

 3/ KLAND มีที่ดินเปลาท่ียังไมมีแผนการพัฒนาในอนาคตจํานวน 3 แหง ไดแก ที่ดินโครงการเดอะแกรนด พระราม 2 เฟส 5 มูลคา
 ตามบัญชี 3.94 ลานบาท, ที่ดินโครงการเดอะแกรนด พระราม 2 เฟส 14 มูลคา 47.73 ลานบาท, ที่ดินเปลาจํานวน 1 แปลง ติด
 ซอยลาดพราว 126 มูลคา 3.94 ลานบาท และท่ีดินเปลา ติดซอยโครงการบานราชพฤกษ ถนนวงแหวน - เพชรเกษม ซอย 14 
 มูลคาตามราคาประเมินเทากับ 17.80 ลานบาท  

จากการประเมินราคาหุนของ KLAND โดยวิธีมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ จะไดราคาหุน KLAND 
เทากับ 2.16 บาทตอหุน สูงกวาราคาเขาทํารายการท่ีหุนละ 2 บาท เปนจํานวนเทากับ 0.16 บาทตอหุน หรือสูงกวารอยละ 
8.00 ของราคาเขาทํารายการ 

นอกจากน้ีที่ปรึกษาทางการเงินไดวิเคราะหความไวตอการเปล่ียนแปลง (Sensitivity Analysis) ของประมาณการ
ทางการเงินที่มีตอราคาหุนที่ประเมินไดขางตน โดยการปรับเพ่ิม/ลด อัตราตนทุนทางการเงินถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก (WACC) 
รอยละ 1 จากกรณีพ้ืนฐาน (Base Case) จะไดราคาหุนของ KLAND ดังตอไปน้ี  

อัตราตนทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 
(WACC) (รอยละ) 

ราคาหุน 
(บาทตอหุน) 

9.97% 2.23 
Base Case 10.97% 2.16 

11.97% 2.08 

จากการวิเคราะหความไว (Sensitivity Analysis) ดังกลาวขางตน จะไดราคาหุนของ KLNND ตามวิธีมูลคาปจจุบัน
ของกระแสเงินสดเทากับ 2.08 - 2.23 บาทตอหุน ซึ่งสูงกวาราคาเขาทํารายการท่ี 2 บาทตอหุน เปนจํานวนเทากับ 0.08 - 0.23 
บาทตอหุน หรือสูงกวารอยละ 4.00 - 11.50 ของราคาเขาทํารายการ 

ตารางสรุปเปรียบเทียบราคาหุนของ KLAND กับราคาเขาทํารายการ 
 

วิธีการประเมินราคาหุน 
ราคาประเมิน 
(บาทตอหุน) 

ราคาเขาทํา
รายการ 

(บาทตอหุน) 

ราคาประเมินสูงกวา (ต่ํากวา) ราคาเขาทํา
รายการ 

 บาท รอยละ 
1 วิธีมูลคาหุนตามบญัชี 1.75 2.00 (0.25) (12.50) 
2 วิธีมูลคาตลาดของสินทรัพยสุทธิ 2.20 2.00 0.20 10.00 
3 วิธีเปรียบเทียบกบัอัตราสวนในตลาด     

3.1 วิธีอัตราสวนราคาตอมูลคาตามบัญช ี 1.61 - 1.95 2.00 (0.05 - 0.39) (2.50 - 19.50) 
3.2 วิธีอัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิตอหุน 1.81 - 2.02 2.00 (0.19) - 0.02 (9.50) - 1.00 
3.3 วิธีอัตราสวนมูลคากิจการตอกาํไรกอน 

ดอกเบี้ยจาย ภาษีเงินได และคาเส่ือมราคา 
1.20 - 1.50 2.00 (0.50 - 0.80) (25.00 - 40.00) 

4. วิธีมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ     
 4.1  กรณีพื้นฐาน (Base Case) 2.16 2.00 0.16 8.00 
 4.2  กรณวีิเคราะหความไว (Sensitivity Analysis) 2.08 - 2.23 2.00 0.08 - 0.23 4.00 - 11.50 
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ทั้งน้ี การประเมินราคาหุนในแตละวิธีมีขอดี และขอดอยแตกตางกัน ซึ่งสะทอนถึงมูลคาที่เหมาะสมในการ
ประเมินราคาหุนในแตละวิธี ดังน้ี 

1) วิธีมูลคาหุนตามบัญชี (Book Value Approach) สะทอนถึงฐานะการเงินขณะใดขณะหน่ึง และมูลคา
ทรัพยสิน หน้ีสิน ตามที่ไดบันทึกบัญชีไว โดยไมไดสะทอนมูลคาตลาดของอสังหาริมทรัพยที่ KLAND มีไวเพ่ือการพัฒนา
โครงการตางๆ ซึ่งเปนสินทรัพยหลักที่สําคัญ รวมท้ังยังไมไดคํานึงถึงผลประกอบการและความสามารถในการทํากําไรของ 
KLAND ในอนาคต  

2) วิธีมูลคาตลาดของสินทรัพยสุทธิ (Net Asset Value Approach) สะทอนมูลคาที่แทจริงของสินทรัพยสุทธิได
มากกวาวิธีมูลคาหุนตามบัญชี โดยไดปรับปรุงมูลคาตลาดของอสังหาริมทรัพยในโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพยตางๆ ซึ่ง
เปนสินทรัพยหลักที่ใชในการประกอบธุรกิจของ KLAND ไดแก ที่ดิน เปลา ที่ดินพรอมอาคารส่ิงปลูกสรางที่กอสรางเสร็จ
แลวบางสวน และสิทธิการเชาที่ดิน ซึ่งมูลคาตลาดของสินทรัพยดังกลาวไดจากการประเมินของผูประเมินอิสระ ที่ได
สะทอนถึงรายไดและกําไรท่ีจะเกิดขึ้นจากสินทรัพยที่มีอยูในสภาพที่กอสรางแลวเสร็จ 100% (กรณีราคาประเมินที่ดินพรอม
อาคารสิ่งปลูกสราง) ซึ่งสามารถสะทอนถึงรายไดและความสามารถในการทํากําไรของกิจการในอนาคต จากการพัฒนา
ทรัพยสินที่มีอยูในปจจุบัน ภายใตการประมาณการราคาขายท่ีคาดวาจะไดรับตามสถานการณทางการตลาดอสังหาริมทรัพย
ในปจจุบัน อยางไรก็ตาม วิธีน้ีไมไดคํานึงถึงโอกาสในการเพ่ิมรายไดจากการขยายธุรกิจหรือโครงการอื่นๆ เพ่ิมขึ้นใน
อนาคตหรือไมไดคํานึงถึงศักยภาพหรือความเสี่ยงของธุรกิจในระยะยาว รวมทั้งไมไดพิจารณาถึงมูลคาของเงินตามเวลา 
(Time Value of Money) ของรายไดหรือกระแสเงินสดที่จะไดรับในอนาคต 

3) วิธีเปรียบเทียบกับอัตราสวนในตลาด (Market Comparable Approach) 

3.1) วิธีอัตราสวนราคาตอมูลคาตามบัญชี (Price to Book Value Approach) สะทอนถึงฐานะการเงินขณะใด
ขณะหน่ึง โดยเปรียบเทียบกับคาเฉล่ียอัตราสวนดังกลาวของบริษัทจดทะเบียนที่ใชอางอิง โดยไมไดคํานึงถึงความสามารถ
ในการทํากําไรและผลการดําเนินงานของกิจการในอนาคต 

3.2)  วิธีอัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิตอหุน (Price to Earnings Ratio Approach) ถึงแมจะเปนวิธีที่ไดคํานึงถึง
ความสามารถในการทํากําไรของ KLAND โดยเปรียบเทียบกับคาเฉล่ียของอัตราสวนดังกลาวของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยที่ประกอบธุรกิจที่ใชอางอิง แตก็เปนเพียงการประเมินจากกําไรในระยะสั้นเทาน้ัน โดยไมไดสะทอนถึง
ความสามารถในการทํากําไรและผลการดําเนินงานของกิจการระยะยาวในอนาคต 

3.3) วิธีอัตราสวนมูลคากิจการตอกําไรกอนดอกเบี้ยจาย ภาษีเงินได และคาเสื่อมราคา (Enterprise value to 
EBITDA Approach) คํานึงถึงความสามารถในการทํากําไรของ KLAND และฐานะการเงิน ณ งวดลาสุด โดยเปรียบเทียบกับ
คาเฉล่ียของอัตราสวนดังกลาวของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยที่ประกอบธุรกิจที่ใชอางอิง แตไมไดสะทอนถึง
ความสามารถในการทํากําไรและผลการดําเนินงานในระยะยาว 

4) วิธีมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) เปนวิธีที่คํานึงถึงการดําเนินธุรกิจ
และการทํากําไรของ KLAND ในอนาคต ซึ่งเปนการคํานวณโดยพิจารณาจากมูลคาปจจุบันของประมาณการกระแสเงินสด
สุทธิโดยรวมของกิจการที่คาดวาจะไดรับในอนาคตภายใตสมมติฐานการดําเนินงานตางๆ โดยคํานึงถึงแนวโนมภาวะ
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมโดยรวม 

ที่ปรึกษาทางการเงินมีความเห็นวาวิธีที่เหมาะสมในการนํามาใชประเมินมูลคาหุน คือ วิธีมูลคาตลาดของ
สินทรัพยสุทธิ  ราคาหุนที่ไดจากการประเมินดวยวิธีการดังกลาว เทากับ 2.20 บาทตอหุน ซึ่งสูงกวาราคาเขาทํารายการที่
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เทากับ 2.00 บาทตอหุน เปนจํานวนเทากับ 0.20 บาทตอหุน หรือสูงกวารอยละ 10.00 ของราคาเขาทํารายการ และวิธีมูลคา
ปจจุบันของกระแสเงินสด  ราคาหุนที่ไดจากการประเมินดวยวิธีการดังกลาว เทากับ 2.16 บาทตอหุน ซึ่งสูงกวาราคาเขาทํา
รายการที่เทากับ 2.00 บาทตอหุน เปนจํานวนเทากับ 0.16 บาทตอหุน หรือสูงกวารอยละ 8.00 ของราคาเขาทํารายการ ดังน้ัน 
ที่ปรึกษาทางการเงินมีความเห็นวา ราคาซื้อหุน KLAND ที่ 2.00 บาทตอหุน เปนราคาที่เหมาะสม 

2.7.2 ความเหมาะสมของเง่ือนไขในการทํารายการ 

 การเขาทํารายการไดมาซึ่งสินทรัพยและรายการท่ีเก่ียวโยงกันจากการซื้อหุน KLAND ในครั้งน้ี จะเกิดภายหลัง
จากที่บริษัทและ GOLD ไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2557 ในวันที่ 9 ธันวาคม 2557 ใหเขาทํารายการ
ดังกลาวแลว รวมท้ังการกําหนดเง่ือนไขการเขาลงทุนใน KLAND ตอเมื่อ GOLD ไดมาซึ่งหุนของ KLAND ในจํานวนขั้น
ตํ่าทําให GOLD ถือหุนใน KLAND ไมนอยกวารอยละ 51 ของจํานวนหุนชําระแลวของ KLAND และทําให GOLD มี
อํานาจควบคุมใน KLAND มีความเหมาะสม เน่ืองจากเปนสัดสวนที่ทําให GOLD สามารถกําหนดนโยบายบริหารไดใน
ระดับหน่ึง รวมท้ังสามารถรับรูฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของ KLAND เขามาเปนสวนหน่ึงของกลุมบริษัทได   

 ที่ปรึกษาทางการเงินมีความเห็นวา มูลคาการซื้อขายหุน KLAND  มีความเหมาะสม และเง่ือนไขตางๆที่กําหนด
ในการซื้อขายสินทรัพยดังกลาวเปนเง่ือนไขปฏิบัติทั่วไป และไมไดเปนเง่ือนไขที่จะทําใหบริษัทเสียประโยชนแตอยางใด 
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สรุปความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงิน  

ที่ปรึกษาทางการเงินมีความเห็นวา การเขาทํารายการใหเชาชวงสิทธิการเชาท่ีดิน อาคารสํานักงาน สิ่งปลูกสราง 
งานระบบ และจําหนายไปซึ่งกรรมสิทธ์ิในทรัพยสินอ่ืนๆ ของโครงการปารคเวนเชอร อีโคเพล็กซ และโครงการสาทร 
สแควร ออฟฟศ ทาวเวอรของบริษัทและ GOLD แกทรัสต เปนไปตามนโยบายของกลุมบริษัท ที่ตองการขยายการลงทุน
และพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพยอยางตอเน่ือง โดยที่ปจจุบันรายไดหลักที่มาจากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ตองใช
เงินลงทุนจํานวนมากเพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพยใหมๆ การจําหนายสินทรัพยเขากองทรัสตในครั้งน้ี จะทําให
บริษัท และ GOLD ไดรับประโยชนจากการเขาทํารายการ ไดแก มีเงินสดหรือเงินทุนเพ่ิมขึ้นเพ่ือใชลงทุนโครงการ
อสังหาริมทรัพยโครงการใหมๆ ตามแผนการลงทุนในอนาคต สามารถนําเงินที่ไดจากการจําหนายสินทรัพยไปชําระคืนเงิน
กูยืมที่เก่ียวของกับสินทรัพยที่จําหนายไป ทําใหภาระหน้ีลดลง และสามารถกูยืมเงินใหมไดเพ่ิมขึ้น การจําหนายสินทรัพย
ทําใหไมตองรับความเสี่ยงทั้งหมด ที่อาจเกิดขึ้นจากความผันผวนของรายไดคาเชาในอนาคตจากการเปนผูใหเชาอาคาร
โดยตรง อีกทั้งจะมีรายไดเพ่ิมขึ้นจากการที่บริษัทยอยจะไดรับการวาจางใหเปนผูจัดการกองทรัสต และผูบริหาร
อสังหาริมทรัพยของทรัสต นอกจากน้ี การจําหนายสินทรัพยใหแกทรัสตในครั้งน้ี ตามหลักการเบื้องตนทางภาษี จะไมมี
ภาระภาษีเงินไดนิติบุคคลจากกําไรท่ีไดจากการจําหนายสินทรัพย ทันที ณ วันที่เขาทํารายการ แตจะทยอยรับรูรายไดเพ่ือ
เสียภาษีตลอดอายุระยะเวลาของการใหเชาชวงสิทธิการเชา แตทั้งน้ีไมรวมการจําหนายกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินอื่นๆ เชน 
เฟอรนิเจอร เครื่องมือ และอุปกรณอํานวยความสะดวกตางๆ ที่ตองมีภาระภาษีจากกําไรที่เกิดขึ้นจากการจําหนายสินทรัพย
ดังกลาวในทันที ซึ่งมีจํานวนไมมากนัก   

อยางไรก็ตาม การทํารายการดังกลาวขางตนมีผลกระทบและความเส่ียง ตอบริษัท และ GOLD ไดแก รายไดคาเชา
และคาบริการตางๆท่ีเก่ียวของ จะถูกโอนไปที่ทรัสต ทําใหบริษัท และ GOLD ไมมีรายไดในสวนน้ีตอไป มีหน้ีสินเพ่ิมขึ้น
จากการรับรูคาตอบแทนจากการจําหนายสินทรัพยเปนหน้ีสินในรายการเงินรับลวงหนาจากการขายสิทธิการเชาใหทรัสต 
ในงบการเงิน เน่ืองจากการทํารายการภายใตธุรกรรมทรัสตในคร้ังน้ี ในทางบัญชีไมถือเปนการจําหนายสินทรัพยที่แทจริง 
(True Sale) นอกจากน้ี กรณีที่เง่ือนไขบังคับตางๆ กอนการเขาทํารายการไมบรรลุผลสําเร็จ ทําใหมีคาใชจายตางๆ ที่
เก่ียวของกับการทํารายการโดยสูญเปลา แตทั้งน้ีคาใชจายที่ตองจายไปกอนดังกลาวมีจํานวนไมมาก ไดแก คาที่ปรึกษา และ
คาใชจายในการประเมินราคาทรัพยสิน เปนตน 

สําหรับราคาขั้นตํ่าในการจําหนายสินทรัพยของโครงการปารคเวนเชอร อีโคเพล็กซ ที่ไมตํ่ากวา 2,700 ลานบาท  
เปนราคาท่ีเหมาะสม โดยเปนราคาที่สูงกวาราคาประเมินของที่ปรึกษาทางการเงินและผูประเมินราคาอิสระที่มีราคาประเมิน
เทากับ 2,386.54 ลานบาท และ 2,698.50 ลานบาท ตามลําดับ และราคาขั้นตํ่าในการจําหนายสินทรัพยของโครงการสาทร 
สแควร ออฟฟศ ทาวเวอร ที่ไมตํ่ากวา 5,500 ลานบาท เปนราคาท่ีเหมาะสม โดยเปนราคาที่สูงกวาราคาประเมินของที่
ปรึกษาทางการเงินและผูประเมินราคาอิสระที่มีราคาประเมินเทากับ 5,316.29 ลานบาท และ 5,133.20 ลานบาท ตามลําดับ 

สําหรับเง่ือนไขตางๆ ในการเขาทํารายการในครั้งน้ี ที่ปรึกษาทางการเงินมีความเห็นวามีความเหมาะสม เน่ืองจาก 
เปนไปตามเกณฑในการเขาทํารายการไดมาและจําหนายไปซึ่งสินทรัพย และขอกฎหมายอื่นที่เก่ียวของ และ/หรือเง่ือนไข
ปกติทั่วไปของการใหสิทธิการเชาชวงที่ดิน อาคารสํานักงาน สิ่งปลูกสราง งานระบบและกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินอื่นๆ และ/
หรือเปนเง่ือนไขที่คูสัญญาตกลงกันตามความสมัครใจ ซึ่งเง่ือนไขดังกลาวมิไดทําใหบริษัทเสยีประโยชนแตอยางใด 
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ท่ีปรึกษาทางการเงินมีความเห็นวา ผูถือหุนจะไดรับประโยชนจากการเขาทํารายการในคร้ังน้ี และผูถือหุนควรลง
มติเห็นชอบในการจําหนายไปซึ่งสินทรัพยในคร้ังน้ี ประกอบกับการทํารายการมีความสมเหตุสมผล ราคาและเง่ือนไขของ
รายการมีความยุติธรรม 

การเขาทํารายการจองซื้อหนวยทรัสตของทรัสต โดย GOLD เพ่ือชวยสนับสนุนการออกและเสนอขาย
หนวยทรัสตของทรัสตที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทําใหทรัสตสามารถระดมเงินทุนไดเพียงพอเพื่อใชสําหรับการซื้อสินทรัพย
จากบริษัทและ GOLD ไดตามเปาหมายท่ีวางไว และดวยสินทรัพยตางๆท่ีมีศักยภาพในการสรางรายไดคาเชาอยางตอเน่ือง
ใหแกทรัสต สงผลให GOLD ในฐานะผูถือหนวยทรัสตมีโอกาสท่ีจะไดรับผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนในทรัสต อยางไร
ก็ตาม การจองซื้อหนวยทรัสตจะเกิดขึ้นกอนที่  GOLD จะไดรับเงินจากการจําหนายสินทรัพยเขาทรัสต ทําใหมีภาระ
ดอกเบี้ยจากเงินกูยืมระยะสั้นในชวงระยะเวลาสั้นๆ เพ่ือจองซื้อหนวยทรัสตกอนที่จะไดรับเงินจากการจําหนายสินทรัพย
ดังกลาว 

นอกจากน้ี ราคาตอหนวยของหนวยทรัสตที่ GOLD เขาลงทุนจะเปนราคาตลาด โดยเปนราคาเดียวกับหนวยทรัสต
ที่ทรัสตขายใหกับนักลงทุนทั่วไปท่ีกําหนดโดยวิธี Book Building  

ท่ีปรึกษาทางการเงินมีความเห็นวา ผูถือหุนจะไดรับประโยชนจากการเขาทํารายการในคร้ังน้ี และผูถือหุนควรลง
มติเห็นชอบในการไดมาซึ่งสินทรัพยในคร้ังน้ี ประกอบกับการทํารายการมีความสมเหตุสมผล ราคาและเง่ือนไขของรายการ
มีความยุติธรรม 

การเขาทํารายการซื้อหุนสามัญ KLAND โดย GOLD ถือเปนการขยายการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพยซึ่งเปน
ธุรกิจหลักที่ GOLD มีประสบการณและความเช่ียวชาญอยูแลวในปจจุบัน ประกอบกับ KLAND ซึ่งเปนบริษัทที่มีช่ือเสียง มี
ผลประกอบการท่ีดี มีศักยภาพในการดําเนินธุรกิจ สามารถสงเสริมธุรกิจของ GOLD และเปนชองทางการขยายธุรกิจ ขยาย
ตลาด เพ่ิมศักยภาพในการแขงขันทางธุรกิจ และสรางโอกาสให GOLD และบริษัทไดรับผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุน อีก
ทั้งยังเปนการเพ่ิมขนาดสินทรัพยและรายไดในกลุมบริษัทใหเพ่ิมขึ้น รวมทั้งจะไดรับประโยชนสูงสุดจากการรวมกัน 
(synergy) นอกจากน้ี ยังสงผลให GOLD สามารถขยายตลาดที่อยูอาศัยจากตลาดระดับกลาง ใหครอบคลุมถึงตลาดระดับบน
ไดทันที ซึ่งเปนไปตามเปาหมายและกลยุทธของกลุมบริษัท ที่จะกาวขึ้นเปนบริษทัอสังหาริมทรัพยช้ันนําของประเทศไทย 

อยางไรก็ตาม การทํารายการซื้อหุน KLAND ในครั้งน้ี จะทําให GOLD มีหน้ีสินเพ่ิมขึ้น จากการที่ตองกูยืมเงิน
เพ่ือใชซื้อหุน และอาจไดรับความเสี่ยงจากการลงทุนหากไมสามารถดําเนินงานใหเปนไปตามท่ีคาดหวังไว รวมท้ังมีความ
เสี่ยงจากการไมสามารถประสานประโยชนจากการรวมกัน (Synergy) ของสองกิจการได  ซึ่งทําใหประโยชนที่คาดไวจาก
การลงทุนลดลง  

ราคาที่กําหนดเปนราคาซื้อหุนสามัญ KLAND ที่ 2.00 บาทตอหุน ที่ปรึกษาทางการเงินมีความเห็นวา  
เปนราคาท่ีเหมาะสม โดยเปนราคาที่ตํ่ากวาราคาประเมินของที่ปรึกษาทางการเงินตามวิธีมูลคาตลาดของสินทรัพยสุทธิและ
วิธีมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสด ซึ่งมีราคาประเมินตามวิธีดังกลาวเทากับ 2.20 บาทตอหุน และ 2.16 บาทตอหุน 
ตามลําดับ 

ท่ีปรึกษาทางการเงินมีความเห็นวา การเขาทํารายการซื้อหุนสามัญ KLAND ของ GOLD ซึ่งเปนรายการที่เก่ียว
โยงกัน มีความเหมาะสม ราคาและเง่ือนไขของรายการมีความยุติธรรม ผูถือหุนจะไดรับประโยชนจากการเขาทํารายการ 
และควรลงมติเห็นชอบในการเขาทํารายการในคร้ังน้ี 
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เอกสารแนบ 1 

ขอมูลโดยสรุปของ 

บริษัท ยูนิเวนเจอร จํากัด (มหาชน) 

1. ประวัติความเปนมาท่ีสําคัญ 

บริษัท ยูนิเวนเจอร จํากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “UV”) กอต้ังขึ้นเปนบริษัทจํากัด เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2523 
ภายใตช่ือบริษัท ยูนิไทยออกไซด จํากัด มีวัตถุประสงคเพ่ือประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายผงสังกะสีออกไซด ตอมาเมื่อ
วันที่ 9 ธันวาคม 2531 บริษัทไดเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย”) และแปรสภาพ
เปนบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2537 จากน้ันไดเปล่ียนช่ือบริษัทเปน บริษัท ยูนิเวนเจอร จํากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 2 
มิถุนายน 2538 

ต้ังแต ป 2544 บริษัทไดขยายการลงทุนในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยอยางตอเน่ือง โดยเริ่มตนดวยการพัฒนา
โครงการอสังหาริมทรัพยที่มีศักยภาพแตประสบปญหาการเงินไมสามารถดําเนินโครงการจนแลวเสร็จ จึงปรับกลยุทธการ
ทําธุรกิจดวยการจัดต้ังบริษัทยอย หรือรวมทุนกับบริษัทผูพัฒนาอสังหาริมทรัพยที่มีประสบการณ เพ่ือดําเนินธุรกิจพัฒนา
โครงการอสังหาริมทรัพยประเภทอาคารชุด บานเด่ียว และทาวนเฮาส ทั้งน้ี จากการเปล่ียนแปลงและการขยายการลงทุนสู
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยอยางตอเน่ือง บริษัทไดรับการอนุมัติจากตลาดหลักทรัพยใหยายหมวดธุรกิจจากหมวดปโตร
เคมีและเคมีภัณฑ (Petrochemicals & Chemicals Sector) เปนหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย(Property Development Sector) 
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2549 

ปจจุบัน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 บริษัทมีบริษัทยอยและบริษัทรวม ภายใตการถือหุนของบริษัท ดังน้ี 

บริษัท ลักษณะธุรกิจ 
ทุนชําระแลว 
(ลานบาท) 

สัดสวนการ
ถือหุน  

(รอยละ) 

มูลคาเงินลงทุนสุทธิ - 
วิธีราคาทุน/ 
วิธีสวนไดเสีย 

(ลานบาท) 

บริษัทยอยทางตรง     

บริษัท ไทย-ไลซาท จํากัด ผลิตและขายสังกะสีออกไซด และเคมีภัณฑ 140.00 100.00 145.00 
บริษัท ฟอรเวิรด ซิสเต็ม จํากัด ตัวแทนจําหนายเคร่ืองบันทึกเวลาและอุปกรณ

ควบคุมระบบจอดรถยนต 
5.00 99.99 12.92 

บริษัท ยูนิเวนเจอร คอนซัลต้ิง จํากัด ที่ปรึกษาทางดานการเงินและการลงทุน 2.50 100.00 2.50 
บริษัท ยูนิเวนเจอร แอสเซท แมเนจเมนท จํากัด ที่ปรึกษาทางดานการลงทุน ใหบริการการ

จัดการ และลงทุนในอสังหาริมทรัพยเพื่อใหเชา 
22.31 100.00 2.65 

บริษัท เอสโก เวนเจอร จํากัด ลงทุนในธุรกิจการจัดการพลังงาน 27.50 79.00 0.11 
บริษัท เลิศรัฐการ จํากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 600.00 100.00 600.00 
บริษัท แกรนด ยูนิต้ี ดิเวลล็อปเมนท จํากัด 
(“GUD”)  

พัฒนาอสังหาริมทรัพย  คอนโดมิเนียม( )  600.00 100.00 721.80 

บริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรต้ี ดีเวลลอป
เมนท จํากัด (มหาชน) (“GOLD”) 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย และบริการที่เก่ียวของ 16,380.19 55.73 5,298.28 

บริษัทยอยทางออม - ถือหุนผานทาง GUD     

บริษัท แกรนด ยู ลิฟวิ่ง จํากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย คอนโดมิเนียม( ) 244.05 - - 
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บริษัท ลักษณะธุรกิจ 
ทุนชําระแลว 
(ลานบาท) 

สัดสวนการ
ถือหุน  

(รอยละ) 

มูลคาเงินลงทุนสุทธิ - 
วิธีราคาทุน/ 
วิธีสวนไดเสีย 

(ลานบาท) 

บริษัทยอยทางออม - ถือหุนผานทาง GOLD     

บริษัท บานฉางเอสเตท จํากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย 30.00 - - 
บริษัท นารายณ พาวิลเลี่ยน จํากัด อาคารสํานักงาน 475.00 - - 
บริษัท ยูไนเต็ด โฮมส จํากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย 550.00 - - 
บริษัท โกลเดน แลนด (เมยแฟร) จํากัด อาคารพักอาศัย 11.00 - - 
บริษัท นอรท สาธร เรียลต้ี จํากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพยและอาคารสํานักงาน 638.60 - - 
บริษัท ริทซ วิลเลจ จํากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย 100.00 - - 
บริษัท โกลเดน แลนด โปโล จํากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย 1.00 - - 
บริษัท แกรนด พาราไดส พร็อพเพอรต้ี จํากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย 1.00 - - 
บริษัท โกลเดน พร็อพเพอรต้ี เซอรวิสเซส จํากัด บริการการบริหารอสังหาริมทรัพย 1.00 - - 
บริษัท โกลเดน แฮบิเทชั่น จํากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย 5.00 - - 
บริษัท สาธรทอง จํากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย 154.00 - - 
บริษัท สาธรทรัพยสิน จํากัด อาคารพักอาศัย 245.00 - - 
ถือหุนผานทาง “GOLD” และ บริษัท นารายณ 
พาวิลเลียน จาํกัด 

    

บริษัท วอคเกอร โฮมส จํากัด  พัฒนาอสังหาริมทรัพย 1.00 - - 
ถือหุนผานทาง “GOLD” บริษัท นารายณ  
พาวิลเลียน จาํกัด และ บริษัท ริทซ วิลเลจ จํากัด 

    

บริษัท โกลเดน แลนด เรสซิเดนซ จํากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย 50.00 - - 
ถือหุนผานทางบรษัิท โกลเดนแลนด โปโล จํากัด     

บริษัท เอ็มเอสจีแอล พร็อพเพอรต้ี  จํากัด  พัฒนาอสังหาริมทรัพย 0.10 - - 
ถือหุนผานทางบรษัิท โกลเดนแลนด (เมยแฟร) 
จํากัด 

    

บริษัท แกรนด เมยแฟร จํากัด  อาคารพักอาศัย 15.00 - - 
บริษัทรวมทางตรง     

บริษัท เอ็กซเซลเลนท เอ็นเนอรยี่ อินเตอรเนชั่น
แนล จํากัด 

วิเคราะหปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงาน
และติดต้ังอุปกรณประหยัดพลังงาน 

26.00 30.59 8.34 

บริษัทรวมทางออม     

บริษัท สหสินวัฒนาโคเจนเนอเรช่ัน จาํกัด หยุดประกอบการ 92.00 - - 

บริษัท สหสินวัฒนาไบโอเอ็นเนอรยี่ จาํกัด หยุดประกอบการ 10.00 - 1.78 
บริษัทรวมทางออม - ถือหุนผานทาง GOLD     

บริษัท บานเจียรนัย จํากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย - - - 
กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย ลงทุนในสิทธิการเชาและอุปกรณที่เก่ียวของ 2,060.00 33.00 677.26 

บริษัท นอรท สาทร โฮลเต็ล จํากัด ธุรกิจโรงแรม 1,100.00 20.00 81.29 



รายงานความเห็นทีป่รึกษาทางการเงินอิสระตอการไดมาและจําหนายไปซ่ึงสินทรัพย และรายการที่เก่ียวโยงกัน 
 

 - เอกสารแนบ 1 หนา 3 - 

2. ภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

บริษัทไดปรับแผนธุรกิจระยะยาว ใหมีการลงทุนในกลุมธุรกิจที่มีศักยภาพที่หลากหลาย โดยมีบริษัทรวม และ
บริษัทยอยหลายบริษัท โดยแบงเปน สายธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพ่ือขาย สายธุรกิจอสังหาริมทรัพยเพ่ือใหเชา สาย
ธุรกิจผลิตผงสังกะสีออกไซด สายธุรกิจการลงทุนพลังงาน สายธุรกิจบริการบริหารอาคาร และสายธุรกิจบริการบริหารงาน
พัฒนาโครงการตางๆเพ่ือเสริมสรางรายไดที่ยั่งยืนในระยะยาว ทั้งน้ี ในเดือนพฤศจิกายน 2555 บริษัทไดเขาซื้อกิจการบริษัท 
แผนดินทอง พร็อพเพอรต้ี ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) (“GOLD”) ซึ่งดําเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพ่ือตอยอด
การเจริญเติบโตและการขยายกิจการของบริษัทในสวนของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ซึ่งถือเปนธุรกิจหลัก 

สําหรับธุรกิจหลักของกลุมบริษัท มีรายละเอียด ดังน้ี 

1) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย 

1.1) ธุรกิจอสังหาริมทรัพยเพ่ือขาย 

- โครงการแนวสูง ในงวด 9 เดือน ป 2557 กลุมบริษัทโดยบริษัท แกรนด ยูนิต้ีดิเวลล็อปเมนท จํากัด ไดพัฒนา
โครงการคอนโดมิเนียมเสร็จพรอมโอนใหแกลูกคา 4 โครงการ และไดเปดโครงการคอนโดมิเนียมใหม 
จํานวน 7 โครงการ มูลคารวม 12,621 ลานบาท มีดังน้ี 

 ชื่อโครงการ รายละเอียดโครงการ 

โครงการคอนโดมิเนียมเสร็จพรอมโอน  

1 โครงการ ยู ดีไลท 3 ประชาช่ืน 
บางซื่อ 

ต้ังอยูบนถนนประชาช่ืน มีจํานวนรวม 739 ยูนิต ซึ่งเริ่มโอนภายในป 2556 
และ ณ เดือนกันยายน 2557 มียอดโอนไปแลวรอยละ100 

2 โครงการ คอนโด ยู @ หัวหมาก 
สเตช่ัน 

ต้ังอยูบนถนนหัวหมาก มีจํานวนรวม 406 ยูนิต ซึ่งเริ่มโอนภายในป 2556 และ 
ณ เดือนกันยายน 2557 มียอดโอนไปแลวรอยละ 99.75 

3 โครงการ ยู ดีไลท เรสซิเดนท 
พัฒนาการ-ทองหลอ  

ต้ังอยูบนถนนพัฒนาการ มีจํานวนรวม 672 ยูนิต ซึ่งเริ่มโอนภายใน 2556 และ 
ณ เดือนกันยายน 2557 มียอดโอนไปแลวรอยละ 98.66 

4 โครงการคอนโด ยู รัชโยธิน  ต้ังอยูบนถนนพหลโยธิน มีจํานวนรวม 392 ยูนิต ซึ่งเริ่มโอนภายใน 2556 และ 
ณ เดือนกันยายน 2557 มียอดโอนไปแลวรอยละ 72.19 

โครงการคอนโดมิเนียมใหม  

1 โครงการ ยู ดีไลท @ หัวหมาก 
สเตช่ัน 

ต้ังอยูบนถนนหัวหมาก มีจํานวนรวม 860 ยูนิต มูลคารวมโครงการ 1,754 
ลานบาท เปดการขายต้ังแตชวงไตรมาส 1 ป 2556 ณ เดือนกันยายน 2557 รอ
โอน 

2 โครงการ ยู ดีไลท รัตนาธิเบศร ต้ังอยูบนถนนรัตนาธิเบศร มีจํานวนรวม 982 ยูนิต มูลคารวมโครงการ 2,167 
ลานบาท เปดการขายต้ังแตไตรมาส 1 ป 2556 และ ณ เดือนกันยายน 2557 รอ
โอน 

3 คอนโด ยู วิภา-ลาดพราว  ต้ังอยูบนถนนวิภาวดีรังสิต มีจํานวนรวม 362 ยูนิต มูลคารวมโครงการ 906 
ลานบาท เปดขายชวงไตรมาส 3 ป 2556 ณ เดือนกันยายน 2557 รอโอน 

4 คอนโด ยู แคมปส รังสิต-เมืองเอก ต้ังอยูบนถนนพหลโยธิน มีจํานวนรวม 448 ยูนิต มูลคารวมโครงการ 768 
ลานบาท เปดขายชวงไตรมาส 4 ป 2556 ณ เดือนกันยายน 2557 รอโอน 
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 ชื่อโครงการ รายละเอียดโครงการ 

5 ยู ดีไลท @ บางซอน สเตช่ัน  ต้ังอยูบนถนนกรุงเทพฯ-นนท  มีจํานวนรวม 527 ยูนิต มูลคารวมโครงการ 
1,490 ลานบาท เปดขายชวงไตรมาส 1 ป 2557 ณ เดือนกันยายน 2557 รอโอน 

6 ยู ดีไลท @ ตลาดพลู สเตช่ัน  ต้ังอยูบนถนนรัชดาภิเษก  มีจํานวนรวม 973 ยูนิต มูลคารวมโครงการ 2,665 
ลานบาท เปดขายชวงไตรมาส 1 ป 2557 ณ เดือนกันยายน 2557 รอโอน 

7 ยู ดีไลท เรสซิเดนซ ริเวอรฟ
รอนท พระราม 3 

ต้ังอยูบนถนนพระราม 3  มีจํานวนรวม 1,037 ยูนิต มูลคารวมโครงการ 2,871 
ลานบาท บาท เปดขายชวงไตรมาส 1 ป 2557 ณ เดือนกันยายน 2557 รอโอน 

- โครงการแนวราบ กลุมบริษัทยังคงนโยบายการพัฒนาที่อยูอาศัยในแนวราบประเภทบานเด่ียว ทาวเฮาส และ
อาคารโฮมออฟฟศเพ่ือขาย โดยมีโครงการเดิมที่มีการพัฒนาและขายตอเน่ืองมาจากปที่ผานมา ซึ่งดําเนินการ
โดยบริษัทยอยของ GOLD ประกอบดวย 

 ชื่อโครงการ รายละเอียดโครงการ 
1 โครงการโกลเดน  

เลเจนด เฟส 1-3 
ต้ังอยูบนถนนกัลปพฤกษ มีพ้ืนที่รวม 132-0-95 ไร 272 ยูนิต การออกแบบโครงการ
เปนวิลลาสไตลเมดิเตอรเรเนียน ราคาขายประมาณ 9.50 - 16.20 ลานบาท ปจจุบันขาย
หมด ปดโครงการแลว 

2 โครงการโกลเดน นครา 
เฟส 1 

ต้ังอยูบนถนนพระรามเกาดานตะวันออกของกรุงเทพ ซึ่งสามารถเขาถึงไดโดยสะดวก
จากถนนมอเตอรเวย และไมไกลจากสถานีรถไฟแอรพอรตลิงคสถานีบานทับชาง มี
พ้ืนที่รวม 106-1-35.1 ไร 247 ยูนิต ราคาขายประมาณ 8.64 - 14.00 ลานบาท ปจจุบัน
คงเหลือบานและ/หรือที่ดินเปลาขายในโครงการจํานวน 1 ยูนิต คาดวาจะปดโครงการ
ไดภายในป 2557 น้ี 

3 โครงการแกรนด โมนา
โค เฟส 1 
 

ต้ังอยูดานตะวันออกของกรุงเทพ ใกลถนนวงแหวนรอบนอกตะวันออกและถนนบาง
นา-ตราด มีพ้ืนที่รวม 64-1-41.9 ไร 181 ยูนิต ราคาขายประมาณ 5.62 - 16.69 ลานบาท 
ปจจุบันขายหมดปดโครงการแลว 

4 โครงการโกลเดน วิลเลจ 
 

ต้ังอยูที่ตําบลบานฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง เปนโครงการท่ีรวมการพัฒนา
อาคารชุดพักอาศัย บานเด่ียว ทาวนเฮาส และอาคารพาณิชยไวในบริเวณเดียวกัน มี
พ้ืนที่รวม 84-1-53 ไร 377  ยูนิต ราคาขายประมาณ 0.4 - 1.4 ลานบาท ปจจุบัน
คงเหลือบานและ/หรือที่ดินเปลาขายในโครงการจํานวน 165 ยูนิต ซึ่งทางบริษัทฯ ได
หยุดการดําเนินการ และเปดประมูลขายโครงการออกไป คาดวาจะขายไดภายในป 
2558  

5 โครงการโกลเดน อเวนิว 
แจงวัฒนะ – ติวานนท 

โครงการต้ังอยูบน ซอยสุขาประชาสรรค3 ถนนติวานนท ตําบลบางพูด อําเภอปาก
เกร็ด นนทบุรี โดยมีพ้ืนที่รวม 51-2-95.3 ไร 418 ยูนิต แบงเปนบานเด่ียว-บานแฝด 97 
ยูนิต และทาวนโฮม 321 ยูนิต ราคาขายเฉล่ีย 3.2 ลานบาท ปจจุบันคงเหลือบานและ/
หรือที่ดินเปลาขายในโครงการจํานวน 242 ยูนิต โดยมีความคืบหนาในการกอสราง
ประมาณรอยละ 78 มีจํานวนยูนิตที่กอสรางแลวเสร็จ 245 ยูนิต 

6 โครงการโกลเดน วิลเลจ 
บางนา –  ก่ิงแกว 

โครงการบานเด่ียว ต้ังอยูบนถนนก่ิงแกว ตําบลราชาเทวะ อําเภอบางพลี 
สมุทรปราการ โดยมีพ้ืนที่รวม 40-1-20.80 ไร รวม 186 ยูนิต ราคาขายเฉล่ีย 5.8 ลาน
บาท ปจจุบันคงเหลือบานและ/หรือที่ดินเปลาขายในโครงการจํานวน 113 ยูนิต โดยมี
ความคืบหนาในการกอสรางประมาณรอยละ 63 มีจํานวนยูนิตที่กอสรางแลวเสร็จ 75 
ยูนิต 
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7 โครงการโกลเดน 

 เลเจนด สาทร – 
กัลปพฤกษ (เฟส4) 

โครงการบานเด่ียว ต้ังอยูบนถนนกัลปพฤกษ แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง 
กรุงเทพ โดยมีพ้ืนที่รวม 10-0-27.5 ไร รวม 17 ยูนิต ราคาขายเฉล่ีย 25.2 ลานบาท 
ปจจุบันคงเหลือบานและ/หรือที่ดินเปลาขายในโครงการจํานวน 13 ยูนิต โดยมีความ
คืบหนาในการกอสรางประมาณรอยละ 38 มีจํานวนยูนิตที่กอสรางแลวเสร็จ 11 ยูนิต 

8 โครงการโกลเดน เพรส
ทีจ   วัชรพล – สุขาภิบาล 
5 

โครงการบานเด่ียว ต้ังอยูบนถนนสุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพ โดย
มีพ้ืนที่รวม 39-0-95.4 ไร รวม 161 ยูนิต ราคาขายเฉล่ีย 8.8 ลานบาท ปจจุบันคงเหลือ
บานและ/หรือที่ดินเปลาขายในโครงการจํานวน 134 ยูนิต โดยมีความคืบหนาในการ
กอสรางประมาณรอยละ 27 จํานวนยูนิตที่กอสรางแลวเสร็จ 15 ยูนิต 

9 โครงการโกลเดน ทาวน 
วัชรพล – สุขาภิบาล 5 

โครงการทาวนโฮม ต้ังอยูบนถนนสุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพ 
โดยมีพ้ืนที่รวม32-1-76 ไร รวม 281 ยูนิต ราคาขายประมาณ 3.02 ลานบาท ปจจุบัน
คงเหลือบานในโครงการจํานวน 281 ยูนิต โดยมีความคืบหนาในการกอสราง
ประมาณรอยละ 34 มีจํานวนยูนิตที่กอสรางแลวเสร็จ 37 ยูนิต (ยังไมเปดขาย) 

10 โครงการโกลเดน ทาวน 
รัตนาธิเบศร – สถานี
รถไฟฟาบางพลู 

โครงการทาวนโฮม ต้ังอยูบนถนนบางกรวย-ไทรนอย อําเภอบางบัวทอง นนทบุรี 
โดยมีพ้ืนที่รวม 19-3-12 ไร รวม 210 ยูนิต ราคาขายเฉล่ีย 2.9 ลานบาท ปจจุบัน
คงเหลือบานในโครงการจํานวน 122 ยูนิต โดยมีความคืบหนาในการกอสราง
ประมาณรอยละ 51 มีจํานวนยูนิตที่กอสรางแลวเสร็จ 34 ยูนิต 

11 โครงการโกลเดน ทาวน 
เกษตร – ลาดปลาเคา 

โครงการทาวนโฮม ต้ังอยูบนซอยลาดปลาเคา72 ถนนลาดปลาเคา แขวงอนุสาวรีย 
เขตบางเขน กรุงเทพ โดยมีพ้ืนที่รวม 6-3-00 ไร รวม 63 ยูนิต ราคาขายเฉล่ีย 3.7 ลาน
บาท ปจจุบันคงเหลือบานในโครงการจํานวน 27 ยูนิต โดยมีความคืบหนาในการ
กอสรางประมาณรอยละ 71 มีจํานวนยูนิตที่กอสรางแลวเสร็จ 45 ยูนิต 

12 โครงการโกลเดน ทาวน 
ปนเกลา – จรัญสนิทวงศ 

โครงการทาวนโฮม ต้ังอยูบนถนนบางกรวย-ไทรนอย ตําบลบางกรวย อําเภอบางใหญ 
นนทบุรีโดยมีพ้ืนที่รวม 41-3-20 ไร  รวม 415 ยูนิต ราคาขายเฉล่ีย 3.1 ลานบาท 
ปจจุบันคงเหลือบานในโครงการจํานวน 226 ยูนิต โดยมีความคืบหนาในการกอสราง
ประมาณรอยละ 65 มีจํานวนยูนิตที่กอสรางแลวเสร็จ 195 ยูนิต 

1.2) ธุรกิจอสังหาริมทรัพยเพ่ือใหเชา โครงการอสังหาริมทรัพยเพ่ือใหเชาของกลุมบริษัทมีดังน้ี 

 ชื่อโครงการ รายละเอียดโครงการ 

1 โครงการอาคาร ปารคเวนเชอร 
อีโคเพล็กซ*  
(ดําเนินการโดยบริษัท เลิศรัฐ
การ จํากัด) 
 

เปนอาคารสํานักงานเกรดเอ บริหารโดยบริษัท เลิศรัฐการ จํากัด ซึ่งกอสรางเสร็จใน
เดือนกันยายน 2554 มีพ้ืนที่เชากวา 26,000 ตารางเมตร ต้ังอยูในยานธุรกิจที่สําคัญ 
ต้ังอยูบริเวณสี่แยกเพลินจิต สามารถเขาถึงอาคารไดโดยทางเช่ือมจากสถานี
รถไฟฟาเพลินจิต บริษัทฯ มีการรับรูรายไดจากการใหเชาพ้ืนที่ในอาคารสวน
สํานักงานและรานคา ในป 2556 โดย ณ เดือนตุลาคม 2557 บริษัทฯ มีผูเชาที่เซ็น
สัญญาเชาและจายเงินมัดจาํแลว รอยละ 100 ของพื้นที่เชาทั้งหมด 

2 โครงการสาทร สแควร*   
(ดําเนินการโดยบริษัท นอรท 
สาธร เรียลต้ื จํากัด**) 
 

โครงการเปนอาคารสํานักงานสูง 39 ช้ัน (ในการนับไมระบุช้ัน 13 ดังน้ันจํานวนช้ัน
ที่ระบุตามการนับจึงมี 40 ช้ัน)  มีพ้ืนที่เชากวา 74,000 ตารางเมตร  ต้ังอยูในยาน
ธุรกิจที่สําคัญ ซึ่งเปนจุดเช่ือมตอระหวางถนนสาทรและถนนนราธิวาสราช
นครินทร สามารถเขาถึงอาคารไดโดยทางเช่ือมจากสถานีรถไฟฟาชองนนทรี โดย
พ้ืนที่เชาในแตละช้ันที่เปนพ้ืนที่เปดโลงไมมีเสาทําใหมีความยืดหยุนในการจัด
พ้ืนที่สํานักงาน  
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 ชื่อโครงการ รายละเอียดโครงการ 

3 โครงการ โกลเดนแลนด บิวด้ิง 
(ดําเนินการโดยบริษัท 
นารายณ พาวิลเลียน จํากัด**) 
 

โครงการโกลเดนแลนด บิวด้ิง มีพ้ืนที่ใหเชาทั้งหมดประมาณ 11,000 ตารางเมตร
อาคารสูง 8  ช้ันและใตดิน 1 ช้ัน อาคารต้ังอยูใกลกับยานชอปปงใจกลางเมืองและ
โรงแรมที่สําคัญ เชน Central World เกษรพลาซา เซ็นทรัลชิดลม โรงแรมโฟร ซีซั่น 
โรงแรมแกรนดไฮแอท เอราวัณ และ โรงแรมอินเตอร คอนติเนนตัล นอกจากนี้ 
สามารถเดินทางจากสถานีรถไฟฟา บีทีเอส สถานีราชดําริและสถานีชิดลม โดย
อาคารไดรับการออกแบบมาใหสามารถมีความยืดหยุนในการจัดพ้ืนที่ เพ่ือตอบรับ
ความตองการของผูเชาอาคาร 

4 โครงการดิแอสคอท สาทร  
แบง คอก และสกาย วิลลาส 
(ดําเนินการโดยบริษัท สาธร
ทรัพยสิน จํากัด**) 

เปนอาคารเซอรวิสอพารทเมนท ต้ังอยูใจกลางยานธุรกิจบนถนนสาทร ใกลกับ
สถานีรถไฟฟาชองนนทรี มีความสูง 35 ช้ัน มีหองเซอรวิสอพารทเมนทใหเชา 177 
ยูนิต บริหารอาคารโดย ดิ แอสคอท กรุป จํากัด ที่เปนผูนําในการบริการจัดการ
โรงแรมและที่พักอาศัยช้ันนําจากประเทศสิงคโปร นอกจากน้ี พ้ืนที่ของอาคาร
ระหวางช้ัน 21 ถึง 35 เปนที่ต้ังของสกาย วิลลาส ซึ่งเปนที่อยูอาศัยที่หรูหราและ
ออกแบบโดยดีไซเนอรที่มีช่ือเสียง 

5 โครงการเอฟ วาย ไอ เซ็นเตอร 
(ดําเนินการโดย GOLD) 

โครงการต้ังอยูตรงขามศูนยประชุมแหงชาติสิริกิตต์ิและตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย กอสรางบนเน้ือที่ดิน 8-3-75.28 ไร ต้ังอยูตรงหัวมุมถนนพระราม 4 
ตัดกับถนนรัชดาภิเษก ใกลสถานีรถไฟฟาใตดินสถานีศูนยประชุมแหงชาติสิริกิตต์ิ 
โดยโครงการจะพัฒนาเปนพ้ืนที่สํานักงานและโรงแรม มีกําหนดการกอสรางแลว
เสร็จประมาณป 2560 

 หมายเหตุ  * สินทรัพยที่จะจําหนายใหแกทรัสต 

** เปนบริษัทยอยของ GOLD 

2)  ธุรกิจผลิตและจัดจําหนายผงสังกะสีออกไซด 

  กลุมบริษัทดําเนินธุรกิจโดยบริษัท ไทย-ไลซาท จํากัด เปนผูผลิตและจําหนายผงสังกะสีออกไซดภายใต
เครื่องหมายการคา                      ซึ่งใชเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมตางๆ ไดแก การผลิตยางรถยนต อาหารสัตว  เซรามิค 
เครื่องสําอางค และยารักษาโรค โดยลูกคาอุตสาหกรรมหลักที่มียอดการสั่งซื้อมากที่สุด คือ อุตสาหกรรมการผลิตยาง
รถยนต คิดเปนประมาณรอยละ 70 ของยอดการสั่งซื้อผงสังกะสีออกไซดทั้งหมด ทั้งน้ีกลุมสินคาแยกตามระดับความ
บริสุทธิ์และกลุมลูกคาเปาหมายมีรายละเอียดดังน้ี 

  ประเภท ความบริสุทธ์ิ ลูกคา คุณสมบัต ิ
ไวทซีล 
(White Seal) 

99.50%  อุตสาหกรรมการยางรถยนตคุณภาพสูง 
 อุตสาหกรรมสีทาทั้งภายใน และภายนอก  
 อุตสาหกรรมอาหารสัตว  

 เพิ่มแรงตานทาน แรงดึง และการยึดเกาะ  
 ปองกันและรักษาโรคที่เกิดจากเชื้อรา 

 อุตสาหกรรมสีสําหรับเรือ  และเสาเหล็ก โครงเหล็ก  ปองกันสนิม 
เรดซีล 
(Red Seal) 

99.00%  อุตสาหกรรมยางรถยนต  เพิ่มแรงตานทาน แรงดึง และการยึดเกาะ
  

 เรดซีล - อาร      
(Red Seal - R) 

99.00%  อุตสาหกรรมยางรถยนต และรองเทายาง 
 อุตสาหกรรมน้าํยางขน และเซรามิค  

 เพิ่มแรงตานทาน แรงดึง และการยึดเกาะ 
 ปองกันน้ํายางเส่ือมสภาพ 

3)  ธุรกิจอื่น 

บริษัทดําเนินธุรกิจอื่น ซึ่งประกอบดวยสายธุรกิจการลงทุนพลังงาน สายธุรกิจบริการบริหารอาคาร และสายธุรกิจ
บริการบริหารงานพัฒนา โครงการดานตางๆ เพ่ือเสริมสรางรายไดที่ยั่งยืนระยะยาว 
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 โครงสรางรายได ของบริษัทและบริษัทยอยสําหรับป 2554 - 2556 และงวด 6 เดือนแรกของป 2557 เปนดังน้ี 

  ป 2554 ป 2555 ป 2556 ม.ค. - มิ.ย. 2557 

  ลานบาท  รอยละ  ลานบาท  รอยละ  ลานบาท  รอยละ  ลานบาท  รอยละ  

ธุรกิจการลงทุนและพัฒนาอสังหาริมทรัพย 
รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพย 2,544.87 70.24 3,170.79 57.34 3,744.85 59.81 1,507.16  47.04  
รายไดคาเชาสํานกังาน 13.33 0.37 236.84 4.28 1,184.61 18.92 602.88  18.82  
รายไดคาเชาอพารทเมนท 12.04 0.33 12.94 0.23 16.83 0.27 6.82  0.21  
รายไดจากกิจการสนามกอลฟ - - 2.44 0.04 22.17 0.35 9.92  0.31  
รายไดจากการขายและการใหบริการ - - 8.10 0.15 0.73 0.01 -   -   
รายไดจากการใหเชาตามสัญญาเชาทางการเงิน - - 1,012.09 18.30 - - -   -   
กําไรจากการจําหนายสินทรัพยไมหมุนเวียนที่
ถือไวเพือ่ขาย - - - - - - 419.36  13.09  
ดอกเบี้ยรับ 0.98 0.03 5.40 0.10 15.30 0.24 0.35  0.01  
รายไดอืน่ 6.97 0.19 6.69 0.12 30.94 0.49 12.34  0.39  
รวมรายไดธุรกิจการลงทุนและพัฒนา
อสังหาริมทรัพย 2,578.19 71.16 4,455.29 80.56 5,015.43 80.10 2,558.83  79.86  

ธุรกิจผงสังกะสีออกไซดและเคมีภณัฑ 
รายไดจากการขาย - ในประเทศ 906.33 25.01 851.99 15.41 888.05 14.18 468.47  14.62  
รายไดจากการขาย - ตางประเทศ 79.70 2.20 109.80 1.99 168.63 2.69 149.20  4.66  
รวมรายไดจากการขาย 986.02 27.21 961.79 17.39 1,056.68 16.88 617.67  19.28  
เงินชดเชยจากประกันภัย - - 43.77 0.79 - - -   -   
ดอกเบี้ยรับ - - - - 0.18 - 0.05  0.00  
รายไดอืน่ 9.84 0.27 10.25 0.19 11.44 0.18 3.83  0.12  
รวมรายไดธุรกิจผงสังกะสีออกไซดและ
เคมีภัณฑ 995.87 27.48 1,015.81 18.37 1,068.30 17.06 621.55  19.40  

ธุรกิจอ่ืน 
รายไดจากการขายเคร่ืองบันทึกเวลาและ
อุปกรณควบคุมรับจอดรถ 43.74 1.21 51.57 0.93 55.31 0.88 21.75  0.68  
รายไดจากธุรกิจทีป่รึกษาดานประหยัดพลังงาน 2.05 0.06 2.05 0.04 2.26 0.04 1.11  0.03  
ดอกเบี้ยรับ 2.05 0.06 1.60 0.03 4.52 0.07 0.39  0.01  
รายไดอืน่ 1.43 0.04 3.90 0.07 115.39 1.84 0.46  0.01  
รวมรายไดจากธุรกิจอ่ืน 49.27 1.36 59.12 1.07 177.48 2.83 23.71  0.74  

รายไดรวม 3,623.23 100.00 5,530.23 100.00 6,261.21 100.00 3,204.09  100.00 
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 คณะกรรมการและผูถือหุน 

 คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 มีรายละเอียดดังน้ี 

 รายชื่อ ตําแหนง 
1. นางสาวพจนีย ธนวรานิช ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
2. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการ 
3. นายปณต สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการ / ประธานเจาหนาที่บริหาร 
4. นายสุวิทย จินดาสงวน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
5. นายนรรัตน ล่ิมนรรัตน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
6. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการ 
7. นายธนพล ศิริธนชัย กรรมการ 
8. นายวรวรรต ศรีสอาน กรรมการ / กรรมการผูจัดการ 

ทั้งน้ี กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท ไดแก  นายฐาปน สิริวัฒนภักดี นายปณต สิริวัฒนภักดี นายสิทธิชัย 
ชัยเกรียงไกร นายธนพล ศิริธนชัย นายวรวรรต ศรีสอาน กรรมการสองในหาคนลงนามและประทับตราสําคัญ
ของบริษัท 

 ผูถือหุน 

ณ วันที่  30 ตุลาคม 2557 (วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนลาสุด) บริษัทมีทุนจดทะเบียนจํานวน 4,044,770,615  
บาท ทุนที่ออกและชําระแลวจํานวน 1,911,926,537 บาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 1,911,926,537 หุน มูลคาที่
ตราไวหุนละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดผูถือหุน ดังน้ี 

 รายช่ือผูถือหุน จํานวนหุน 
รอยละของ 

จํานวนหุนท้ังหมด 
1. บริษัท อเดลฟอส จํากัด * 1,262,010,305 66.01 
2. AIA Company Limited-TIGER 29,800,003 1.56 
3. บริษัท ไทยเอ็นวดีีอาร จํากัด 27,102,439 1.42 
4. นายนเรศ งามอภชิน 27,000,000 1.41 
5. นายวิโรจน เศวตวาณิช 17,364,000 0.91 
6. นายวิเชียร เศวตวาณิช 17,000,000 0.89 
7. นายบุญเกียรติ เอือ้สุดกิจ 16,730,300 0.88 
8. นางสาวกันธิมา พรศรีนิยม 10,000,000 0.52 
9. นายเสกสรร ต้ังกอบลาภ 8,000,000 0.42 

10. EAST FOURTEEN LIMITED-EMERGING MARKETS 
SMALL CAP SERIES 7,086,000 0.37 

 รวมผูถือหุน 10 รายแรก 1,422,093,047 74.38 
11. ผูถือหุนอื่น 489,833,490 25.62 
 รวม 1,911,926,537 100.00 

หมายเหต ุ: * บริษัท อเดลฟอส จํากัด ถือหุนโดย นายฐาปน สิริวัฒนภักดี รอยละ 50 และนายปณต สิริวัฒนภักดี รอยละ 50 
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 สรุปผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน 

 ตารางสรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทยอยสําหรับป 2554 - 2556  และ ง ว ด 
6 เดือนแรกของป 2557 

งบแสดงฐานะการเงินรวม 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  ณ วันท่ี  
30 มิถุนายน 2557 ป 25541/ ป 25551/ ป 2556 

ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ สอบทาน 

 ลานบาท  %  ลานบาท  %  ลานบาท  %  ลานบาท  % 

สินทรัพย                 
สินทรัพยหมุนเวียน                 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 237.71  3.43  1,101.57  5.46  497.53  2.39  413.25  1.81  
เงินลงทุนชั่วคราว-เงินฝากประจํา -  -  113.93  0.57  39.58  0.19  40.02  0.18  
ลูกหนี้การคา 142.30  2.05  336.05  1.67  368.01  1.76  310.95  1.36  
ลูกหนี้อื่นและเงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน 10.42  0.15  94.41  0.47  11.92  0.06  10.38  0.05  
สินคาคงเหลือ 345.12  4.98  303.16  1.50  215.98  1.04  206.73  0.91  
โครงการอสังหาริมทรัพยระหวางการพัฒนา 2,714.38  39.13  3,198.50  15.87  5,400.48  25.89  7,941.14  34.82  
เงินลวงหนาคากอสรางโครงการอสังหาริมทรัพยระหวาง
การพัฒนา 103.01  

   
1.49  188.85  0.94  324.06  1.55  330.22  1.45  

เงินมัดจําท่ีดินโครงการอสังหาริมทรัพยระหวางการ
พัฒนา 152.12  2.19  -  -  64.50  0.31  -  -  
สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขาย -  -  -  -  62.72  0.30  68.63  0.30  
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 197.46  2.85  269.58  1.34  156.97  0.75  282.11  1.24  

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 3,902.52  56.26  5,606.05  27.81  7,141.75  34.24  9,603.43  42.11  

สินทรัพยไมหมุนเวียน                 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค้ําประกัน -  -  6.50  0.03  5.57  0.03  24.17  0.11  
เงินลงทุนในบริษัทรวม 1.81  0.03  89.92  0.45  91.75  0.44  86.09  0.38  
ลูกหนี้อื่นและเงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการท่ีเก่ียวของ
กัน -  -  -  -  156.45  0.75  184.97  0.81  
เงินลวงหนาคากอสรางอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 4.66  0.07  75.00  0.37  -  -  -  -  
โครงการอสังหาริมทรัพยพัฒนาเพื่อขาย -  -  147.44  0.73  152.68  0.73  146.59  0.64  
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 2,078.46  29.97  9,681.65  48.03  8,727.36  41.84  8,149.70  35.73  
เงินมัดจําคาท่ีดิน                 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ  544.99  7.86  2,201.54  10.92  2,257.63  10.82  2,317.35  10.16  
คาเชาจายลวงหนา 298.26  4.30  2,119.31  10.51  2,092.11  10.03  1,827.36  8.01  
คาความนิยม 1.34  0.02  1.34  0.01  1.34  0.01  1.34  0.01  
สินทรัพยไมมีตัวตน 18.17  0.26  23.50  0.12  31.01  0.15  27.64  0.12  
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 53.01  0.76  69.51  0.34  56.43  0.27  55.57  0.24  
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 32.90  0.47  137.41  0.68  146.48  0.70  382.94  1.68  

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 3,033.60  43.74  14,553.12  72.19  13,718.81  65.76  13,203.72  57.89  

รวมสินทรัพย  6,936.12  100.00  20,159.17  100.00  20,860.56  100.00  22,807.15  100.00  

. 



รายงานความเห็นทีป่รึกษาทางการเงินอิสระตอการไดมาและจําหนายไปซ่ึงสินทรัพย และรายการที่เก่ียวโยงกัน 
 

 - เอกสารแนบ 1 หนา 10 - 

งบแสดงฐานะการเงินรวม 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  ณ วันท่ี  
30 มิถุนายน 2557 ป 25541/ ป 25551/ ป 2556 

ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ สอบทาน 

 ลานบาท  %  ลานบาท  %  ลานบาท  %  ลานบาท  % 

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน                 
หน้ีสินหมุนเวียน                 
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะส้ันจาก
สถาบันการเงิน 357.00  5.15  295.82  1.47  2,157.63  10.34  2,018.00  8.85  
เจาหนี้การคา 304.79  4.39  330.19  1.64  319.75  1.53  608.14  2.67  
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งป 721.60  10.40  2,333.34  11.57  585.90  2.81  1,534.86  6.73  
เจาหนี้อื่นและเงินกูยืมระยะส้ันจากบุคคลหรือกิจการท่ี
เก่ียวของกัน 2.82  0.04  3.56  0.02  2.31  0.01  2.89  0.01  
ภาษีเงินไดคางจาย 58.08  0.84  49.47  0.25  1.78  0.01  -  -  
เงินรับลวงหนาจากลูกคา 181.32  2.61  386.06  1.92  253.28  1.21  299.17  1.31  
คาเชารับลวงหนาจากกิจการท่ีเก่ียวของกันที่ถึงกําหนด
รับรูภายในหนึ่งป 886.72  12.78  52.63  0.26  52.63  0.25  52.63  0.23  
เจาหนี้เงินประกันผลงานโครงการ 24.01  0.35  86.66  0.43  54.07  0.26  80.27  0.35  
เงินรับลวงหนาจากการใชสิทธิซื้อหุนของบริษัทยอย -  -  -  -  25.31  0.12  -  -  
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 73.55  1.06  360.04  1.79  341.49  1.64  368.43  1.62  

รวมหนี้สินหมุนเวียน 2,609.89  37.63  3,897.77  19.33  3,794.15  18.19  4,964.39  21.77  

หน้ีสินไมหมุนเวียน                 
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 1,429.50  20.61  3,454.65  17.14  4,903.24  23.50  4,800.17  21.05  
เงินกูยืมระยะยาวจากผูถือหุนของบริษัทยอย -  -  262.21  1.30  273.41  1.31  273.41  1.20  
คาเชารับลวงหนาจากกิจการท่ีเก่ียวของกัน 453.27  6.53  1,421.59  7.05  1,369.16  6.56  1,342.76  5.89  
ภาระผูกพันของผลประโยชนพนักงาน 15.26  0.22  42.75  0.21  33.18  0.16  32.33  0.14  
ประมาณการหนี้สินระยะยาว -  -  273.66  1.36  318.36  1.53  322.90  1.42  
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 2.23  0.03  314.77  1.56  297.23  1.42  265.83  1.17  
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 131.41  1.89  493.40  2.45  564.58  2.71  592.86  2.60  

รวมไมหน้ีสินหมุนเวียน 2,031.67  29.29  6,263.03  31.07  7,759.16  37.20  7,630.26  33.46  

รวมหนี้สิน 4,641.56  66.92  10,160.80  50.40  11,553.31  55.38  12,594.65  55.22  

สวนของผูถอืหุน                 
ทุนจดทะเบียน 764.77    4,044.77    4,044.77    4,044.77    

ทุนที่ออกและชําระเต็มมูลคาแลว - หุนสามัญ  764.77  11.03  1,911.93  9.48  1,911.93  9.17  1,911.93  8.38  
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 474.57  6.84  5,063.20  25.12  5,063.20  24.27  5,063.20  22.20  
กําไรสะสม                 
    จัดสรรแลว - ทุนสํารองตามกฎหมาย 56.79  0.82  78.29  0.39  90.48  0.43  90.48  0.40  
    ยังไมไดจัดสรร 577.84  8.33  759.85  3.77  699.84  3.35  363.24  1.59  
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน -  -  (670.63) (3.33) (910.93) (4.37) (496.51) (2.18) 
รวมสวนของผูถือหุนของบริษัท 1,873.97  27.02  7,142.64  35.43  6,854.52  32.86  6,932.34  30.40  
สวนไดเสียที่ไมมอีาํนาจควบคุม 420.59  6.06  2,855.73  14.17  2,452.73  11.76  3,280.16  14.38  



รายงานความเห็นทีป่รึกษาทางการเงินอิสระตอการไดมาและจําหนายไปซ่ึงสินทรัพย และรายการที่เก่ียวโยงกัน 
 

 - เอกสารแนบ 1 หนา 11 - 

งบแสดงฐานะการเงินรวม 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  ณ วันท่ี  
30 มิถุนายน 2557 ป 25541/ ป 25551/ ป 2556 

ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ สอบทาน 

 ลานบาท  %  ลานบาท  %  ลานบาท  %  ลานบาท  % 

รวมสวนของผูถอืหุน 2,294.56  33.08  9,998.37  49.60  9,307.25  44.62  10,212.50  44.78  

รวมหนี้สินและสวนของผูถอืหุน 6,936.12  100.00  20,159.17  100.00  20,860.56  100.00  22,807.15  100.00  

หมายเหตุ : 1/ตัวเลขงบการเงินป 2554 และป 2555 ที่แสดงในตารางขางตน อางอิงจากตัวเลขปรับปรุงใหมตามที่ผูสอบบัญชีแสดง
เปรียบเทียบไวกับงบการเงินป 2556 

 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม สําหรับงวด 6 เดือน 

ป 2554 ป 25551/ ป 2556 ม.ค. - มิ.ย. 2557 

ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ สอบทาน 

 ลานบาท  %  ลานบาท  %  ลานบาท  %  ลานบาท  % 

รายได                 
รายไดจากการขายและการใหบริการ 1,043.85  28.81  1,023.51  18.51  1,114.99  17.81  639.68  19.96  
รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพย 2,544.87  70.24  3,141.73  56.81  3,744.85  59.81  1,507.16  47.04  
รายไดจากการใหเชาและบริการ 13.33  0.37  240.41  4.35  1,201.44  19.19  602.88  18.82  
รายไดจากกิจการสนามกอลฟ -  -  2.44  0.04  22.17  0.35  9.92  0.31  
รายไดจากการใหเชาตามสัญญาเชาทางการเงิน -  -  1,012.09  18.30  -  -  -  -  
ดอกเบ้ียรับ 3.20  0.09  4.15  0.08  19.99  0.32  9.35  0.29  
เงินชดเชยจากการประกันภัยสุทธิ -  -  43.77  0.79  -  -  -  -  
รายไดอื่น 18.07  0.50  62.13  1.12  157.77  2.52  435.10  13.58  
     รวมรายได 3,623.32  100.00  5,530.23  100.00  6,261.21  100.00  3,204.09  100.00  

คาใชจาย                 
ตนทุนขายและตนทุนการใหบริการ 978.53  27.01  953.94  17.25  1,028.43  16.43  608.57  18.99  
ตนทุนขายอสังหาริมทรัพย 1,783.37  49.22  2,284.75  41.31  2,912.93  46.52  1,105.03  34.49  
ตนทุนจากการใหเชาและบริการ 40.17  1.11  250.42  4.53  869.84  13.89  407.30  12.71  
ตนทุนจากกิจการสนามกอลฟ -  -  1.24  0.02  12.50  0.20  6.62  0.21  
ตนทุนจากการใหเชาตามสัญญาเชาทางการเงิน -  -  843.13  15.25  -  -  -  -  
คาใชจายในการขาย 175.81  4.85  233.03  4.21  359.24  5.74  190.50  5.95  
คาใชจายในการบริหาร 291.91  8.06  313.58  5.67  695.69  11.11  388.97  12.14  
ตนทุนทางการเงิน 31.83  0.88  141.16  2.55  354.30  5.66  145.88  4.55  
     รวมคาใชจาย 3,301.62  91.12  5,021.25  90.80  6,232.93  99.55  2,852.87  89.04  

สวนแบงกําไรในตราสารทุน - การบัญชีดานผูลงทุน                 
บริษัทรวม (1.08) (0.03) 1.95  0.04  33.15  0.53  11.31  0.35  
กําไรกอนภาษีเงินได 320.62  8.85  510.93  9.24  61.43  0.98  362.53  11.31  
ผลประโยชน (คาใชจาย) ภาษีเงินได (114.52) (3.16) (109.48) (1.98) (54.72) (0.87) 22.99  0.72  
กําไรสําหรับงวด 206.10  5.69  401.45  7.26  6.71  0.11  385.52  12.03  
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด-สุทธิจากภาษี -    -    -    -   
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 206.10    401.45    6.71    385.52    

. 



รายงานความเห็นทีป่รึกษาทางการเงินอิสระตอการไดมาและจําหนายไปซ่ึงสินทรัพย และรายการที่เก่ียวโยงกัน 
 

 - เอกสารแนบ 1 หนา 12 - 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม สําหรับงวด 6 เดือน 

ป 2554 ป 25551/ ป 2556 ม.ค. - มิ.ย. 2557 

ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ สอบทาน 

 ลานบาท  %  ลานบาท  %  ลานบาท  %  ลานบาท  % 

การแบงปนกําไรขาดทุน                 
สวนที่เปนของบริษัทใหญ 63.09    249.40    175.35    173.41    
สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 143.01    152.05    (168.64)   212.11    
  206.10    401.45    6.71    385.52    

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาทตอหุน) 0.082            0.312           0.092           0.091    

หมายเหต ุ: 1/ตัวเลขงบการเงินป 2555 ที่แสดงในตารางขางตน อางอิงจากตัวเลขปรับปรุงใหมตามที่ผูสอบบัญชีแสดงเปรียบเทียบไว
กับงบการเงินป 2556 

กระแสเงินสด 

หนวย : ลานบาท ป 2554 ป 2555 ป 2556 ม.ค. - มิ.ย. 2557 
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน (1,206.34) 166.43  (1,660.54) (2,040.27) 
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน (432.32) (4,284.65) 483.69  940.22  
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 1,695.39  4,982.08  572.81  1,015.77  
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดสุทธิเพิ่มข้ึน (ลดลง)  56.73  863.86  (604.04) (84.28) 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนงวด 180.36  237.71  1,101.57  497.53  
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราตางประเทศคงเหลือส้ินงวด 0.62  -  -  -  
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายงวด 237.71  1,101.57  497.53  413.25  

หมายเหตุ :  งบการเงินสําหรับป 2554 ผานการตรวจสอบโดยนายนิรันดร ลีลาเมธวัฒน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 2316 สําหรับงบการเงินป 
2555 - 2556 ผานการตรวจสอบโดยนางสาวนิตยา เชษฐโชติรส ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4439 สําหรับขอมูลทางการเงิน
ระหวางกาลงวด 6 เดือนแรกของป 2557 ผานการสอบทานโดยนางสาววิภาวรรณ ปทวันวิเวก ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4795 
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ซึ่งเปนผูสอบบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย 

อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ 
 ป 2554 ป 2555 ป 2556 ม.ค. - มิ.ย. 2557 

 อัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity Ratio)      

อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 1.50  1.44  1.88  1.93  

อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา) 0.15  0.42  0.24  0.16  

อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด (เทา) (0.57) 0.05  (0.43) (0.93) 1/ 

อัตราสวนหมุนเวยีนลูกหนี้การคา (เทา) 6.26  5.28  6.58  3.591/  

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 57.55  68.12  54.71  100.29  

อัตราสวนหมุนเวยีนสินคาคงเหลือ (เทา) 25.31  11.38  9.68  3.79 1/ 

ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย (วัน) 14.22  31.62  37.20  94.90  

อัตราสวนหมุนเวยีนเจาหนี้การคา (เทา) 6.23  10.99  14.84  4.541/  

ระยะเวลาชาํระหน้ีเฉลี่ย (วัน) 57.81  32.75  24.25  79.25  
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 ป 2554 ป 2555 ป 2556 ม.ค. - มิ.ย. 2557 

Cash Cycle 13.97  67.00  67.66  115.94  
 อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร 
(Profitability Ratio)          

 อัตรากําไรข้ันตน (รอยละ)  22.21  20.82  20.71  23.72  

 อัตรากําไรสุทธิ (รอยละ)  5.69  7.26  0.11  19.83  

 อัตราผลตอบแทนผูถอืหุน (รอยละ)  9.42  6.53  0.07  7.351/  
 อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 
(Efficiency Ratio)          

 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (รอยละ)  3.46  2.96  0.03  3.29 1/ 

 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร (รอยละ)  32.52  33.22  30.05  34.681/  

 อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย (เทา)  0.61  0.41  0.31  0.171/  
 อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน 
(Financial Policy Ratio)          

 อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถอืหุน (เทา)  2.02  1.02  1.24  1.23  

หมายเหตุ :  1/ ปรับการคํานวณเปนรายปเพื่อการเปรียบเทียบ 

 การวิเคราะหผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน 

ผลการดําเนินงานป 2554 - 2556 

รายไดรวม 

บริษัทมีรายไดรวมในป 2554 - 2556 จํานวน 3,623.23 ลานบาท 5,530.23 ลานบาท และ 6,261.21 ลานบาท 
ตามลําดับ รายไดสวนใหญมาจากธุรกิจการลงทุนและพัฒนาอสังหาริมทรัพยคิดเปนรอยละ 71.16 รอยละ 80.56 และรอยละ 
80.10 ของรายไดรวมในป 2554 - 2556 ตามลําดับ รองลงมาเปนรายไดจากธุรกิจผงสังกะสีออกไซดและเคมีภัณฑคิดเปน
รอยละ 27.48 รอยละ 18.37 และรอยละ 17.06 ของรายไดรวมในป 2554 - 2556 ตามลําดับ สวนที่เหลือเปนรายไดจากธุรกิจ
อื่นคิดเปนรอยละ 1.36 รอยละ 1.07 และรอยละ 2.83 ของรายไดรวมในป 2554 - 2556 ตามลําดับ 

 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย  

 บริษัทมีรายไดจากธุรกิจการลงทุนและพัฒนาอสังหาริมทรัพยในป 2554 - 2556 จํานวน 2,578.19 ลานบาท 
4,455.29 ลานบาท และ 5,015.43 ลานบาท ตามลําดับ เพ่ิมขึ้นจํานวน 1,877.10 ลานบาท และ 560.14 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้น
รอยละ 72.81 และรอยละ 12.57 ในป 2555 - 2556 ตามลําดับ  

 รายไดจากธุรกิจการลงทุนและพัฒนาอสังหาริมทรัพยสวนใหญเกิดจากรายไดจากการขายอสังหาริมทรัพยซึ่งในป 
2554 - 2556 มีจํานวน 2,544.87 ลานบาท 3,170.79 ลานบาท และ 3,744.85 ลานบาท ตามลําดับ เพ่ิมขึ้นจํานวน 625.92 ลาน
บาท และ 574.06 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 24.60 และรอยละ 18.10 ในป 2555 - 2556 ตามลําดับ โดยในป 2555 รายได
จากการขายอสังหาริมทรัพยเพ่ิมขึ้นจากปกอน สาเหตุหลักเกิดจากรายไดจากการโอนหองชุดจํานวน 1,619 ยูนิต จาก
โครงการยู ดีไลท @ บางซื่อ สเตช่ัน จํานวน 562 ยูนิต โครงการยู ดีไลท @ ออนนุช สเตช่ัน จํานวน 773 ยูนิต โครงการยู 
ดีไลท @ จัตุจักร สเตช่ัน จํานวน 272 ยูนิต และโครงการยู ดีไลท @ หวยขวาง สเตช่ัน จํานวน 12 ยูนิต เปรียบเทียบกับป 
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2554 ที่มีการรับรูรายไดจากการโอนหองชุดจํานวน 1,236 ยูนิต สําหรับป 2556 รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพยเพ่ิมขึ้น
จากปกอน สาเหตุหลักเกิดจากบริษัทมีการรับรูรายไดจากทั้งหมด 8 โครงการ แบงเปนโครงการแนวสูง 4 โครงการคิดเปน
รอยละ 83 ของรายไดจากการขายอสังหาริมทรัพยเพ่ือขาย และโครงการแนวราบ 4 โครงการคิดเปนรอยละ 17 ของรายได
จากการขายอสังหาริมทรัพยเพ่ือขาย 

 รายไดจากการใหเชาอาคารสํานักงานในป 2554 - 2556 มีจํานวน 13.33 ลานบาท 236.84 ลานบาท และ 1,184.61 
ลานบาท ตามลําดับ เพ่ิมขึ้นจํานวน 223.51 ลานบาท และ 947.77 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 1,676.74 และรอยละ 400.17 
ในป 2555 - 2556 ตามลําดับ โดยในป 2555 บริษัทมีรายไดจากการใหเชาอาคารสํานักงาน ปารคเวนเชอร อีโคเพล็กซ ซึ่ง
เปนอาคารสํานักงานเกรดเอ ซึ่งกอสรางสร็จในเดือนกันยายน 2554  โดย ณ สิ้นป 2555 มีการใหเชาพ้ืนที่สํานักงานและ
รานคารวมแลวรอยละ 79 ของพื้นที่เชาทั้งหมด นอกจากน้ี บริษัทรับรูรายไดจากการใหเชาอาคารสํานักงานของกลุม GOLD 
เพ่ิมขึ้นจํานวน 72.1  ลานบาท สวนในป 2556 รายไดจากการใหเชาอาคารสํานักงานเพิ่มขึ้นจากปกอน สาเหตุหลักมาจาก
รายไดคาเชาอาคารสํานักงาน ปารคเวนเชอร อีโคเพล็กซ ซึ่ง ณ สิ้นป 2556 มีผูเชาที่เซ็นสัญญาเชาและจายเงินมัดจําแลวรอย
ละ 99 ของพื้นที่เชาทั้งหมด นอกจากน้ี บริษัทรับรูรายไดจากการใหเชาอาคารสํานักงานของกลุม GOLD จํานวน 947.60 
ลานบาท 

ธุรกิจผลิตสังกะสีออกไซด 

บริษัทมีรายไดจากธุรกิจผลิตสังกะสีออกไซด ในป 2554 - 2556 จํานวน 986.02 ลานบาท 961.79 ลานบาท และ 
1,056.68 ลานบาท ตามลําดับ เพ่ิมขึ้น/(ลดลง)จํานวน (24.23) ลานบาท และ 94.89 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้น/(ลดลง)รอยละ 
(2.46) และรอยละ 9.87 ในป 2555 - 2556 ตามลําดับ โดยในป 2555 รายไดจากธุรกิจผลิตสังกะสีออกไซดลดลงจากปกอน 
เน่ืองจากการลดลงของราคาขายสินคาของตลาดโลกซึ่งสอดคลองกับราคาสังกะสีแทงในตลาดโลกที่ปรับลดลงจากป 2554 
ประมาณ 319 เหรียญดอลลารสหรัฐตอตัน สําหรับป 2556 รายไดจากธุรกิจผลิตสังกะสีออกไซดเพ่ิมขึ้นจากปกอน สาเหตุ
หลักมาจากปริมาณการขายท่ีเพ่ิมขึ้น 1,200 ตัน โดยมีราคาขายเฉล่ียป 2556 ประมาณ 1,906 เหรียญดอลลารสหรัฐตอตัน 

กําไรขั้นตน 

บริษัทมีกําไรข้ันตนในป 2554 - 2556 จํานวน 799.98 ลานบาท 917.74 ลานบาท และ 1,259.75 ลานบาท 
ตามลําดับ โดยมีอัตรากําไรขั้นตนเทากับรอยละ 22.21 รอยละ 20.82 และรอยละ 20.71 ในป 2554 - 2556 ตามลําดับ ในป 
2555 กําไรขั้นตนเพ่ิมขึ้นจากปกอน สาเหตุหลักเน่ืองจากอัตรากําไรข้ันตนของธุรกิจอสังหาริมทรัพยเพ่ือขายประเภท
คอนโดมิเนียมเพ่ิมสูงขึ้นจํานวน 92.30 ลานบาท สวนในป 2556 อัตรากําไรข้ันตนไมเปล่ียนแปลงจากปกอน โดยมีกําไร
ขั้นตนจากธุรกิจอสังหาริมทรัพยเพ่ือขายอยูที่ 831.9 ลานบาท หรือรอยละ 22  และจากธุรกิจอสังหาริมทรัพยเพ่ือใหเชา
ประเภทสํานักงาน 331.60 ลานบาท หรือรอยละ 28  และจากธุรกิจผลิตสังกะสีออกไซด 64.30 ลานบาทหรือรอยละ 6 
ตามลําดับ 

กําไรจากการใหเชาตามสัญญาเชาการเงิน 

บรษิัทมีกําไรจากการใหเชาตามสัญญาเชาการเงินในป 2555 จํานวน 168.96 ลานบาท เน่ืองจากในระหวางป 2555 
บริษัทไดสงมอบพ้ืนที่เชาสวนของโรงแรมใหกับบริษัท ทีซีซี ลักซซูรี่โฮเทลส แอนดรีสอรท จํากัด ซึ่งไดเชาพ้ืนที่ระยะยาว
โดยเปนสิทธิการเชา 30 ป และมีรายไดคาเชาทั้งหมดตามสัญญาเชา 30 ปจํานวน 1,476.3 ลานบาท ซึ่งรับมาลวงหนาแลว
ทั้งหมด เน่ืองจากรายการดังกลาวจัดเปนสัญญาเชาการเงินที่ทําใหเกิดการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนทั้งหมดหรือเกือบ
ทั้งหมดที่บริษัทพึงไดรับจากสินทรัพยใหแกผูเชา ไมวาในที่สุดการโอนกรรมสิทธิ์จะเกิดขึ้นหรือไม ตามมาตรฐานบัญชี 
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ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สัญญาเชา บริษัทจึงรับรูรายไดจากการใหเชาตามสัญญาเชาทางการเงินจํานวน 1,012.09 
ลานบาท พรอมตนทุนจํานวน 843.13 ลานบาท ณ วันที่สงมอบพ้ืนที่ มีผลทําใหเกิดกําไรจากรายการดังกลาวจํานวน 168.96 
ลานบาท ซึ่งเปนรายการท่ีรับรูเพียงครั้งเดียว สําหรับรายไดคาเชารับลวงหนาสวนที่เหลืออีก 464.20 ลานบาท จะทยอยรับรู
เปนรายไดตามสัญญาเชาระยะยาว 30 ป 

คาใชจายในการขายและบริหาร 

บริษัทมีคาใชจายในการขายและบริหาร ในป 2554 - 2556 จํานวน 468.80 ลานบาท 544.66 ลานบาท และ 
1,021.78 ลานบาท ตามลําดับ เพ่ิมขึ้นจํานวน 75.86 ลานบาท และ 477.12 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 16.18 และรอยละ 
87.60 ในป 2555 - 2556 ตามลําดับ ในป 2555 คาใชจายในการขายของบริษัทเพ่ิมขึ้นจํานวน 57.22 ลานบาท สาเหตุหลักเกิด
จากการรับรูรายไดจากการโอนหองที่เพ่ิมขึ้นของอสังหาริมทรัพยเพ่ือขายประเภทคอนโดมิเนียม นอกจากน้ี เกิดจากการ
รวมคาใชจายในการขายและบริหารของกลุม GOLD สําหรับชวงเวลาต้ังแตเกิดการรวมกิจการจํานวน 36.0 ลานบาท ทั้งน้ี 
บริษัทมีสวนแบงกําไรในบริษัทรวมในป 2555 จํานวน 1.95 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากป 2554 ที่มีสวนแบงขาดทุนจํานวน 1.08 
ลานบาท สวนในป 2556 คาใชจายในการขายของบริษัทเพ่ิมขึ้นจํานวน 126.21 ลานบาทจากงวดเดียวกันของปกอน สาเหตุ
หลักเกิดจากคาใชจายในการขายท่ีมาจากสวนของกลุม GOLD ที่เพ่ิมขึ้นจํานวน 51.8 ลานบาทจากการวมกิจการ และ
คาใชจายในการขายของกลุม UV ที่เพ่ิมขึ้น 74.5 ลานบาท ซึ่งคาใชจายในการขายเพ่ิมขึ้นสอดคลองกับยอดขายที่เพ่ิมขึ้น 
สวนคาใชจายในการบริหารที่เพ่ิมขึ้นจํานวน 382.11 ลานบาท สาเหตุหลักมาจากคาใชจายในการบริหารในสวนของกลุม 
GOLD ที่เพ่ิมขึ้นจํานวน 396.10 ลานบาทจากการรวมกิจการ ในขณะที่คาใชจายในการบริหารของกลุม UV ลดลงจํานวน 
14.0 ลานบาท ทั้งน้ี บริษัทมีสวนแบงกําไรในบริษัทรวมในป 2556 จํานวน 33.15 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากปกอนจํานวน 31.20 
ลานบาท 

ตนทุนทางการเงิน 

บริษัทมีตนทุนทางการเงินในป 2554 - 2556 จํานวน 31.83 ลานบาท 141.16 ลานบาท และ 354.30 ลานบาท 
เพ่ิมขึ้นจํานวน 109.33 ลานบาท และ 213.14 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 343.48 และรอยละ 150.99 ในป 2555 - 2556 
ตามลําดับ ในป 2555 ตนทุนทางการเงินเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปกอน สาเหตุหลักเกิดจากการรับรูดอกเบี้ยจาย
ของโครงการปารคเวนเชอร อีโคเพล็กซ เปนคาใชจายซึ่งเพ่ิมขึ้นจากปกอนจํานวน 69.4 ลานบาท ในขณะที่ปกอนบริษัท
รับรูดอกเบี้ยจายสวนใหญเปนตนทุนของโครงการเน่ืองจากโครงการดังกลาวอยูระหวางกอสราง และดอกเบ้ียจายจากกลุม 
GOLD จํานวน 22.4 ลานบาทซึ่งเกิดจากการรวมกิจการดังกลาวในงบการเงินรวมของบริษัท สวนในป 2556 ตนทุนทาง
การเงินของบริษัทเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปกอน สาเหตุหลักเกิดจากตนทุนทางการเงินของกลุม GOLD ที่เกิด
จากการรวมกิจการ ในขณะที่ตนทุนทางการเงินของกลุม UV ลดลง 13.3 ลานบาท 

กําไรสุทธิ 

บริษัทมีกําไรสุทธิในป 2554 - 2556 จํานวน 206.10 ลานบาท 401.45 ลานบาท และ 6.71 ลานบาท เพ่ิมขึ้น/(ลดลง)
จํานวน 195.35 ลานบาท และ (394.74) ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 94.79 และรอยละ (98.33) ในป 2555 - 2556 ตามลําดับ 
ในป 2555 กําไรสุทธิของบริษัทเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปกอน สาเหตุหลักเกิดจากการรับรูกําไรจากการใหเชา
ตามสัญญาเชาการเงินจํานวน 169.0 ลานบาท สวนในป 2556 กําไรสุทธิของบริษัทลดลงเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปกอน 
สาเหตุเกิดจากบริษัทไมมีการรับรูกําไรจากการใหเชาตามสัญญาเชาการเงินในป 2556 ประกอบกับคาใชจายในการขายและ
บริหารและตนทุนทางการเงินที่สูงขึ้นในระหวางป ซึ่งเกิดจากการรวมกิจการกับกลุม GOLD ทําใหกําไรสุทธิลดลง 
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ผลการดําเนินงานงวด 6 เดือนแรกของป 2557 

บริษัทมีรายไดจากการขาย บริการและใหเชาในงวด 6 เดือนแรกของป 2557 จํานวน 2,759.64 ลานบาท เพ่ิมขึ้น
เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปกอนที่มีจํานวน 1,563.73 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นจํานวน 1,195.87 ลานบาท คิดเปนรอยละ 
76.48 รายไดจากการขาย บริการและใหเชาที่เพ่ิมขึ้นสาเหตุหลักมาจาก 

- ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย บริษัทมีรายไดจากการขายอสังหาริมทรัพยในงวด 6 เดือนแรกของป 2557 
จํานวน 1,507.16 บาท เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปกอนที่มีจํานวน 436.71 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้น
จํานวน 1,070.45 ลานบาท คิดเปนรอยละ 245.12 โดยมาจากรายไดแนวสูงเพ่ิมขึ้นจํานวน555.40 ลานบาท 
และรายไดแนวราบเพิ่มขึ้นจํานวน 515.10 ลานบาท สวนใหญมาจากโครงการยูดีไลท 3 ประชาช่ืน-บางซื่อ 
โครงการยูดีไลท เรสซิเดนซ พัฒนาการ-ทองหลอ โครงการคอนโด ยู @ หัวหมาก สเตช่ัน โครงการโกลเดน 
เลเจนด โครงการโกลเดน เฮอริเทจ โครงการโกลเดน นครา โครงการ แกรนด โมนาโค โครงการ โกลเดน 
วิลเลจ และ โครงการโกลเดน อเวนิว แจงวัฒนะ-ติวานนท 

- ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพ่ือใหเชา บริษัทมีรายไดจากการใหเชาและบริการในงวด 6 เดือนแรกของป 
2557 จํานวน 602.88 บาท เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปกอนที่มีจํานวน 575.09 ลานบาท หรือ
เพ่ิมขึ้นจํานวน 27.79 ลานบาท คิดเปนรอยละ 4.83 สาเหตุหลักเกิดจากการใหเชาอาคารสํานักงานเกรดเอ 
ปารคเวนเชอร อีโคเพล็กซ จํานวน 152.7 ลานบาท สูงกวางวดเดียวกันของปกอนจํานวน 21.9 ลานบาท 
เน่ืองจากอัตราคาเชาพ้ืนที่สูงขึ้น โดยมีผูเชาที่เซ็นสัญญาและจายเงินมัดจําแลวรอยละ 100 ของพ้ืนที่เชา
ทั้งหมด รวมท้ังอาคารสํานักงานของกลุม GOLD ที่คาเชาและบริการในงวด 6 เดือนแรกของป 2557 จํานวน 
450.3 ลานบาท สูงกวางวดเดียวกันของปกอนจํานวน 5.6 ลานบาท เน่ืองจากบริษัทมีผูเชาที่เซ็นสัญญาเชา
และจายเงินมัดจําแลวเพ่ิมสูงขึ้น โดยรายไดหลักมาจากอาคารสาทร สแควร ซึ่งมีอัตราการเชาสูงขึ้นมาอยูที่ 
78% สูงขึ้นเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปกอนที่มีอัตราการเชาอยูที่ 63% 

- ธุรกิจรายไดจากการขายและการใหบริการ บริษัทมีรายไดจากการขายและการใหบริการ ในงวด 6 เดือนแรก
ของป 2557 จํานวน 639.68 บาท เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปกอนที่มีจํานวน 540.15 ลานบาท หรือ
เพ่ิมขึ้นจํานวน 99.53 ลานบาท คิดเปนรอยละ 18.43 สาเหตุหลักเน่ืองจากธุรกิจสังกะสีออกไซดมียอดขาย
เพ่ิมขึ้นจาก 8,002 ตัน เปน 9,023 ตันในงวด6 เดือนแรกของป 2556 - 2557 ตามลําดับ หรือเพ่ิมขึ้นจํานวน 
1,021 ตัน คิดเปนอัตราเพ่ิมขึ้นรอยละ 12.76 สงผลใหรายไดจากธุรกิจสังกะสีออกไซดเพ่ิมขึ้นจาก 515.40 
ลานบาท เปน 617.70 ลานบาท ในงวด 6 เดือนแรกของป 2555 - 2556 ตามลําดับ 

บริษัทมีกําไรขั้นตนในงวด 6 เดือนแรกของป 2557 จํานวน 632.12 ลานบาท เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของ
ปกอนที่มีจํานวน 254.36 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นจํานวน 377.76 ลานบาท คิดเปนรอยละ 148.51 โดยมีอัตรากําไรขั้นตน
เทากับรอยละ 16.27 และรอยละ 22.91 ของรายไดจากการขาย บริการและใหเชาในงวด 6 เดือนแรกของป 2555 - 2556 
ตามลําดับ สําหรับกําไรข้ันตนแยกตามประเภทธุรกิจ มีรายละเอียด ดังน้ี 

- กําไรข้ันตนจากธุรกิจอสังหาริมทรัพยเพ่ิมสูงขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอนจํานวน 351.26 ลานบาท หรือ
สูงขึ้นรอยละ 690.51 สาเหตุหลักเน่ืองจากมีการโอนกรรมสิทธิ์เพ่ิมขึ้นทั้งจากโครงการแนวราบและแนวสูง 
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- กําไรข้ันตนจากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยใหเชาเพ่ิมสูงขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอนจํานวน 47.04 ลาน
บาท หรือสูงขึ้นรอยละ 31.67 สาเหตุหลักเน่ืองจากความสามารถในการลดตนทุนและการบริหารจัดการ
อาคารท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 

- กําไรข้ันตนจากธุรกิจขายและบริการลดลงจากงวดเดียวกันของปกอนจํานวน 18.10 ลานบาท หรือลดลงรอย
ละ 36.78 เน่ืองจากตนทุนวัตถุดิบที่เพ่ิมสูงขึ้น 

บริษัทมีคาใชจายในการขายและบริหารในงวด 6 เดือนแรกของป 2557 จํานวน 579.50 ลานบาท เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบ
กับงวดเดียวกันของปกอนที่มีจํานวน 406.97 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นจํานวน 172.53 ลานบาท คิดเปนรอยละ 42.39 ซึ่ง
สอดคลองกับอัตราการขายของโครงการอสังหาริมทรัพยแนวราบที่สูงขึ้น 

บริษัทมีกําไรสุทธิในงวด 6 เดือนแรกของป 2557 จํานวน 385.52 ลานบาท เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของป
กอนที่มีขาดทุนจํานวน 250.34 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นจํานวน 635.86 ลานบาท คิดเปนรอยละ 254.00 สาเหตุหลักมาจากการ
รับรูรายไดจากผลประกอบการที่ดีขึ้นจากธุรกิจอสังหาริมทรัพยในแนวราบ ซึ่งสามารถขายและรับรูรายไดในระยะเวลาอัน
สั้น และกําไรจากการขายสินทรัพยที่ไมไดใชประโยชนในการประกอบธุรกิจหลัก (Non-Core Assets) และผลประโยชน
ทางภาษีเงินไดที่เพ่ิมขึ้น 

ฐานะการเงิน ณ สิ้นป 2554 - 2556 

 บริษัทมีสินทรัพยรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 - 2556 จํานวน 6,936.12 ลานบาท 20,159.17 ลานบาท และ 
20,860.56 ลานบาท สินทรัพยรวมเพ่ิมขึ้นจํานวน 13,223.05 ลานบาท และ 701.39 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 190.64 และ
รอยละ 3.48 ณ สิ้นป 2555 - 2556 ตามลําดับ สาเหตุหลักเกิดจาก 

- สินทรัพยหมุนเวียนเพ่ิมขึ้นจาํนวน 1,703.53 ลานบาท และ 1,535.70 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 43.65 และ
รอยละ 27.39 ณ สิ้นป 2555 - 2556 ตามลําดับ  ณ สิ้นป 2555 สินทรัพยหมุนเวียนเพ่ิมขึ้นจากสิ้นป 2554 
สาเหตุหลักเกิดจากโครงการอสังหาริมทรัพยระหวางการพัฒนาเพ่ิมขึ้นจากปกอน 484.12 ลานบาท หรือคิด
เปนรอยละ 17.84 สวน ณ สิ้นป 2556 สินทรัพยหมุนเวียนเพ่ิมขึ้นจากสิ้นป 2555 สาเหตุหลักเกิดจาก
โครงการอสังหาริมทรัพยระหวางการพัฒนาเพ่ิมขึ้น 2,201.98 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 68.84 และบริษัท
ไดจายเงินมัดจําคาที่ดินโครงการอสังหาริมทรัพยระหวางการพัฒนาจํานวน 64.50 ลานบาท ในขณะที่เงินสด
และรายการเทียบเทาเงินสดลดลงจํานวน 604.04 ลานบาท 

- อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนเพ่ิมขึ้น/(ลดลง)จํานวน 7,603.19 ลานบาท และ ( 954.29) ลานบาท หรือ
เพ่ิมขึ้น/(ลดลง)รอยละ 365.81 และรอยละ (9.86) ณ สิ้นป 2555 - 2556 ตามลําดับ ณ  สิ้นป 2555 
อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนเพ่ิมขึ้นจาก ณ สิ้นป 2554 สาเหตุหลักเกิดจากการเขาซื้อธุรกิจกลุม GOLD มา
เปนบริษัทในเครือ ทําใหอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนเพ่ิมขึ้นจํานวน 6,732.90 ลานบาท สวน ณ สิ้นป 2556 
อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนลดลงจาก ณ สิ้นป 2555 สาเหตุหลักเกิดจากการขายที่ดินของกลุม UV มูลคา 
587.20 ลานบาท และการลดลงของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนของกลุม GOLD จํานวน 216.50 ลานบาท 

- ที่ดิน อาคาร และอุปกรณเพ่ิมขึ้นจํานวน 1,656.55 ลานบาท และ 56.09 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 303.96 
และรอยละ 2.55 ณ สิ้นป 2555 - 2556 ตามลําดับ  ณ สิ้นป 2555 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณเพ่ิมขึ้นจาก ณ สิ้น
ป 2554 สาเหตุหลักเกิดจากการเขาซื้อธุรกิจของกลุม GOLD มาเปนบริษัทในเครือ ทําใหที่ดิน อาคาร และ
อุปกรณเพ่ิมขึ้นจํานวน 2,143.50 ลานบาท สวน ณ สิ้นป 2556 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณเพ่ิมขึ้น จาก ณ สิ้นป 
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2555 สาเหตุหลักเกิดจากการซื้ออาคาร เครื่องตกแตงและติดต้ัง และเครื่องใชสํานักงานเพ่ิมขึ้นจํานวน 
139.60 ลานบาท ในขณะที่คาเสื่อมราคาเพิ่มขึ้นจํานวน 83.50 ลานบาท 

- คาเชาจายลวงหนาเพ่ิมขึ้น/(ลดลง)จํานวน 1,821.05 ลานบาท และ (27.20) ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้น/(ลดลง)รอย
ละ 610.56 และรอยละ 1.28 ณ สิ้นป 2555 - 2556 ตามลําดับ  ณ สิ้นป 2555 คาเชาจายลวงหนาเพ่ิมขึ้นจาก ณ 
สิ้นป 2554 สาเหตุหลักเกิดจากการเขาซื้อธุรกิจของกลุม GOLD มาเปนบริษัทในเครือ ทําใหคาเชาจาย
ลวงหนาเพ่ิมขึ้น 2,163.10 ลานบาท สวน ณ สิ้นป 2556 คาเชาจายลวงหนาลดลงจาก ณ สิ้นป 2555 สาเหตุ
หลักเกิดจากการการตัดคาเสื่อมราคาสําหรับปจํานวน 81.20 ลานบาท ในขณะที่มีการจายคาเชาจายลวงหนา
ในระหวางปเพ่ิมขึ้นจํานวน 54.00 ลานบาท 

บริษัทมีหน้ีสินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 - 2556 จํานวน 4,641.56 ลานบาท 10,160.80 ลานบาท และ 
11,553.31 ลานบาท หน้ีสินรวมเพ่ิมขึ้นจํานวน 5,519.24 ลานบาท และ 1,392.51 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 118.91 และ
รอยละ 13.70 ณ สิ้นป 2555 - 2556 ตามลําดับ หน้ีสินรวม ณ สิ้นป 2555 เพ่ิมขึ้นจาก ณ สิ้นป 2554 สาเหตุหลักเกิดจากการ
เพ่ิมขึ้นของเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินจํานวน 3,686.89 ลานบาท การเพ่ิมขึ้นของประมาณการหน้ีสินระยะยาว
จํานวน 1,137.80 ลานบาท ซึ่งเปนภาระผูกพันในปจจุบันสําหรับการเรียกรองคาปรับจากการผิดสัญญากับลูกคาหลายราย
และผูใหเชาที่ดินรายหน่ึง รวมท้ังภาระภาษีที่ตองนําสงของกลุม GOLD และหน้ีสินภาษีเงินไดจากการรวมธุรกิจเพ่ิมขึ้น
จํานวน 521.2 ลานบาท ซึ่งเปนของกลุม GOLD หน้ีสินรวม ณ สิ้นป 2556 เพ่ิมขึ้นจาก ณ สิ้นป 2555 สาเหตุหลักเกิดจากการ
เพ่ิมขึ้นของเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินจํานวน 1,861.81 ลานบาท และการเพ่ิมขึ้นของประมาณการหน้ีสินระยะ
ยาวจํานวน 44.70 ลานบาท สุทธิดวยการลดลงของเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินจํานวน 298.85 ลานบาท เงินรับ
ลวงหนาจากลูกคาลดลงจํานวน 132.78 ลานบาท และหน้ีสินภาระภาษีเงินไดรอตัดบัญชีลดลงจํานวน 17.54 ลานบาท 

บริษัทมีสวนของผูถือหุนรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 - 2556 จํานวน 1,873.97 ลานบาท 7,142.64 ลานบาท 
และ 6,854.52 ลานบาท ตามลําดับ  ณ สิ้นป 2555 สวนของผูถือหุนของบริษัทเพ่ิมขึ้นจาก ณ สิ้นป 2554 สาเหตุหลักเกิดจาก
การรวมกลุม GOLD สําหรับ ณ สิ้นป 2556 สวนของผูถือหุนของบริษัทลดลงจาก ณ สิ้นป 2555 สาเหตุหลักเกิดจากผล
ประกอบการสําหรับปที่เพ่ิมขึ้นจํานวน 175.3 ลานบาท สุทธิดวยการลดลงของสวนไดเสียในบริษัทยอย-สุทธิจํานวน 421.4 
ลานบาท รวมท้ังการจายเงินปนผลจํานวน 42.1 ลานบาทในระหวางป 

ฐานะการเงิน ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2557 

 บริษัทมีสินทรัพยรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 จํานวน 22,807.15 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจาก ณ สิ้นป 2556  จํานวน 
1,946.59 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 9.33  สาเหตุหลักเกิดจากการเพ่ิมขึ้นโครงการอสังหาริมทรัพยระหวางการพัฒนาทั้ง
โครงการแนวราบและแนวสูงเพ่ิมขึ้นรวมจํานวน 2,540.66 ลานบาท นอกจากน้ี ตามนโยบายของกลุม GOLD ที่ตองการเพ่ิม
เงินทุนหมุนเวียนโดยการขายสินทรัพยที่ไมไดใชประโยชนในการประกอบธุรกิจหลัก (Non-Core Assets) ทําใหบริษัทมี
มูลคาอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนลดลงจํานวน 577.66 ลานบาท  

 บริษัทมีหน้ีสินรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 จํานวน 12,594.65 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจาก ณ สิ้นป 2556 จํานวน 
1,041.34 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 9.01 สาเหตุหลักเกิดจากการเพิ่มขึ้นของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 
ปเพ่ิมสูงขึ้นจํานวน 948.96 ลานบาท ในขณะที่มีหน้ีสินไมหมุนเวียนลดลง 128.90 ลานบาท 

บริษัทมีสวนของผูถือหุนของบริษัทรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 จํานวน 6,932.34 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจาก ณ สิ้น
ป 2556 จํานวน 77.82 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 1.14 สาเหตุหลักมาจากผลกําไรท่ีเกิดขึ้นในงวด 6 เดือนแรกของป 2557 
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เน่ืองจากบริษัทมีแผนการขยายโครงการเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง บริษัทไดกําหนดนโยบายการบริหารจัดการทางการเงินโดย
พยายามควบคุมอัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุนใหอยูในระดับที่เหมาะสม คือ ไมเกิน 1.75 เทา โดย ณ วันที่ 30 
มิถุนายน 2557 บริษัทมีอัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุนที่ 1.23 เทา ซึ่งสอดคลองกับนโยบายที่กําหนดไว  

3. ภาวะอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท 

ภาพรวมธุรกิจอสังหาริมทรัพย 

ธุรกิจอสังหาริมทรัพยเปนธุรกิจที่มีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจเปนอยางมาก เน่ืองจากเปนธุรกิจที่เก่ียวเน่ืองกับ
อุตสาหกรรมตางๆ เชน ภาคการกอสราง ภาคการผลิตวัสดุกอสราง ภาคแรงงาน และภาคการเงิน เปนตน จากการคาดการณ
ของสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง เศรษฐกิจในป 2557 คาดวาจะสามารถขยายตัวไดรอยละ 2.6 ซึ่งลดลงจากการคาดการณ
ในชวงตนปที่อัตราการขยายตัวรอยละ 4.0 เน่ืองจากอุปสงคในประเทศชะลอตัวลงในชวงครึ่งแรกของป ตามสถานการณ
ทางการเมืองในประเทศที่ยืดเยื้อมาจากชวงปลายป 2556 ที่ไดสงผลกระทบตอความเช่ือมั่นของผูบริโภค นักลงทุน และ
นักทองเที่ยวตางชาติ นอกจากน้ี การใชจายภายใตแผนการลงทุนภาครัฐยังมีแนวโนมลาชากวาแผนที่กําหนดไวเดิม 
โดยเฉพาะแผนการลงทุนภายใต พรบ.ใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพ่ือการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานฯ วงเงิน 2 ลาน
ลานบาท ที่ศาลรัฐธรรมนูญลงมติวาขัดรัฐธรรมนูญ และโครงการลงทุนบริหารจัดการน้ําวงเงิน 3.5 แสนลานบาท ที่ตองมี
การทําประชาพิจารณตามคําสั่งศาลปกครอง และการยืดเยื้อของสถานการณความไมแนนอนทางการเมืองยังจะสงผล
กระทบตอการใชจายลงทุนภาครัฐ อันเน่ืองมาจากความลาชาของกระบวนการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป 2558 อีก
ดวย  

อยางไรก็ตาม สําหรับอุปสงคภายนอกประเทศน้ัน การสงออกคาดวาจะกลับมาฟนตัวขึ้นจากปกอนหนามา
ขยายตัวที่รอยละ 4.4 ตามเศรษฐกิจประเทศคูคาที่ปรับตัวดีขึ้น โดยเฉพาะเศรษฐกิจสหรัฐฯ และเศรษฐกิจของกลุมประเทศ
ในสหภาพยุโรปที่เริ่มฟนตัวจากภาวะเศรษฐกิจถดถอย และคาดวาการสงออกจะเปนแรงขับเคล่ือนเศรษฐกิจในป 2557 ให
สามารถขยายตัวไดอยางตอเน่ือง สําหรับเสถียรภาพเศรษฐกิจของไทยยังคงแข็งแกรง โดยเสถียรภาพเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ คาดวาอัตราเงินเฟอทั่วไปในป 2557 จะปรับสูงขึ้นจากปกอนหนาเล็กนอยมาอยูที่รอยละ 2.5 ขณะที่
เสถียรภาพเศรษฐกิจภายนอกประเทศ คาดวาดุลการคาจะเกินดุลเพ่ิมขึ้นจากปที่แลว เน่ืองจากมูลคาการสงออกสินคาที่
ขยายตัวในอัตราเรงกวาการนําเขาสินคา สงผลใหดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลประมาณ 4.7 พันลานเหรียญสหรัฐ หรือคิดเปน
รอยละ 1.1 ของ GDP 

 หากพิจารณาดัชนีราคาบานพรอมที่ดิน ดัชนีราคาทาวเฮาสพรอมที่ดิน ดัชนีราคาอาคารชุด และดัชนีราคาที่ดิน 
จากฐานขอมูลสินเช่ือธนาคารพาณิชยซึ่งจัดทําโดยธนาคารเหงประเทศไทย จะเห็นวามีแนวโนมเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง โดย
ดัชนีราคาบานเด่ียวพรอมที่ดินในป 2554 - 2556 และงวด 7 เดือนแรกของป 2557 เทากับรอยละ 104.5 รอยละ 105.8 รอยละ 
111.5 และรอยละ 116.9 ดัชนีราคาทาวนเฮาสพรอมที่ดินในป 2554 - 2556 และงวด 7 เดือนแรกของป 2557 เทากับรอยละ 
109.8 รอยละ 112.9 รอยละ 121.3 และรอยละ 130.9 ดัชนีราคาอาคารชุดในป 2554 - 2556 และงวด 7 เดือนแรกของป 2557 
เทากับรอยละ 127.0 รอยละ 134.5 รอยละ 141.7 และรอยละ 156.5 และดัชนีราคาที่ดินในป 2554 - 2556 และงวด 7 เดือน
แรกของป 2557 เทากับรอยละ 121.7 รอยละ 126.9 รอยละ 138.3 และรอยละ 148.5 ตามลําดับ  
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ตารางแสดงท่ีอยูอาศัยจดทะเบียนเพ่ิมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และดัชนีราคาบานเดี่ยวพรอมท่ีดิน           
ดัชนีราคาทาวนเฮาสพรอมท่ีดิน ดัชนีราคาอาคารชุด และดัชนีราคาท่ีดิน ป 2554 - 2556 และ ม.ค. - ก.ค. 2557 

หนวย: หลัง ป 2554 ป 2555 ป 2556 ม.ค. - ก.ค. 2557 
บานจัดสรร 26,994 23,174 37,230 17,936 
แฟลตและอาคารชุด 34,734 78,391 69,532 31,125 
ปลูกสรางเอง 20,128 23,437 23,284 14,096 
รวม 81,856 125,002 130,046 63,157 
ดัชนีราคาบานพรอมที่ดิน 104.5 105.8 111.5 116.9 
ดัชนีราคาทาวเฮาสพรอมที่ดิน 109.8 112.9 121.3 130.9 
ดัชนีราคาอาคารชุด 127.0 134.5 141.7 156.5 
ดัชนีราคาที่ดิน 121.7 126.9 138.3 148.5 

ที่มา: ธนาคารแหงประเทศไทย 

ธุรกิจอสังหาริมทรัพยในป 2555 ฟนตัวตอเน่ืองจากป 2554 ทั้งดานอุปสงคและอุปทาน หากพิจารณาจํานวนที่อยู
อาศัยที่จดทะเบียนเพิ่มในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลในป 2555 ที่เทากับ 125,002 หลัง ขยายตัวจากป 2554 ที่เทากับ 
81,856 หลัง หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 52.71 การขยายตัวเพ่ิมขึ้นสวนใหญเปนผลมาจากการเพ่ิมขึ้นของอาคารชุด เน่ืองจากการ
เล่ือนเปดขายโครงการอาคารชุดจากชวงอุทกภัยเมื่อปลายป 2554 สําหรับโครงการที่อยูอาศัยแนวราบมีการชะลอเปด
โครงการออกไปเพื่อรอดูสถานการณอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในป 2555 อยางไรก็ตาม ชวงปลายไตรมาส 3 ป 2555 ความกังวล
เก่ียวกับปญหาอุทกภัยหมดไป ผูประกอบการเปดโครงการที่อยูอาศัยแนวราบมากขึ้น และขยายธุรกิจออกไปสูจังหวัดที่เปน
หัวเมืองใหญมากขึ้น เชน ชลบุรี ขอนแกน นครราชสีมา เชียงใหม ภูเก็ต หาดใหญ อุดรธานี และอุบลราชธานี เปนตน 

ในป 2556 ภาพรวมตลาดของธุรกิจอสังหาริมทรัพยมีการเติบโตเพ่ิมขึ้นเล็กนอยจากปกอน สวนใหญเปนการ
เพ่ิมขึ้นของอาคารชุดตามความตองการของผูบริโภค อยางไรก็ตามในครึ่งปหลังของป 2556 อุปทานของธุรกิจ
อสังหาริมทรัพยไดเขามาสูตลาดอยางตอเน่ือง โดยเฉพาะอาคารชุดที่ไดมีการเปดตัวเปนจํานวนมาก ทําใหในบางทําเลมีการ
แขงขันสูง อัตราการขายเริ่มชะลอตัวลง นอกจากน้ี ยังมีปจจัยที่สงผลกระทบตอตลาดโดยรวมหลายประการ เชน ปญหาการ
ชุมนุมทางการเมือง การชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจ และปญหาหน้ีภาคครัวเรือนที่เพ่ิมขึ้น ซึ่งไดสงผลตอกําลังซื้อที่อยูอาศัย
และการชําระหน้ีที่อยูอาศัยของประชาชน 

สําหรับชวงครึ่งปแรกของป 2557 ตลาดของธุรกิจอสังหาริมทรัพยชะลอตัวลง เน่ืองจากอาคารชุดที่มีการเปดตัว
กันจํานวนมากในป 2556 ยังไมมีการกอสราง ผูประกอบการรายใหญเริ่มทบทวนแผนการลงทุน ประกอบกับภาวะ
เศรษฐกิจและการเมืองที่ยังไมมีเสถียรภาพ ทําใหขาดความเช่ือมั่นในการลงทุนจากผูประกอบการท้ังในประเทศและ
ตางประเทศ ผูบริโภคขาดกําลังซื้อและบางสวนมีการทิ้งดาวนอาคารชุดมากขึ้น โดยเฉพาะกลุมที่ซื้อเพ่ือเก็งกําไร หรือใน
ทําเลที่ไมติดรถไฟฟา ทําใหแนวโนมตลาดของธุรกิจอสังหาริมทรัพยไมสดใสมากนัก 

ภาวะอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยประเภทท่ีอยูอาศัย (Residential) 

จากรายงานของบริษัท เอเจนซี่ ฟอร เรียลเอสเตท แอฟแฟร จํากัด ภาพรวมของที่อยูอาศัยในเขตกรุงเทพฯและ
ปริมณฑลในป 2556 มีจํานวนโครงการเปดตัวทั้งหมด 417 โครงการ เพ่ิมขึ้นจากป 2555 ที่มีโครงการเปดตัว 354 โครงการ 
เพ่ิมขึ้นจํานวน 63 โครงการ หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 18 โดยมีจํานวนหนวยขายรวม 131,645 หนวย เพ่ิมขึ้นจากป 2555 ที่มี
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จํานวนหนวยขาย 102,080 หนวย เพ่ิมขึ้นจํานวน 29,565 หนวย หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 29 ในขณะท่ีมูลคาโครงการมีจํานวน 
385,447 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากป 2555 ที่มีมูลคาโครงการรวม 299,766 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจํานวน 85,681 ลานบาท หรือ
เพ่ิมขึ้นรอยละ 29 หากพิจาณาราคาขายเฉล่ียตอหนวยของตลาดที่อยูอาศัยในป 2556 ซึ่งมีคาเฉล่ียเทากับ 2.927 ลานบาท 
ปรับตัวลดลงจากป 2555 ที่เทากับ 2.937 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 0.3 เน่ืองจากอุตสาหกรรมเนนพัฒนาโครงการระดับ
ปานกลางถึงคอนขางถูก โดยเฉพาะคอนโดมิเนียมตามแนวรถไฟฟา และสวนตอขยายของแนวรถไฟฟา เชน บางใหญ-บาง
ซื่อ ออนนุช-แบริ่ง-สมุทรปราการ และ หมอชิต-สะพานใหม นอกจากน้ี ในป 2556 อุปทานคงเหลือมีจํานวน 144,098 
หนวย เพ่ิมขึ้นจากป 2555 ที่มีจํานวน 128,934 หนวย หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 12  

ภาพรวมของที่อยูอาศัยในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลในชวงคร่ึงปแรกของป 2557 มีจํานวนโครงการเปดตัว
ทั้งหมด 210 โครงการ ลดลงจากครึ่งปแรกของป 2556 ที่มีโครงการเปดตัว 227 โครงการลดลงจํานวน 17 โครงการ หรือ
ลดลงรอยละ 8 โดยมีจํานวนหนวยขายรวม 49,816 หนวย ลดลงจากครึ่งปแรกของป 2556 ที่มีจํานวนหนวยขาย 64,855 
หนวย ลดลงจํานวน 15,039 หนวย หรือลดลงรอยละ 23 ในขณะที่มูลคาโครงการมีจํานวน 138,064 ลานบาท ลดลงจากครึ่ง
ปแรกของป 2556 ที่มีมูลคาโครงการรวม 184,808 ลานบาท ลดลงจํานวน 46,744 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 25 หาก
พิจาณาราคาขายเฉล่ียตอหนวยของตลาดที่อยูอาศัยในคร่ึงปแรกของป 2557 ซึ่งมีคาเฉล่ียเทากับ 2.771 ลานบาท ปรับตัว
ลดลงจากครึ่งปแรกของป 2556 ที่เทากับ 2.928 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 5 เน่ืองจากอุตสาหกรรมเนนพัฒนาโครงการ
ระดับปานกลางถงึคอนขางถูก โดยเฉพาะคอนโดมิเนียมตามสวนตอขยายของแนวรถไฟฟา เชน บางใหญ-บางซื่อ ออนนุช-
แบริ่ง-สมุทรปราการ และ เพชรเกษม-บางหวา นอกจากน้ี ในครึ่งปแรกของป 2557 อุปทานคงเหลือมีจํานวน 157,730 
หนวย เพ่ิมขึ้นจากสิ้นป 2556 ที่มีจํานวน 144,098 หนวย หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 18 

แผนภาพแสดงจํานวนยอดขายไดและอุปทานคงเหลือของที่อยูอาศยัป 2537 - 2556 และ 6 เดือนแรกของป 2557 

2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 HY 2557

รวม 344,120 333,828 254,185 198,699 165,163 144,839 133,894 113,972 123,161 137,352 129,686 136,163 143,913 173,713 176,466 168,416 226,122 216,082 236,346 260,579 193,914

ขายได 214,275 211,458 99,839 36,957 24,473 19,693 34,244 21,644 38,114 75,718 57,102 58,438 51,564 65,039 65,653 59,085 95,840 81,816 107,412 116,481 36,184 

เหลือ 129,845 122,370 154,346 161,742 140,690 125,146 99,650 92,328 85,047 61,634 72,584 77,725 92,349 108,674 110,813 109,331 130,282 134,266 128,934 144,098 157,730
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ที่มา : บริษัท เอเจนซ่ี ฟอร เรียลเอสเตท แอฟแฟรส จํากัด 

หมายเหตุ: จํานวนอุปทานรวม (จํานวนที่อยูอาศัยพรอมขาย) คือ จํานวนอุปทานคงเหลือของปกอนหนาและจํานวนอุปทานที่
เปดขายใหมในแตละป จํานวนยอดขายไดเปนจํานวนที่อยูอาศัยที่ขายไดในแตละป จํานวนอุปทานคงเหลือเปน
จํานวนที่อยูอาศัยที่รอขายในแตละป โดยหมายรวมถึงที่อยูอาศัยประเภทบานเดี่ยว บานแฝด ทาวนเฮาส อาคารชุด 
อาคารพาณิชย และที่ดินจัดสรร 
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การพัฒนาอสังหาริมทรัพยประเภทที่อยูอาศัยสามารถแบงไดเปน 2 รูปแบบ คือโครงการแนวราบ (บานเด่ียว บาน
แฝด และทาวนเฮาส) และโครงการแนวสูง (อาคารชุด) 

โครงการแนวราบ (บานเด่ียว และทาวนเฮาส)  

การพัฒนาอสังหาริมทรัพยโครงการแนวราบในป 2556 ประกอบดวยบานเด่ียวและทาวนเฮาส โดยบานเด่ียวมี
จํานวนยอดขายรวม 14,206 หนวย คิดเปนรอยละ 28 ของจํานวนหนวยขายรวม ทาวนเฮาสมีจํานวนยอดขายรวม 22,025 
หนวย คิดเปนรอยละ 33 ของจํานวนหนวยขายรวม โดยบานเด่ียวมีจํานวนหนวยที่มีการเปดขายทั้งหมดในป 2556 มีจํานวน 
51,567 หนวย ปรับตัวลดลงจากป 2555 ที่มีจํานวนหนวยขาย 52,078 หนวย หรือลดลงรอยละ 10 และทาวนเฮาสมีจํานวน
หนวยที่มีการเปดขายทั้งหมดในป 2556 มีจํานวน 66,664 หนวย ปรับตัวเพ่ิมขึ้นจากป 2555 ที่มีจํานวนหนวยขาย 62,210 
หนวย หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 7 อุปทานสะสมคงเหลือของบานเด่ียวในป 2556 มีจํานวนรวม 37,361 หนวย ลดลงเมื่อเทียบกับป 
2555 ที่มีจํานวน 38,778 หนวย หรือลดลงรอยละ 4 และอุปทานสะสมคงเหลือของทาวนเฮาสมีจํานวนรวม 44,639 หนวย 
เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับป 2555 ที่มีจํานวน 38,617 หนวย หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 16  

สําหรับในชวงคร่ึงปแรกของป 2557 บานเด่ียวมีจํานวนยอดขายรวม 5,559 หนวย คิดเปนรอยละ 12 ของจํานวน
หนวยขายรวม และทาวนเฮาสมีจํานวนยอดขายรวม 9,166 หนวย คิดเปนรอยละ 16 ของจํานวนหนวยขายรวม โดยจํานวน
หนวยที่มีการเปดขายทั้งหมดในคร่ึงปแรกของป 2557 บานเด่ียวมีจํานวน 44,652 หนวย และทาวนเฮาสมีจํานวน 58,542 
หนวย สวนอุปทานสะสมคงเหลือของบานเด่ียวในคร่ึงปแรกของป 2557 มีจํานวนรวม 39,093 หนวย เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับ
สิ้นป 2556 ที่มีจํานวน 37,361 หนวย หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 5 และอุปทานสะสมคงเหลือของทาวนเฮาสมีจํานวนรวม 49,376 
หนวย เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับสิ้นป 2556 ที่มีจํานวน 44,639 หนวย หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 11  

แผนภาพแสดงจํานวนหนวยขายและยอดขายไดของที่อยูอาศัยประเภทบานเด่ียว 

2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 HY 2557

รวม 40,761 41,472 34,762 30,922 24,673 19,579 21,025 22,300 25,426 36,594 42,492 41,004 44,912 49,236 49,238 46,537 51,942 54,897 52,078 51,567 44,652

ขายได 22,967 27,432 11,263 7,326 6,256 1,935 3,321 6,989 10,760 23,397 20,427 9,613 7,060 11,705 13,858 11,948 13,869 15,539 13,300 14,206 5,559 

เหลือ 17,794 14,040 23,499 23,596 18,417 17,644 17,704 15,311 14,666 13,197 22,065 31,391 37,852 37,531 35,380 34,589 38,073 39,358 38,778 37,361 39,093
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แผนภาพแสดงจํานวนหนวยขายและยอดขายไดของที่อยูอาศัยประเภททาวนเฮาส  

2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 HY 2557

รวม 135,98 109,81 69,473 61,443 50,339 46,006 44,974 30,661 31,633 32,428 27,940 30,286 33,476 38,101 47,718 48,963 67,945 62,855 62,210 66,664 58,542

ขายได 88,956 81,402 23,256 12,242 4,500 5,726 19,400 10,901 18,123 23,188 17,783 14,669 13,277 10,626 17,834 14,425 26,962 23,148 23,593 22,025 9,166 

เหลือ 47,028 28,413 46,217 49,201 45,839 40,280 25,574 19,760 13,510 9,240 10,157 15,617 20,199 27,475 29,884 34,538 40,983 39,707 38,617 44,639 49,376

47,028 

28,413 

46,217 49,201 
45,839 

40,280 

25,574 
19,760 

13,510 
9,240 10,157 

15,617 
20,199 

27,475 29,884 
34,538 

40,983 39,707 38,617 
44,639 

49,376 

88,956 

81,402 

23,256 
12,242 

4,500 

5,726 

19,400 

10,901 
18,123 

23,188 
17,783 

14,669 

13,277 

10,626 

17,834 
14,425 

26,962 
23,148 23,593 

22,025 
9,166 

13
5,

98
4 

10
9,

81
5 

69
,4

73
 

61
,4

43
 

50
,3

39
 

46
,0

06
 

44
,9

74
 

30
,6

61
 

31
,6

33
 

32
,4

28
 

27
,9

40
 

30
,2

86
 

33
,4

76
 

38
,1

01
 47

,7
18

 

48
,9

63
 

67
,9

45
 

62
,8

55
 

62
,2

10
 

66
,6

64
 

58
,5

42
 

-

10,000 

20,000 

30,000 

40,000 

50,000 

60,000 

70,000 

80,000 

90,000 

100,000 

110,000 

120,000 

130,000 

140,000 

150,000 

 
ที่มา : บริษัท เอเจนซ่ี ฟอร เรียลเอสเตท แอฟแฟรส จํากัด 

โครงการแนวสูง (อาคารชุด)  

อสังหาริมทรัพยโครงการแนวสูงประเภทอาคารชุดหรือคอนโดมิเนียมในป 2556 และครึ่งปแรกของป 2557 ยังคง
เปนอสังหาริมทรัพยที่มีความตองการสูง เห็นไดจากจํานวนหนวยที่มีการเปดขายทั้งหมด โดยในป 2556 มีจํานวนหนวยที่มี
การเปดขายทั้งหมด 125,103 หนวย ปรับตัวเพ่ิมขึ้นจากป 2555 ที่มีจํานวนหนวยที่มีการเปดขายทั้งหมด 106,068 หนวย 
หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 18 โดยในป 2556 มียอดขายรวม 73,843 หนวย คิดเปนรอยละ 61 ของหนวยขายรวม ปรับตัวเพ่ิมขึ้นจาก
ป 2555 ที่มียอดขายรวม 65,215 หนวย หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 13 และในป 2556 มีอุปทานสะสมคงเหลือ 51,260 หนวย 
ปรับตัวเพ่ิมขึ้นจากป 2555 ที่มีอุปทานสะสมคงเหลือรวม 40,853 หนวย หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 25 สําหรับในชวงคร่ึงปแรก
ของป 2557 มีจํานวนหนวยที่มีการเปดขายทั้งหมด 76,551 หนวย โดยมียอดขายรวม 19,262 หนวย คิดเปนรอยละ 25 ของ
หนวยขายรวม และมีอุปทานสะสมคงเหลือ 57,289 หนวย 
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แผนภาพแสดงจํานวนหนวยขายและยอดขายไดของที่อยูอาศัยประเภทอาคารชุด 

2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 HY 2557

รวม 125,856 126,278 100,633 58,628 55,709 53,879 50,695 48,496 50,393 50,142 52,807 55,139 55,502 69,257 60,999 56,158 89,267 81,317 106,068 125,103 76,551 

ขายได 69,354 66,581 53,087 4,228 4,612 3,432 4,753 2,792 7,550 12,148 15,291 28,903 30,995 39,580 28,834 27,863 49,442 37,797 65,215 73,843 19,262 

เหลือ 56,502 59,697 47,546 54,400 51,097 50,447 45,942 45,704 42,843 37,994 37,516 26,236 24,507 29,677 32,165 28,295 39,825 43,520 40,853 51,260 57,289 
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ที่มา : บริษัท เอเจนซ่ี ฟอร เรียลเอสเตท แอฟแฟรส จํากัด 

 จากขอมูลการสํารวจของ บริษัท เอเจนซี่ ฟอร เรียลเอสเตท แอฟแฟรส จํากัด พบวาแนวโนมป 2557 ความ
ตองการซื้อที่อยูอาศัยอาจจะชะลอตัวลงจากป 2556 เน่ืองจากในชวงป 2555 - 2556 มีการเปดขายอสังหาริมทรัพยจํานวน
มาก ซึ่งสวนใหญเปนโครงการที่เปดขายใหมที่ยังไมมีการกอสราง และมาสรางแลวเสร็จในป 2557 ประกอบกับยอดการท้ิง
ดาวนคอนโดมิเนียม โดยเฉพาะกลุมลูกคาที่ซื้อเพ่ือเก็งกําไร หรือลูกคาที่ซื้อคอนโดมิเนียมในทําเลที่ไมติดรถไฟฟา มี
แนวโนมสูงขึ้น ทําใหผูประกอบการสวนใหญมีการทบทวนแผนและเปาหมายการลงทุนอยางระมัดระวังมากขึ้น 

ดานราคาที่อยูอาศัยสรางใหมมีแนวโนมปรับราคาสูงขึ้น เน่ืองจากตนทุนราคาที่ดิน ตนทุนวัสดุ และ ราคาคาแรงที่
สูงขึ้นจากการปรับคาแรงขั้นตํ่า 300 บาท ผูประกอบการยังตองเผชิญกับปญหาขาดแคลนแรงงานเน่ืองจากคาแรงสูง การ
เคล่ือนยายแรงงานตางดาวไมสะดวก การกอสรางไมทัน โดยเฉพาะการพัฒนาอาคารสูง อีกทั้งความไมชัดเจนของโครงการ
รถไฟฟา ซึ่งสงผลตอการชะลอการพัฒนาโครงการในบางพื้นที่ 

ในสวนของท่ีอยูอาศัยในสวนภูมิภาค บางจังหวัด บางประเภทท่ีอยูอาศัยเริ่มอิ่มตัว เน่ืองจากปริมาณความตองการ
ซื้อมีจํากัด รวมถึงการหยุดชะงักของโครงการรถไฟความเร็วสูง และการเลื่อนเปด AEC ทําใหแนวโนมความตองการซื้อที่
อยูอาศัยในป 2557 ชะลอตัวลงจากป 2556 คอนขางมาก โดยความตองการซื้อที่อยูอาศัยจะขึ้นอยูกับปจจัยดานเศรษฐกิจ 
และความมีเสถียรภาพทางการเมืองเปนสําคัญ ที่จะทําใหเกิดความเช่ือมั่นในการลงทุนจากผูประกอบการท้ังภายในประเทศ
และภายนอกประเทศ 

ภาวะอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยสวนพ้ืนท่ีอาคารสํานักงาน 

ภาพรวมของตลาดอาคารสํานักงานใหเชาในไตรมาสท่ี 2 ป 2557 ปรับตัวเพ่ิมขึ้นเล็กนอย โดยพ้ืนที่อาคาร
สํานักงานใหเชามีจํานวน 8.23 ลานตารางเมตร พ้ืนที่เชาแลวรวมทั้งหมด 7.43 ลานตารางเมตร คิดเปนอัตราการเชา 
(Occupancy rate) รอยละ 90.3 ของพ้ืนที่อาคารสํานักงานใหเชาทั้งหมด เพ่ิมขึ้นจากป 2556 คิดเปนรอยละ 1.6 เน่ืองจากมี
อาคารสํานักงานสรางเสร็จและเปดใหเชาเพ่ิมขึ้น สําหรับภาพรวมในอนาคตจะมีโครงการอาคารสํานักงานใหเชาที่คาดวา
จะแลวเสร็จในป 2557 - 2559 ซึ่งมีพ้ืนที่รวมประมาณ 400,000 ตารางเมตร โดยมีเพียงรอยละ 36.9 จะอยูในเขตศูนยธุรกิจ 
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(Central Business District หรือ CBD) อาคารสํานักงานที่คาดวาจะเปดใหบริการในป 2557 ไดแก อาคารภิรัช ทาวเวอร 
อาคารเอไอเอ สาทร ทาวเวอร อาคาร FYI Centre และ อาคาร One Fenix Place เปนตน 

พ้ืนท่ีอาคารสํานักงานใหเชาท้ังหมด พ้ืนท่ีอาคารสํานักงานท่ีมีผูเชาแลว และอัตราวางของพื้นท่ีสํานักงานในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในป 2543 - 2556 และประมาณการป 2557 - 2559 

 
ที่มา : บริษัท ซีบีริชารด เอลิส ประเทศไทย 

อัตราคาเชาพ้ืนท่ีอาคารสํานักงานในเขตกรุงเทพมหานครป 2543 - ไตรมาส 2 ป 2557 

 
ท่ีมา : บริษัท ซีบีริชารด เอลิส ประเทศไทย 

อัตราคาเชาพ้ืนที่อาคารสํานักงานในไตรมาสที่ 2 ป 2557 สําหรับอาคารสํานักงานโซน CBD เกรด A และเกรด B 
เทากับ 837 บาทตอตารางเมตร และ 596 บาทตอตารางเมตร ตามลําดับ ขณะที่อัตราคาเชาพ้ืนที่อาคารสํานักงานในโซน 
Non-CBD เกรด A และเกรด B เทากับ 626 บาทตอตารางเมตร และ 549 บาทตอตารางเมตร ตามลําดับ โดยอัตราคาเชา
ปรับตัวเพ่ิมสูงขึ้นจากป 2556 โดยอาคารสํานักงานโซน CBD เกรด A และเกรด B มีอัตราคาเชาเพ่ิมขึ้นรอยละ 4.9 และรอย
ละ 7.8 ตามลําดับ สําหรับอาคารสํานักงานโซน Non-CBD เกรด A และเกรด B อัตราคาเชาเพ่ิมขึ้นรอยละ 5.6 และรอยละ 
5.0 ตามลําดับ 
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เอกสารแนบ 2 

ขอมูลโดยสรุปของ 

บริษัท กรุงเทพบานและท่ีดิน จํากัด (มหาชน) 

1. ความเปนมาท่ีสําคัญ 

บริษัท กรุงเทพบานและที่ดิน จํากัด (มหาชน) (“KLAND”) กอต้ังเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2527 ดวยทุนจดทะเบียน
เริ่มแรกจํานวน 5.00 ลานบาท เพ่ือดําเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย โดยไดเล็งเห็นโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจ  และ
ทยอยเพิ่มทุนจดทะเบียนมาโดยตลอด ทั้งน้ี ต้ังแตป 2546 เปนตนมา KLAND ไดพัฒนาโครงการใหมเพ่ิมอีกหลายโครงการ 
โดยมุงเนนการนําเสนอท่ีอยูอาศัยที่มีคุณภาพ เพ่ือตอบสนองความตองการของกลุมลูกคาระดับกลางถึงระดับพรีเมี่ยม ซึ่ง
เปนกลุมลูกคาหลักของ KLAND นอกจากการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพยในแนวราบแลว ในป 2547 KLANDไดรวม
ทุนกับ Frasers (Thailand) Pte. Ltd. (“FTPL”) ซึ่งเปนบริษัทยอยของ Fraser and Neave Limited (“F&N”) ผูนําธุรกิจดาน
พัฒนาอสังหาริมทรัพย ในประเทศสิงคโปร โดยการจัดต้ัง บริษัท ริเวอรไซด โฮมส ดีเวลลอปเมนท จากัด (“RHD”) เพ่ือ
พัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมริมแมนาเจาพระยา ภายใตช่ือโครงการ เดอะพาโน  

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2557 KLAND มีทุนจดทะเบียน จํานวน 2,400.00 ลานบาท และมีทุนจดทะเบียนชําระแลว
จํานวน 1,780.00 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 1,780.00 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท และมีบริษัทยอย 
และกิจการที่ควบคุมรวมกัน ภายใตการถือหุนของ KLAND ดังน้ี 

บริษัท ลักษณะธุรกิจ 
ทุนชําระแลว  
(ลานบาท) 

สัดสวนการถือหุน  
(รอยละ) 

มูลคาเงินลงทุนสุทธิ 
 (ลานบาท) 

บริษัทยอย     

บริษัทยอยท่ีประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย 
บริษัท ไพรม พลัส แอสเซ็ท จํากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย อยูระหวางพฒันา

โครงการเดอะแกรนด วงแหวนประชาอุทิศ 
20.00 100.00 20.00 

บริษัท เฟรส แสควร จํากัด  พัฒนาอสังหาริมทรัพย อยูระหวางพฒันา
โครงการเดอะแกรนด ปนเกลา 

20.00 100.00 20.00 

บริษัทยอยท่ีประกอบธุรกิจที่เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย 
บริษัท ไซดวอลค แลนด จํากัด ถือครองทรัพยสินเพื่อสนับสนุนความสามารถ

ดานตลาด และเพิ่มความสามารถดานการจัดการ
ระบบรักษาความปลอดภัยในแตละสวนของ
โครงการอสังหาริมทรัพยของกลุม KLAND 

41.30 100.00 -* 

บริษัท รีกัล รีเจี้ยน จํากัด สนับสนุนการประกอบธุรกิจหลักของกลุม 
KLAND โดยปจจุบันถือครองที่ดินในสวนของ
สโมสรของโครงการอสังหาริมทรัพยของกลุม 
KLAND 

20.50 100.00 20.50 

กิจการท่ีควบคุมรวมกัน     
RHD** พัฒนาอสังหาริมทรัพย 1,000.10 51.00 649.90 

หมายเหตุ :  * KLAND ต้ังคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัท ไซดวอลค แลนด จํากัดทั้งจํานวน 

 ** RHD ถือหุนรอยละ 100 ในบริษัท วอเตอรไซด แลนด จํากัด ซ่ึงมีทุนจดทะเบียน 0.30 ลานบาท จัดต้ังข้ึน
เพื่อถือครองทรัพยสินเพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจโครงการคอนโดมิเนียมของ RHD 
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เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557 บริษัท เอส เอ็ม เจ ซี เรียลเอสเตท จํากัด (“SMJC”) ไดซื้อหุน KLAND จากผูถือหุน

เดิมของ KLAND1 รอยละ 39.33 ของจํานวนหุนที่จําหนายแลวของ KLAND รวมท้ังไดทําสัญญาใหสิทธิจะซื้อจะขายหุน 
KLAND กับบริษัท พร็อพเพอรต้ี เพอรเฟค จํากัด (มหาชน) (“PF”) ซึ่งเปนผูถือหุนของ KLAND อีกรายหน่ึง (ถือหุน 
KLAND รอยละ 20.22) โดยภายใตสัญญาใหสิทธิจะซื้อจะขายหุนดังกลาว SMJC มีสิทธิที่จะซื้อหุนของ KLAND ที่ PF ถือ
อยู  

ตอมาเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2557 SMJC ไดมีหนังสือระบุขอเสนอในการขายหุน KLAND ในสวนที่ตนถือ (รอยละ 
39.33) ใหแก GOLD พรอมทั้งสิทธิในการจะซื้อจะขายหุน KLAND ที่ทําไวกับ PF ใหแก GOLD โดยกําหนดการซ้ือขาย
หุน KLAND ใหแลวเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2557 

ทั้งน้ี การซื้อขายหุน KLAND ดังกลาวจะไมรวม RHD (ซึ่ง ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 RHD มีสถานะเปนกิจการที่
ควบคุมรวมกันของ KLAND และ FTPL โดยมีการถือหุน RHD จํานวน 5,100,505 หุน และ 4,900,490 หุน คิดเปนรอยละ 
51 และรอยละ 49 ของทุนชําระแลวของ RHD ตามลําดับ) ซึ่ง SMJC จะซื้อหุนทั้งหมดใน RHD จาก KLAND และ FTPL 
กอนที่จะขายหุน KLAND ใหแก GOLD เน่ืองจาก SMJC มีความประสงคมุงการลงทุนในคอนโดมิเนียมเทาน้ัน   และเมื่อ
วันที่ 22 กันยายน 2557 SMJC ไดมีขอเสนอมายัง KLAND และ FTPL เพ่ือแสดงความประสงคจะซื้อหุนของ RHD ที่ผูถือ
หุนสองรายดังกลาวถืออยูทั้งหมด ในราคาหุนละ 170.57 บาท ซึ่งคาดวาจะทํารายการซื้อขายหุน RHD ใหเสร็จสิ้นภายใน
เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2557 ทั้งน้ี เพ่ือเปนการปฎิบัติตามขอตกลงท่ีเก่ียวเน่ืองกับการขายหุน KLAND ใหแก GOLD 
ดังกลาวขางตน 

โครงสรางของการถือหุนของ KLAND กอนขายเงินลงทุนในหุน RHD 

บริษัท ริเวอรไซด 
โฮมส ดีเวลลอปเมนท 

จํากัด (“RHD”)

บริษัท รีกัล  รีเจ้ียน 
จํากัด

บริษัท เฟรส  
แสควร จํากัด

บริษัท ไพรม พลัส 
แอสเซ็ท จํากัด

บริษัท ไซดวอลค 
แลนด จํากัด

บริษัท วอเตอร ไซด 
แลนด จํากัด

บริษัท กรุงเทพบานและที่ดิน 
จํากัด (มหาชน) (“KLAND”)

Frasers 
(Thailand)

Pte.Ltd. (“FTPL”)

บริษัท พร็อพแพอรตี้
เพอรเฟค จํากัด 

(มหาชน) (“PF”)

บริษัท เอส เอ็ม เจ ซี 
เรียลเอสเตท จํากัด 

(“SMJC”)

100%

49% 51% 100% 100% 100% 100%

40.45% 20.22% 39.33%

 
 

 

                                                           
1
  ผูถือหุนเดิมของ KLAND ที่ขายหุน KLAND ที่ถืออยูทั้งหมดจํานวน 699,998,060 หุน คิดเปนรอยละ 39.33 ของจํานวนหุนที่
จําหนายแลวของ KLAND ใหแก SMJC ไดแก กลุมนายธงชัย คุณากรปรมัตถ จํานวน 294,998,060 หุน (รอยละ 16.57) กลุมนาย
พิจิตต รัตตกุล จํานวน 250,000,000 หุน (รอยละ 14.05) นายวิชัย ทองแตง 150,000,000 หุน (รอยละ 8.43) และน.ส.ณัฐภรณ พานิช 
จํานวน 5,000,000 หุน (รอยละ 0.28) 
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โครงสรางของการถือหุนของ KLAND หลังขายเงินลงทุนในหุน RHD 

บริษัท กรุงเทพบานและที่ดิน 
จํากัด (มหาชน) (“KLAND”)

Frasers 
(Thailand)

Pte.Ltd. (“FTPL”)

บริษัท พร็อพแพอรตี้
เพอรเฟค จํากัด 

(มหาชน) (“PF”)

บริษัท เอส เอ็ม เจ ซี 
เรียลเอสเตท จํากัด

(“SMJC”)

บริษัท รีกัล  รีเจ้ียน 
จํากัด

บริษัท เฟรส  
แสควร จํากัด

บริษัท ไพรม พลัส 
แอสเซ็ท จํากัด

บริษัท ไซดวอลค 
แลนด จํากัด

100% 100% 100% 100%

40.45% 20.22% 39.33%

 
 

โครงสรางของการถือหุนของ KLAND หลัง GOLD เขาทํารายการซื้อหุน KLAND 

(1)  กรณี GOLD สามารถซื้อหุนสามัญของ KLAND จากผูถือหุนเดิมของ KLAND ไดทั้งหมด 

บริษัท กรุงเทพบานและที่ดิน 
จํากัด (มหาชน) (“KLAND”)

บริษัท รีกัล  รีเจ้ียน 
จํากัด

บริษัท เฟรส  
แสควร จํากัด

บริษัท ไพรม พลัส 
แอสเซ็ท จํากัด

บริษัท ไซดวอลค 
แลนด จํากัด

100% 100% 100% 100%

100.00%

บริษัทแผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ 
ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน)

(“GOLD”)
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(2)  กรณี GOLD สามารถซื้อหุนสามัญของ KLAND ไดบางสวน หรือในจํานวนขั้นตํ่าที่ทําให GOLD สามารถถือหุนใน 
KLAND ไดไมนอยกวารอยละ 51  

 (2.1) GOLD สามารถซื้อหุนสามัญของ KLAND ไดจาก SMJC และ PF เทาน้ัน  

บริษัท กรุงเทพบานและที่ดิน 
จํากัด (มหาชน) (“KLAND”)

Frasers (Thailand)
Pte. Ltd. (“FTPL”)

บริษัท รีกัล  รีเจ้ียน 
จํากัด

บริษัท เฟรส  
แสควร จํากัด

บริษัท ไพรม พลัส 
แอสเซ็ท จํากัด

บริษัท ไซดวอลค 
แลนด จํากัด

100% 100% 100% 100%

40.45%59.55%

บริษัทแผนดินทอง พร็อพเพอรต้ี 
ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน)

(“GOLD”)

 
  

(2.2) GOLD สามารถซื้อหุนสามัญของ KLAND ไดจาก SMJC และ FTPL เทาน้ัน  

บริษัท กรุงเทพบานและที่ดิน 
จํากัด (มหาชน) (“KLAND”)

บริษัท พร็อพแพอรต้ี
เพอรเฟค จํากัด 

(มหาชน) (“PF”)

บริษัท รีกัล  รีเจ้ียน 
จํากัด

บริษัท เฟรส  
แสควร จํากัด

บริษัท ไพรม พลัส 
แอสเซ็ท จํากัด

บริษัท ไซดวอลค 
แลนด จํากัด

100% 100% 100% 100%

20.22%79.78%

บริษัทแผนดินทอง พร็อพเพอรต้ี 
ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน)

(“GOLD”)
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2. ภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

KLAND และบริษัทยอยประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย โดยแบงกลุมผลิตภัณฑที่อยูอาศัยออกเปน 2 กลุม 
ดังน้ี 1) โครงการท่ีอยูอาศัยแนวราบ ไดแก โครงการบานเด่ียว โครงการทาวนเฮาส และ 2) โครงการท่ีอยูอาศัยแนวสูง 
ไดแก โครงการคอนโดมิเนียม โดย KLAND และบริษัทยอยเนนการพัฒนาโครงการในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ในทําเล
ที่มีศักยภาพ อยูใกลแหลงชุมชน มีเสนทางการคมนาคมสะดวก นอกจากน้ี ผลิตภัณฑของ KLAND  มีรูปแบบที่หลากหลาย 
และมีคุณภาพ สามารถตอบสนองตอความตองการของกลุมลูกคาในตลาดระดับกลางถึงระดับพรีเมี่ยม ซึ่งเปนกลุมลูกคา
เปาหมายหลักของ KLAND ไดเปนอยางดี 

โครงการประเภทบานเด่ียวและทาวนเฮาสที่ KLAND และบริษัทยอยพัฒนา เปนโครงการในลักษณะการสราง
เสร็จกอนขาย โดยลูกคาที่สนใจซื้อที่อยูอาศัยภายในโครงการของ KLAND จะตองชําระเงินดาวนประมาณรอยละ 10-30 
ขึ้นอยูกับราคาที่อยูอาศัย หลังจากน้ันลูกคาจะตองชําระราคาสวนที่เหลือใหครบท้ังจํานวน KLAND จึงจะโอนกรรมสิทธิ์
บานเด่ียวและทาวนเฮาสใหแกลูกคา ในสวนของโครงการประเภทคอนโดมิเนียมน้ัน จะดําเนินการพัฒนาในลักษณะขาย
กอนสรางเสร็จ หรือ ลักษณะขายระหวางการกอสรางโครงการ ทั้งน้ี เน่ืองจากการกอสรางโครงการประเภทอาคารสูง
จําเปนตองใชระยะเวลาในการกอสรางคอนขางนาน โดยมีหองชุดพักอาศัยตัวอยางที่ตกแตงเรียบรอยแลวใหลูกคาพิจารณา
กอนการตัดสินใจเลือกซื้อ เพ่ือให KLAND สามารถนํากระแสเงินสดสวนหน่ึงจากเงินจอง และเงินดาวนมาใชในการ
กอสรางโครงการ ซึ่งในวันทําสัญญา ลูกคาจะตองชําระเงินดาวนประมาณรอยละ 10-30 ขึ้นกับราคาที่อยูอาศัย และเมื่อ
โครงการดําเนินการกอสรางแลวเสร็จ ลูกคาจะตองชําระเงินสวนที่เหลือครบทั้งจํานวน KLAND จึงจะทําการโอน
กรรมสิทธิ์หองชุดพักอาศัยใหแกลูกคา 

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2557 KLAND และบริษัทยอย มีโครงการบานเด่ียวและทาวนเฮาสที่อยูระหวางดําเนินการ
ขาย จํานวน 5 โครงการโดยมีรายละเอียดดังน้ี 
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ตารางแสดงสถานะการขายของโครงการปจจุบัน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2557 

ลําดับ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ 
พื้นที่โครงการ 
(ไร-งาน-วา) 

การขาย 

จํานวนหลังทั้งหมด 
จํานวนหลังที่จําหนาย 

แลวทั้งหมด 
Backlog จํานวนหลังที่คงเหลือ 

รอการขาย 
รอยละความ
คืบหนาของ
การขาย  
(รอยละ) 

หนวย 
(ยูนิต) 

มูลคา  
(ลานบาท) 

หนวย 
(ยูนิต) 

มูลคา  
(ลานบาท) 

หนวย 
(ยูนิต) 

มูลคา  
(ลานบาท) 

หนวย 
(ยูนิต) 

มูลคา  
(ลานบาท) 

1. โครงการ เดอะแกรนด พระราม 2 (เฟส 3) - เลค แกรนดดิโอเซ บานเดี่ยว 41-0-61.6 58 1,047.62 40 752.81 2 51.99 20 346.90 87.79 
 โครงการ เดอะแกรนด พระราม 2 (เฟส 4.2) - ดิไอสแลนด (คอรทยารด) บานเดี่ยว 50-0-58.0 89 1,382.45 22 387.24 3 52.45 70 1,047.66 66.99 
 โครงการ เดอะแกรนด พระราม 2 (เฟส 6) - เดอะเกรซ (ซีน ซีเนอรรี่) บานเดี่ยว 37-3-17.6 100 959.09 55 591.71 1 9.50 46 376.88 86.71 
 โครงการ เดอะแกรนด พระราม 2 (เฟส 9) - ซีนิธ บานเดี่ยว 9-0-6.7 22 229.80 1 8.00 - - 21 221.80 82.33 
 โครงการ เดอะแกรนด พระราม 2 (เฟส 11) - อินฟเนีย บานเดี่ยว 59-3-32.1 223 1,156.51 151 815.76 10 52.85 82 393.60 86.46 

2. โครงการ เดอะแกรนด วงแหวน ประชาอุทิศ (เฟส 1) บานเดี่ยว 79-3-48.6 282 1,584.09 247 1,320.69 5 44.42 40 307.58 91.33 
 โครงการ เดอะแกรนด วงแหวน ประชาอุทิศ (เฟส 2) 1/ บานเดี่ยว 23-0-11.5 69 566.37 6 47.84 2 17.65 65 536.18 22.72 

3. โครงการ เดอะแกรนด อุดมสุข บานเดี่ยว 67-0-6 153 2,114.33 28 364.00 6 72.35 131 1,822.68 46.74 
 โครงการเดอะแกรนด ปนเกลา (เฟส 1) บานเดี่ยว 89-3-6.3 147 3,440.18 7 188.76 1 24.00 141 3,275.42 24.59 

4. โครงการเดอะแกรนด ปนเกลา (เฟส 2) 2/ บานเดี่ยว 97-3-50.6 213 2,943.01 11 154.62 7 96.53 209 2,884.92 53.89 
5. โครงการ ไทมส พระราม 5 - นครอินทร ทาวนเฮาส 17-0-45 158 538.00 38 120.94 21 67.74 141 484.80 63.98 
      รวมทั้งหมด   1,514 15,961.45 606 4,752.37 58 489.48 966 11,698.42  

หมายเหตุ : 1/ ดําเนินการโดย บริษัท ไพรม พลัส แอสเซ็ท จํากัด 
2/ ดําเนินการโดย บริษัท เฟรส แสควร จํากัด 

ที่มา : ขอมูลจาก KLAND 
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 โครงสรางรายไดของ KLAND และบริษัทยอยสําหรับป 2554 - 2556 งวด 6 เดือนแรกของป 2557 และงวด 8 
เดือนแรกของป 2557 เปนดังน้ี 

  ป 2554 ป 2555 ป 2556 ม.ค. - มิ.ย. 2557 ม.ค. - ส.ค. 2557 

  ลานบาท  รอยละ  ลานบาท  รอยละ  ลานบาท  รอยละ  ลานบาท  รอยละ  ลานบาท  รอยละ  
รายไดจากการขาย
อสังหาริมทรัพย - แนวราบ 

  

     บานเดี่ยว 1,663.54 95.25 1,714.27 97.01 2,155.19 96.70 1,024.36 97.05 1,203.29 92.66 
     ทาวนเฮาส - - - - 19.40 0.87 38.02 3.49 60.70 4.67 
รายไดจากการรับสรางบาน 1 1.13 0.06 - - - - - - - - 
รายไดอืน่2 81.84 4.69 52.82 2.99 54.25 2.43 26.73 2.45 34.69 2.67 

รายไดรวม 1,746.51 100.00 1,767.09 100.00 2,228.84 100.00 1,089.11 100.00 1,298.68 100.00 

หมายเหตุ :  1. ปจจุบัน KLAND ไมมีรายไดจากการรับสรางบาน เนือ่งจากไมมีโครงการจัดสรรที่ดินเปลา 
2. รายไดอืน่ ไดแก รายไดสาธารณปูโภค รายไดจากการจัดการและบริหาร รายไดคาเชา รายไดจากการบริหาร

สโมสร รายไดจากการริบเงินจอง เปนตน 

 คณะกรรมการและผูถือหุน 

 คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2557 มีรายละเอียดดังน้ี 

 รายชื่อ ตําแหนง 
1. เรืออากาศโทกมลนัย ชัยเฉนียน กรรมการ 
2. นายมนตรี ศรีสกุลเมฆี กรรมการ 
3. นายขวัญชัย ชูเกียรติขจรเดช กรรมการ 
4. นายณัฏฐพัศฐ มงคลธนานนท กรรมการ 
5. นายลิม อี้ เซ็ง กรรมการ 
6. นายชาน คิน ฟาย กรรมการ 
7. นายเชีย คอง ซุง กรรมการ 

ทั้งน้ี กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท คือ กรรมการสองคนลงลายมือช่ือรวมกันและประทับตราสําคัญ
ของบริษัท 

 
 ทุนจดทะเบียนและผูถือหุน 

ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2557 (วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนลาสุด) KLAND มีทุนจดทะเบียนจํานวน 
2,400,000,000  บาท ทุนที่ออกและชําระแลวจํานวน 1,780,000,000 บาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 
1,780,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดผูถือหุน ดังน้ี 
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 รายชื่อผูถือหุน จํานวนหุน 
รอยละของ 

จํานวนหุนท้ังหมด 
1. บริษัท เฟรเซอร (ไทยแลนด) พีทีอี แอลทีดี 720,000,000 40.45 
2. บริษัท เอส เอ็ม เจ ซี เรียลเอสเตท จํากัด และ

บริษัทในกลุม SMJC 700,000,160 39.33 
3. บริษัท พร็อพเพอรต้ี เพอรเฟค จํากัด (มหาชน) 359,999,640 20.22 
4. ผูถือหุนรายยอยอื่นๆ  200 0.00 

 รวม 1,780,000,000 100.00 

 หุนกู 

 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2557 KLAND มีหุนกูมีประกันที่ยังไมไดไถถอน ดังน้ี 

 หุนกูมีประกันของ KLAND ครั้งที่ 1/2553 
ชุดที่ 2 ครบกําหนดไถถอนป 2557 

หุนกูมีประกันของ KLAND ครั้งที่ 1/2553 
ชุดที่ 3 ครบกําหนดไถถอนป 2558 

มูลคาที่ออก  250.00 ลานบาท 250.00 ลานบาท 
วันที่ออกหุนกู 7 ตุลาคม 2553 
อายุ 4 ป นับจากวันที่ออก 5 ป นับจากวันที่ออก 
วันครบกําหนดไถถอน 7 ตุลาคม 2557* 7 ตุลาคม 2558 
อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยคงท่ีรอยละ 3.35 ตอป อัตราดอกเบี้ยคงท่ีรอยละ 3.50 ตอป 
หลักประกัน หนังสือค้ําประกันธนาคารท่ีออกโดยธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
 จํานวนค้ําประกันรวม 

ไมเกิน 296.00 ลานบาท 
จํานวนค้ําประกันรวม 
ไมเกิน 306.00 ลานบาท 

หมายเหตุ: *เม่ือวนัที่ 7 ตุลาคม 2557 ซ่ึงเปนวันครบกําหนดไถถอนของหุนกูชุดที่ 2 KLAND ไดไถถอนหุนกูดังกลาวแลว 

 นอกจากน้ี KLAND มีการคํ้าประกันซึ่งเกิดขึ้นตามการดําเนินธุรกิจโดยปกติของ KLAND โดยค้ําประกันวงเงิน
สินเช่ือใหแกบริษัทยอยซึ่งมียอดเงินกูยืมคงเหลือ และเงินกูยืมที่ยังไมไดเบิกใชจํานวน 1,342 ลานบาท และมี
หนังสือค้ําประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนาม KLAND และบริษัทยอยของ KLAND เพ่ือค้ําประกันการจาย
ชําระหุนกู และค้ําประกันการจัดทําสาธารณูปโภค หรือบริการสาธารณะ หรือการปรับปรุงที่ดินและการใช
ไฟฟา รวม 1,093 ลานบาท 
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3. ผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน 

 ตารางสรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของ KLAND และบริษัทยอยสําหรับป 2554 - 2556  และ ง ว ด 

6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 และงวด 8 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 25572 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  ณ วันท่ี  
30 มิถุนายน 2557 

ณ วันท่ี 
31 สิงหาคม 2557 ป 25541/ ป 25551/ ป 2556 

ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ สอบทาน สอบทาน 

 ลานบาท  %  ลานบาท  %  ลานบาท  %  ลานบาท  %  ลานบาท  % 

สินทรัพย                   
สินทรัพยหมุนเวียน                   
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 59.77  1.16  63.88  1.18  67.68  1.11  86.63  1.43  144.66  2.41  
ลูกหนี้อื่น 3.00  0.06  4.13  0.08  4.48  0.07  4.23  0.07  4.41  0.07  
ตนทุนการพัฒนาโครงการ
อสังหาริมทรัพย 4,254.19  82.68  4,554.89  84.49  5,208.58  85.28  5,092.72  84.31  5,088.07  84.93  
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 13.66  0.27  11.48  0.21  11.53  0.19  14.04  0.23  12.19  0.20  

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 4,330.62  84.16  4,634.38  85.97  5,292.27  86.65  5,197.62  86.05  5,249.33  87.62  

สินทรัพยไมหมุนเวียน                   
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ํา
ประกัน 0.88  0.02  0.88  0.02  2.27  0.04  10.32  0.17  10.32  0.17  
เงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมรวมกัน 581.43  11.30  594.17  11.02  657.66  10.77  654.99  10.84  649.90  10.85  
เงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขาย 38.10  0.74  70.64  1.31  60.47  0.99  90.25  1.49  - - 
เงินใหกูยืมระยะยาวแกและดอกเบ้ียคาง
รับจากกิจการท่ีควบคุมรวมกัน 90.90  1.77  - - - - - - - - 
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 26.53  0.52  19.78  0.37  19.78  0.32  19.78  0.33  19.78  0.33  
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 37.30  0.72  35.09  0.65  37.46  0.61  34.69  0.57  33.36  0.56  
สิทธิการเชา 14.68  0.29  13.54  0.25  12.40  0.20  11.83  0.20  11.64  0.19  
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 19.18  0.37  15.45  0.29  18.13  0.30  12.30  0.20  9.05  0.15  
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 5.99  0.12  6.96  0.13  7.34  0.12  8.39  0.14  7.49  0.13  

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 814.99  15.84  756.51  14.03  815.51  13.35  842.55  13.95  741.54  12.38  

รวมสินทรัพย  5,145.61  100.00  5,390.89  100.00  6,107.78  100.00  6,040.17  100.00  5,990.87  100.00  

.   

.   

                                                           
2
 ขอมูลทางการเงินระหวางกาลจัดทําข้ึนเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุงป 2555) เร่ืองงบการเงิน
ระหวางงกาล ยกเวน เร่ืองการนําเสนองบกระแสเงินสดและการเปดเผยขอมูลเปรียบเทียบ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อแสดงฐานะ
การเงิน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2557 และผลการดําเนินงานสําหรับงวดแปดเดือนส้ินสุดวันเดียวกัน เพื่อเปนขอมูลประกอบการซ้ือ
ขายหุน KLAND เทานั้น ซ่ึงงบการเงินดังกลาวรวมเงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมรวมกันของ KLAND ในธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพยประเภทที่อยูอาศัยแนวสูง และผลประกอบการจากธุรกิจดังกลาว อยางไรก็ดี KLAND จะดําเนินการปรับ
โครงสรางกลุมบริษัทใหคงเหลือเฉพาะธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยประเภทที่อยูอาศัยแนวราบ ตามขอตกลงในการเขาทํารายการ 
ซ่ึงจะเกิดข้ึนกอนที่บริษัทจะเขาลงทุนใน KLAND คร้ังนี้ 
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งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  ณ วันท่ี  
30 มิถุนายน 2557 

ณ วันท่ี 
31 สิงหาคม 2557 ป 25541/ ป 25551/ ป 2556 

ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ สอบทาน สอบทาน 

 ลานบาท  %  ลานบาท  %  ลานบาท  %  ลานบาท  %  ลานบาท  % 

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน                   

หน้ีสินหมุนเวียน                   
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืม
ระยะส้ันจากสถาบันการเงิน - - 108.00  2.00  33.89  0.55  46.35  0.77  8.63  0.14  
เจาหนี้ผูรับเหมา/กอสรางและเจาหนี้อื่น 149.06  2.90  226.47  4.20  326.28  5.34  292.42  4.84  263.22  4.39  
สวนของเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบัน
การเงินที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 3.09  0.06  29.25  0.54  175.75  2.88  145.09  2.40  274.16  4.58  
สวนของเงินกูยืมระยะยาวจากเจาหนีท้ี่
ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป - - - - 100.00  1.64  - - - - 
สวนของหุนกูระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งป - - 498.25  9.24  249.34  4.08  249.77  4.14  249.92  4.17  
เงินมัดจําและเงินรับลวงหนาจากลูกคา 5.93  0.12  4.11  0.08  6.31  0.10  10.34  0.17  11.96  0.20  
ภาษีเงินไดคางจาย 28.91  0.56  19.55  0.36  30.54  0.50  21.07  0.35  2.33  0.04  
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 62.60  1.22  38.15  0.71  67.57  1.11  68.04  1.13  65.33  1.09  

รวมหนี้สินหมุนเวียน 249.59  4.85  923.78  17.14  989.68  16.20  833.08  13.79  875.55  14.61  

หน้ีสินไมหมุนเวียน                   
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - 
สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายใน
หน่ึงป 1,122.27  21.81  1,129.13  20.95  1,993.91  32.65  1,945.30  32.21  1,869.21  31.20  
เงินกูยืมระยะยาวจากเจาหนี้อื่น - สุทธิ
จากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 350.00  6.80  250.00  4.64  - - - - - - 
หุนกูระยะยาว - สุทธิจากสวนที่ถึง
กําหนดชําระภายในหนึ่งป 990.91  19.26  496.58  9.21  248.79  4.07  249.13  4.12  249.24  4.16  
สํารองผลประโยชนระยะยาวของ
พนักงาน 19.90  0.39  23.20  0.43  26.02  0.43  28.10  0.47  24.63  0.41  

รวมไมหน้ีสินหมุนเวียน 2,483.08  48.26  1,898.91  35.22  2,268.72  37.14  2,222.53  36.80  2,143.08  35.77  

รวมหนี้สิน 2,732.67  53.11  2,822.69  52.36  3,258.40  53.35  3,055.61  50.59  3,018.63  50.39  

สวนของผูถอืหุน                   
ทุนจดทะเบียน 2,230.00    2,230.00    2,400.00    2,400.00    2,400.00  

ทุนที่ออกและชําระเต็มมูลคาแลว 1,780.00  34.59  1,780.00  33.02  1,780.00  29.14  1,780.00  29.47  1,780.00  29.71  
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 252.40  4.91  252.40  4.68  252.40  4.13  252.40  4.18  252.40  4.21  
กําไรสะสม                   

จัดสรรแลว - ทุนสํารองตามกฎหมาย 25.46  0.49  32.23  0.60  44.44  0.73  44.44  0.74  44.44  0.74  
    ยังไมไดจัดสรร 398.20  7.74  528.02  9.79  805.13  13.18  916.48  15.17  895.40  14.95  
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน (43.12)  (0.84) (24.45) (0.45) (32.59) (0.53) (8.76) (0.15) - - 

รวมสวนของผูถอืหุน 2,412.94  46.89  2,568.20  47.64  2,849.38  46.65  2,984.56  49.41  2,972.24  49.61  

รวมหนี้สินและสวนของผูถอืหุน 5,145.61  100.00  5,390.89  100.00  6,107.78  100.00  6,040.17  100.00  5,990.87  100.00  
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หมายเหตุ : 1/ตัวเลขงบการเงินป 2554 และป 2555 ที่แสดงในตารางขางตน อางอิงจากตัวเลขปรับปรุงใหมตามที่ผูสอบบัญชีแสดง
เปรียบเทียบไวกับงบการเงินป 2556 

 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม สําหรับงวด 6 เดือน สําหรับงวด 8 เดือน 

ป 25541/ ป 25552/ ป 2556 ม.ค. - มิ.ย. 2557 ม.ค. - ส.ค. 2557 

ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ สอบทาน สอบทาน 

 ลานบาท  %  ลานบาท  %  ลานบาท  %  ลานบาท  %  ลานบาท  % 

รายได                   
รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพย 1,663.54  95.25  1,714.27  97.01  2,174.59  97.57  1,062.38  97.55  1,263.99  97.33  
รายไดจากการรับสรางบาน 1.13  0.06  -  -  -  -  -  -  -  -  
รายไดอื่น 81.84  4.69  52.82  2.99  54.25  2.43  26.73  2.45  34.69  2.67  
     รวมรายได 1,746.51  100.00  1,767.09  100.00  2,228.84  100.00  1,089.11  100.00  1,298.68  100.00  

คาใชจาย                   
ตนทุนขายอสังหาริมทรัพย 1,165.97  66.76  1,154.22  65.32  1,395.84  62.63  698.09  64.10  834.25  64.24  
คาใชจายในการขาย 81.53  4.67  100.86  5.71  138.10  6.20  54.30  4.99  68.35  5.26  
คาใชจายในการบริหาร 238.03  13.63  275.40  15.58  319.00  14.31  147.75  13.57  215.76  16.61  
คาธรรมเนียมการโอนและภาษีธุรกิจ
เฉพาะ 62.35  3.57  64.93  3.67  82.14  3.69  39.74  3.65  47.33  3.64  
     รวมคาใชจาย 1,547.88  88.63  1,595.41  90.28  1,935.08  86.82  939.88  86.30  1,165.69  89.76  

กําไรกอนสวนแบงกําไรจากเงินลงทุน
ในกิจการท่ีควบคุมรวมกัน คาใชจาย
ทางการเงินและคาใชจายภาษีเงินได 198.63  11.37  171.68  9.72  293.76  13.18  149.23  13.70  132.99  10.24  
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในกิจการ
ที่ควบคุมรวมกัน 5.91  0.34  12.74  0.72  63.49  2.85  (2.67) (0.25) (7.75) (0.60) 
กําไรกอนคาใชจายทางการเงินและ
คาใชจายภาษีเงินได 204.54  11.71  184.42  10.44  357.25  16.03  146.56  13.46  125.24  9.64  
คาใชจายทางการเงิน (28.47) (1.63) (5.27) (0.30) (4.68) (0.21) (3.48) (0.32) (4.53) (0.35) 
กําไรกอนคาใชจายภาษีเงินได 176.07  10.08  179.15  10.14  352.57  15.82  143.08  13.14  120.71  9.29  
คาใชจายภาษีเงินได (52.25) (2.99) (42.56) (2.41) (63.25) (2.84) (31.73) (2.91) (30.44) (2.34) 
กําไรสําหรับงวด 123.82  7.09  136.59  7.73  289.32  12.98  111.35  10.22  90.27  6.95  

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น                   
ผลกําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลคาเงิน
ลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขาย (0.19)   23.33    (10.17)   29.78    40.73  

 

ผลกระทบของภาษีเงินได -    (4.66)   2.03    (5.96)   (8.14)  
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด (0.19)   18.67    (8.14)   23.82    32.59   
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 123.63    155.26    281.18    135.17    122.86   

กําไรตอหุน                   
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาทตอหุน) 0.70    0.08    0.16    0.06    0.05  

หมายเหต ุ:   KLAND ถือหุนใน RHD จํานวน 5,100,505 หุน คิดเปนรอยละ 51 ของจํานวนหุนทั้งหมดของ RHD KLAND จึงถือวามี
อํานาจในการออกเสียงมากกวากึ่งหนึ่งใน RHD นอกจากนี้  RHD ยังดําเนินธุรกิจภายใตนโยบายทางการเงินและการ
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ดําเนินงานของ KLAND ดวยปจจัยดังกลาว KLAND จึงถือวา RHD มีสถานะเปนบริษัทยอยของ KLAND และรวมงบ
การเงินของ RHD ไวในงบการเงินของ KLAND มาโดยตลอด  

ตอมาผูบริหารไดทบทวนอํานาจในการควบคุม RHD ใหม พบวาตามขอตกลงกับผูถือหุนอีกฝายในสัญญารวมทุน ไดมี
การกําหนดใหการลงมติโดยผูถือหุนในวาระทั่วไปตองไดรับคะแนนเสียงเห็นชอบไมนอยกวารอยละ 60 ของจํานวน
หุนทั้งหมด จากการพิจารณาดังกลาว KLAND เห็นวา RHD ควรมีสถานะเปนกิจการที่ควบคุมรวมกัน มิไดเปนบริษัท
ยอย ดังนั้น KLAND จึงจัดประเภทเงินลงทุนใน RHD ใหม จากเดิมเปนเงินลงทุนในบริษัทยอย เปนเงินลงทุนในกิจการ
ที่ควบคุมรวมกันซ่ึงแสดงตามวิธีสวนไดเสียในงบการเงินรวม KLAND จึงไดปรับงบการเงินยอนหลังโดยถือวา RHD
เปนกิจการที่ควบคุมรวมกัน และไมเคยรวมงบการเงินของ RHD มากอนเพื่อสะทอนเหตุการณดังกลาว ต้ังแตงบการเงิน
รวมป 2555 เปนตนไป  

1/ตัวเลขงบการเงินป 2554 ที่แสดงในตารางขางตน อางอิงจากตัวเลขปรับปรุงใหมตามที่ผูสอบบัญชีแสดงเปรียบเทียบไว
กับงบการเงินป 2555 ตามที่มีการเปล่ียนสถานะของ RHD จากบริษัทยอยเปนกิจการที่ควบคุมรวมกัน 

2/ตัวเลขงบการเงินป 2555 ที่แสดงในตารางขางตน อางอิงจากตัวเลขปรับปรุงใหมตามที่ผูสอบบัญชีแสดงเปรียบเทียบไว
กับงบการเงินป 2556 

กระแสเงินสด 

หนวย : ลานบาท ป 2554 ป 2555 ป 2556 ม.ค. - มิ.ย. 2557 
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน (1,372.15) (114.05) (273.69) 195.06  
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน 7.46  77.14  (9.67) (9.31) 
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 645.13  41.02  287.16  (166.80) 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดสุทธิเพิ่มข้ึน (ลดลง)  (719.56) 4.11  3.80  18.95  
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนงวด 779.33  59.77  63.88  67.68  
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายงวด 59.77  63.88  67.68  86.63  

หมายเหตุ :  งบการเงินสําหรับป 2554 - 2555 ผานการตรวจสอบโดยนางสาวศิราภรณ เอื้ออนันตกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3844 สําหรับ
งบการเงินป 2556 ผานการตรวจสอบ และขอมูลทางการเงินระหวางกาลงวด 6 เดือนแรกของป 2557 ผานการสอบทานโดยนาย
ศุภชัย ปญญาวัฒโน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด (เดิมช่ือบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง 
จํากัด) ซึ่งเปนผูสอบบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ 

 ป 2554 ป 2555 ป 2556 ม.ค. - มิ.ย. 2557 

 อัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity Ratio)      

อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 17.35  5.02  5.35  6.24  

อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา) 0.25  0.07  0.07  0.11  

อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด (เทา) (6.24) (0.19) (0.29) 0.431/  

อัตราสวนหมุนเวยีนลูกหนี้การคา (เทา) N/A N/A N/A N/A 

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) N/A N/A N/A N/A 

อัตราสวนหมุนเวยีนสินคาคงเหลือ (เทา) 0.33  0.26  0.29  0.271/  

ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย (วัน) 1,094.05  1,373.77  1,259.04  1,328.08  

อัตราสวนหมุนเวยีนเจาหนี้การคา (เทา) 30.40  17.13  12.38  10.521/ 
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 ป 2554 ป 2555 ป 2556 ม.ค. - มิ.ย. 2557 

ระยะเวลาชาํระหน้ีเฉลี่ย (วัน) 11.84  21.02  29.09  34.23  

Cash Cycle 1,082.21  1,352.75  1,229.95  1,293.85  
 อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร 
(Profitability Ratio)          

 อัตรากําไรข้ันตน (รอยละ)  29.91  32.67  35.81  34.29  

 อัตรากําไรสุทธิ (รอยละ)  7.09  7.73  12.98  10.22  

 อัตราผลตอบแทนผูถอืหุน (รอยละ)  5.25  5.48  10.68  7.631/  
 อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 
(Efficiency Ratio)          

 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (รอยละ)  2.59  2.59  5.03  3.671/  

 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร (รอยละ)  389.65  401.93  823.05  644.051/  

 อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย (เทา)  0.37  0.34  0.39  0.361/  
 อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน 
(Financial Policy Ratio)          

 อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถอืหุน (เทา)  1.13  1.10  1.14  1.02  

หมายเหตุ :  1/ ปรับการคํานวณเปนรายปเพื่อการเปรียบเทียบ 

 การวิเคราะหผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน 

ผลการดําเนินงานป 2554 - 2556 

รายไดรวม 

KLAND มีรายไดรวมในป 2554 - 2556 จํานวน 1,746.51 ลานบาท 1,767.09 ลานบาท และ 2,228.84 ลานบาท 
ตามลําดับ รายไดรวมประกอบดวยรายไดจากการขายอสังหาริมทรัพยประมาณรอยละ 95 - 98 และรายไดอื่นประมาณรอย
ละ 2 - 5 ของรายไดรวม หากพิจารณารายไดจากการขายอสังหาริมทรัพยแนวราบ พบวามีแนวโนมการเติบโตเพ่ิมขึ้นอยาง
ตอเน่ืองทุกป เปนผลมาจากการขายบานเด่ียวยูนิตใหญไดมากขึ้น และมีราคาขายเฉล่ียปรับสูงขึ้นจากปกอน 

รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพยของ KLAND  ในป 2554 - 2556 จํานวน 1,663.54 ลานบาท 1,714.27 ลานบาท 
และ 2,174.59 ลานบาท ตามลําดับ เพ่ิมขึ้นจํานวน 50.73 ลานบาท และ 460.32 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 3.05 และรอย
ละ 26.85 ในป 2555 - 2556 ตามลําดับ รายไดในป 2555 เพ่ิมขึ้นจากปกอนสาเหตุหลักเกิดจาก KLAND เริ่มมีรายไดเขามา
จากโครงการ เดอะแกรนด พระราม 2 (เฟส 6) - เดอะเกรซ (ซีน ซีเนอรรี่) ซึ่งเปนโครงการใหม และมีจํานวนบานเด่ียวที่ขาย
ไดในโครงการเดอะแกรนด วงแหวน ประชาอุทิศ (เฟส 1) ที่เพ่ิมสูงขึ้นมาก นอกจากน้ี KLAND ยังมียอดขายบานเด่ียวยูนิต
ใหญในโครงการ เดอะแกรนด พระราม 2 (เฟส 3) - เลค แกรนดดิโอเซ และโครงการ เดอะแกรนด พระราม 2 (เฟส 4.1) - 
ไอสแลนด พาราไดซ ที่เพ่ิมสูงขึ้น ในขณะที่ราคาขายเฉล่ียก็ปรับสูงขึ้นจากปกอน ทั้งน้ี การปรับราคาขายในโครงการ
อสังหาริมทรัพยของกลุม KLAND จะปรับขึ้นตามภาวะตลาด และ ตนทุนที่เกิดขึ้นจริง สําหรับป 2556 รายไดเพ่ิมขึ้นจากป
กอนสาเหตุหลักเกิดจาก KLAND สามารถขายบานเด่ียวไดมากขึ้น จากการเปดตัวโครงการใหม คือ โครงการ เดอะแกรนด 
พระราม 2 (เฟส 11) - อินฟเนีย โครงการ เดอะแกรนด พระราม 2 (เฟส 4.2) - ดิไอสแลนด(คอรทยารด) และโครงการ เดอะ
แกรนด อุดมสุข  
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ตนทุนขาย 

ตนทุนขายอสังหาริมทรัพยของ KLAND  ในป 2554 - 2556 จํานวน 1,165.97 ลานบาท 1,154.22 ลานบาท และ 
1,395.84 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนสัดสวนรอยละ 70.09 รอยละ 67.33 และรอยละ 64.19 ของรายไดจากการขาย
อสังหาริมทรัพย ในป 2554 - 2556  ตามลําดับ โดยตนทุนขายอสังหาริมทรัพยจะสอดคลองกับการเติบโตของยอดขาย ซึ่ง
ตนทุนขายอสังหาริมทรัพย สวนใหญเปนตนทุนการขายบานและที่ดิน โดย KLAND จะทําการแบงสรรตนทุนการพัฒนา
ทั้งหมดที่คาดวาจะเกิดขึ้นใหกับบานและท่ีดินที่ขายไดตามเกณฑพ้ืนที่ที่ขาย ซึ่งตนทุนดังกลาวจะคํานึงถึงตนทุนที่เกิดขึ้น
จริงดวย 

คาใชจายในการขายและบริหาร 

KLAND มีคาใชจายในการขาย ในป 2554 - 2556 จํานวน 81.53 ลานบาท 100.86 ลานบาท และ 138.10 ลานบาท 
ตามลําดับ เพ่ิมขึ้นจํานวน 19.33 ลานบาท และ 37.24 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 23.71 และรอยละ 36.92 ในป 2555 - 
2556 ตามลําดับ คาใชจายในการขายของกลุม KLAND ไดแก คาโฆษณาประชาสัมพันธ คาใชจายในการสงเสริมการขาย 
และคาตอบแทนการขาย  เปนตน คาใชจายในการขายของ KLAND ที่เพ่ิมขึ้นในแตละปสาเหตุหลักเกิดจากคาใชจายในการ
ประชาสัมพันธโครงการตางๆของกลุม KLAND ที่เพ่ิมมากขึ้นจากการเปดโครงการใหมๆเพ่ิมขึ้นในแตละป 

KLAND มีคาใชจายในการบริหาร ในป 2554 - 2556 จํานวน 238.03 ลานบาท 275.40 ลานบาท และ 319.00 ลาน
บาท ตามลําดับ เพ่ิมขึ้นจํานวน 37.37 ลานบาท และ 43.60 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 15.70 และรอยละ 15.83 ในป 2555 
- 2556 ตามลําดับ คาใชจายในการบริหาร ประกอบไปดวย คาใชจายพนักงาน คาใชจายในการบริหารโครงการ คาเชา
สํานักงาน คาสาธารณูปโภค และคาเสื่อมราคาของสินทรัพยถาวรที่ใชในการขายและบริหารงาน เปนตน คาใชจายในการ
บริหารของกลุม KLAND เพ่ิมขึ้นทุกๆ ป เน่ืองมาจากมีการเพ่ิมจํานวนพนักงานเพ่ือรองรับการขยายโครงการใหมที่เพ่ิมขึ้น
ในแตละป รวมถึงนโยบายปรับขึ้นคาแรงขั้นตํ่า 300 บาท ของภาครัฐ สงผลใหมีคาใชจายในการบริหารโครงการเพ่ิมขึ้น ทั้ง
ดานบุคลากร และเก่ียวกับสํานักงาน 

กําไรสุทธิ 

KLAND มีกําไรสุทธิในป 2554 - 2556 จํานวน 123.82 ลานบาท 136.59 ลานบาท และ 289.32 ลานบาท เพ่ิมขึ้น
จํานวน 12.77 ลานบาท และ 152.73 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 10.31 และรอยละ 111.82 ในป 2555 - 2556 ตามลําดับ ใน
ป 2555 กําไรสุทธิของ KLAND เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปกอน สาเหตุหลักเกิดจากรายไดจากการขาย
อสังหาริมทรัพยที่เพ่ิมสูงขึ้น สวนในป 2556 กําไรสุทธิของ KLAND เพ่ิมสูงขึ้นมากเม่ือเทียบกับปกอน สาเหตุเกิดจาก 
KLAND สามารถขายบานเดี่ยวยูนิตใหญซึ่งมีอัตรากําไรข้ันตนที่สูงไดมากขึ้น รวมทั้งการปรับราคาขายเพ่ิมขึ้นให
สอดคลองตามภาวะตลาด และตนทุนที่เกิดขึ้นจริง  

ผลการดําเนินงานงวด 6 เดือนแรกของป 2557 

KLAND มีรายไดรวมในงวด 6 เดือนแรกของป 2557 มีจํานวน 1,089.11 ลานบาท ลดลงเมื่อเทียบกับงวดเดียวกัน
ของปกอนที่มีจํานวน 1,167.81 ลานบาท ลดลงจํานวน 78.70 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 6.74 สาเหตุหลักเกิดจากการลดลง
ของรายไดจากการขายอสังหาริมทรัพย เน่ืองจากความไมแนนอนของภาวะการเมืองและเศรษฐกิจทําใหกําลังซื้อของ
ผูบริโภคลดลงเล็กนอย ซึ่งสอดคลองกับตนทุนขายอสังหาริมทรัพยที่ลดลง โดยในงวด 6 เดือนแรกของป 2557 มีจํานวน 
698.09 ลานบาท ลดลงเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปกอนที่มีจํานวน 742.70 ลานบาท ลดลงจํานวน 44.61 ลานบาท หรือ
ลดลงรอยละ 6.01 โดย KLAND มีอัตรากําไรข้ันตนในงวด 6 เดือนแรกของป 2557 ที่เทากับรอยละ 34.29 ลดลงเล็กนอยเมื่อ
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เทียบกับงวดเดียวกันของปกอนที่มีอัตรากําไรข้ันตนรอยละ 34.91 ในขณะที่คาใชจายในการขายในงวด 6 เดือนแรกของป 
2557 มีจํานวน 54.30 ลานบาท ลดลงเม่ือเทียบกับงวดเดียวกันของปกอนที่มีจํานวน 66.28 ลานบาท ลดลงจํานวน 11.98 
ลานบาท หรือลดลงรอยละ 18.07 และคาใชจายในการบริหารในงวด 6 เดือนแรกของป 2557 มีจํานวน 147.75 ลานบาท 
ลดลงเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปกอนที่มีจํานวน 158.10 ลานบาท ลดลงจํานวน 10.35 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 6.55 
สงผลให KLAND มีกําไรสุทธิในงวด 6 เดือนแรกของป 2557 จํานวน 111.35 ลานบาท ลดลงเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของ
ปกอนที่มจีํานวน 191.83 ลานบาท ลดลงจํานวน 80.48 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 41.95  

ผลการดําเนินงานงวด 8 เดือนแรกของป 2557 

KLAND มีรายไดรวมในงวด 8 เดือนแรกของป 2557 มีจํานวน 1,298.68 ลานบาท และมีตนทุนขาย
อสังหาริมทรัพยจํานวน 834.25 ลานบาท โดย KLAND มีอัตรากําไรข้ันตนในงวด 8 เดือนแรกของป 2557 ที่เทากับรอยละ 
34.00 ลดลงเล็กนอยเมื่อเทียบกับป 2556 ที่มีอัตรากําไรขั้นตนเทากับรอยละ 35.81 ในขณะท่ีคาใชจายในการขายในงวด 8 
เดือนแรกของป 2557 มีจํานวน 68.35 ลานบาท และคาใชจายในการบริหารในงวด 8 เดือนแรกของป 2557 มีจํานวน 215.76 
ลานบาท สงผลให KLAND มีกําไรสุทธิในงวด 8 เดือนแรกของป 2557 จํานวน 90.27 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 6.95 
ของรายไดรวม 

ฐานะการเงิน ณ สิ้นป 2554 - 2556 

 KLAND มีสินทรัพยรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 - 2556 จํานวน 5,145.61 ลานบาท 5,390.89 ลานบาท และ 
6,107.78 ลานบาท สินทรัพยรวมเพ่ิมขึ้นจํานวน 245.28 ลานบาท และ 716.89 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 4.77 และรอยละ 
13.30 ณ สิ้นป 2555 - 2556 ตามลําดับ สินทรัพยรวม ประกอบดวย สินทรัพยหมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 - 2556 
จํานวน 4,330.62 ลานบาท 4,634.38 ลานบาท และ 5,292.27 ลานบาท ซึ่งคิดเปนสัดสวนตอสินทรัพยรวมอยูที่รอยละ 84.16 
รอยละ 85.97 และรอยละ 86.65 ตามลําดับ การเพ่ิมขึ้นของสินทรัพยหมุนเวียนในชวง 3 ปที่ผานมาสาเหตุหลักเกิดจากกลุม 
KLAND มีการขยายโครงการเพ่ิมขึ้นสงผลใหมีการบันทึกตนทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพยเพ่ิมสูงขึ้น  ทั้งน้ี กลุม 
KLAND มีนโยบายที่จะซื้อที่ดินเพ่ือขยายโครงการและเพ่ือสนับสนุนการเติบโตของยอดขายอยางตอเน่ือง สําหรับ
สินทรัพยไมหมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 - 2556 จํานวน 814.99 ลานบาท 756.51 ลานบาท และ 815.51 ลานบาท 
ซึ่งคิดเปนสัดสวนตอสินทรัพยรวมอยูที่รอยละ 15.84 รอยละ 14.03 และรอยละ 13.35 ตามลําดับ โดยสวนใหญ
ประกอบดวยเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมรวมกัน ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ และเงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขายเปนหลัก  

KLAND มีหน้ีสินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 - 2556 จํานวน 2,732.67 ลานบาท 2,822.69 ลานบาท และ 
3,258.40 ลานบาท หน้ีสินรวมเพ่ิมขึ้นจํานวน 90.02 ลานบาท และ 435.71 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 3.29 และรอยละ 
15.44 ณ สิ้นป 2555 - 2556 ตามลําดับ หน้ีสินรวม ณ สิ้นป 2555 - 2556 เพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ืองจาก ณ สิ้นป 2554 สาเหตุหลัก
เกิดจากการเพิ่มขึ้นของเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน และเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบัน
การเงินเน่ืองมาจากมีการขยายโครงการเพ่ิมขึ้น และมีการเบิกใชเงินกูยืมจากสถาบันการเงินเพ่ิมขึ้นตามความคืบหนาของ
การพัฒนาโครงการ 

KLAND มีสวนของผูถือหุนรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 - 2556 จํานวน 2,412.94 ลานบาท 2,568.20 ลานบาท 
และ 2,849.38 ลานบาท ตามลําดับ ณ สิ้นป 2555 - 2556 สวนของผูถือหุนของบริษัทเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ืองจาก ณ สิ้นป 2554 
สาเหตุหลักเกิดจากการเติบโตของผลกําไรในแตละป โดยในระหวางป 2554 - 2556 KLAND ไมมีการจายเงินปนผลใน
ระหวางป 
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ฐานะการเงิน ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2557 

 KLAND มีสินทรัพยรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 จํานวน 6,040.17 ลานบาท ลดลงจาก ณ สิ้นป 2556 จํานวน 
67.61 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 1.11 สาเหตุหลักเกิดจากการลดลงของตนทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพยจาก 
5,208.58 ลานบาท ณ สิ้นป 2556 เปน 5,092.72 ลานบาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 หรือลดลงจํานวน 115.86 ลานบาท 
เน่ืองจาก KLAND สามารถดําเนินการขายบานเด่ียวไดมากขึ้น ทั้งในโครงการที่เพ่ิงเปดตัวและโครงการที่ดําเนินการขาย
แลว ทําใหมีการโอนตนทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพยสวนที่ขายไปแลวเปนตนทุนขาย ในขณะที่มีการเพ่ิมขึ้น
ของเงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขายจํานวน 29.78 ลานบาท  

 KLAND มีหน้ีสินรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 จํานวน 3,055.61 ลานบาท ลดลงจาก ณ สิ้นป 2556 จํานวน 
202.79 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 6.22 สาเหตุหลักเกิดจากการลดลงของเงินกูยืมระยะยาวจํานวน 179.27 ลานบาทจากการ
ทยอยจายชําระคืนเงินกูยืม 

KLAND มีสวนของผูถือหุนรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 จํานวน 2,984.56 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจาก ณ สิ้นป 2556 
จํานวน 135.18 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 4.74 สาเหตุหลักเกิดผลกําไรท่ีเกิดขึ้นในงวด 6 เดือนแรกของป 2557 เน่ืองจาก
บริษัทมียอดขายโครงการเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง 

ฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 สงิหาคม 2557 

 KLAND มีสินทรัพยรวม ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2557 จํานวน 5,990.87 ลานบาท ลดลงจาก ณ สิ้นป 2556 จํานวน 
116.91 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 1.91 สาเหตุหลักเกิดจากการลดลงของตนทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพยจาก 
5,208.58 ลานบาท ณ สิ้นป 2556 เปน 5,088.07 ลานบาท ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2557 หรือลดลงจํานวน 120.51 ลานบาท 
เน่ืองจาก KLAND สามารถดําเนินการขายบานเด่ียวไดมากขึ้น ทั้งในโครงการที่เพ่ิงเปดตัวและโครงการที่ดําเนินการขาย
แลว ทําใหมีการโอนตนทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพยสวนที่ขายไปแลวเปนตนทุนขาย และการลดลงของเงิน
ลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขายจํานวน 60.47 ลานบาท จาก ณ สิ้นป 2556 เน่ืองจาก KLAND ขายเงินลงทุนในบมจ. พร็อพ
เพอรต้ี เพอรเฟคในเดือนสิงหาคม 2557 ในขณะท่ีมีการเพ่ิมขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดจํานวน 76.98 ลาน
บาท  

 KLAND มีหน้ีสินรวม ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2557 จํานวน 3,018.63 ลานบาท ลดลงจาก ณ สิ้นป 2556 จํานวน 
239.77 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 7.36 สาเหตุหลักเกิดจากการลดลงของเงินกูยืมระยะยาวจากเจาหน้ีจํานวน 100 ลานบาท 
การลดลงของเงินกูยืมระยะยาวจํานวน 26.29 ลานบาทจากการทยอยจายชําระคืนเงินกูยืม และการลดลงของเจาหน้ี
ผูรับเหมา/กอสรางและเจาหน้ีอื่นจํานวน 63.06 ลานบาท 

KLAND มีสวนของผูถือหุนรวม ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2557 จํานวน 2,972.24 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจาก ณ สิ้นป 2556 
จํานวน 122.86 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 4.31 สาเหตุหลักเกิดผลกําไรท่ีเกิดขึ้นในงวด 8 เดือนแรกของป 2557 เน่ืองจาก
บริษัทมียอดขายโครงการเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง 
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เอกสารแนบ 3 

สรุปรายงานประเมินมูลคาสินทรัพยโครงการปารคเวนเชอร อีโคเพล็กซ 

 ในการเขาทํารายการในครั้งน้ี LRK ไดวาจางผูประเมินราคาอิสระคือ บริษัท เดอะแวลูเอช่ัน แอนด คอนซัล
แทนทส จํากัด (“เดอะแวลูเอช่ัน”) ซึ่งเปนบริษัทประเมินมูลคาทรัพยสินที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยรายงานการประเมินมูลคาทรัพยสินของผูประเมินราคาอิสระดังกลาวสามารถใช
เพ่ือวัตถุประสงคสาธารณะ โดยมีรายละเอียดการประเมินมูลคาสินทรัพยดังน้ี 
ประเภททรัพยสิน : สิทธิการเชาที่ดิน พรอมสิ่งปลูกสราง “อาคารปารคเวนเชอร อีโคเพล็กซ” 
ที่ต้ังทรัพยสิน : เลขท่ี 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
เอกสารสิทธิ์ที่ดิน : โฉนดที่ดินเลขที่ 102997 เน้ือที่ดิน 5 ไร 36.20 ตารางวา 
อาคารสิ่งปลูกสราง : อาคารสํานักงาน โรงแรม และพาณิชยกรรม 33 ช้ัน พรอมที่จอดรถช้ันใตดิน 1 ช้ัน 

ทรัพยสินที่ประเมินมูลคาประกอบดวยสวนที่เปนพ้ืนที่สํานักงาน และพื้นที่พาณิชยกรรม
ใหเชามีพ้ืนที่รวม 27,184 ตารางเมตร ซึ่งต้ังอยูบริเวณช้ันที่ 1 และ 8 ถึง 22 

ผูถือกรรมสิทธิ์ในอาคาร : บริษัท เลิศรัฐการ จํากัด (อางอิงจากใบรับรองการกอสราง อ.6 เลขท่ี 45/2555) 
ผูถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน : หมอมหลวงสุธาดา เกษมสันต 
ภาระผูกพัน : ทรัพยสินติดภาระสัญญาเชาระยะยาวกําหนดระยะเวลา 30 ป คงเหลือ 26 ป 11 เดือน 

เริ่มสัญญานับจากวันที่ 6 กันยายน 2554 - 5 กันยายน 2584 
ที่ดินเชาเน้ือที่ 5 ไร 36.20 ตารางวา 
ผูใหเชา : หมอมหลวงสุธาดา เกษมสันต 
ผูเชา : บริษัท เลิศรัฐการ จํากัด 

วันที่ประเมิน : 1 ตุลาคม 2557 

ท่ีต้ังทรัพยสิน 

 
 ที่มา : บริษัท เลศิรัฐการ จํากดั 
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 เดอะแวลูเอช่ัน ไดทําการประเมินมูลคาทรัพยสินโดยใชวิธีคิดจากรายได (Income Approach) เน่ืองจากทรัพยสินที่
ประเมินเปนอาคารประเภทสํานักงานใหเชา เปนทรัพยสินที่กอใหเกิดรายได (Property Generating Income) ปจจุบัน
ดําเนินการบริหารอาคารโดยบริษัท โจนแลงลาซาล แมเนจเมนท จํากัด ทรัพยสินเปนอาคารกอสรางมาแลวประมาณ 3 ป 
เปนอาคารสํานักงานสูง 33 ช้ัน พรอมช้ันใตดิน และดาดฟา บริษัท เลิศรัฐการ จํากัด ไดทําสัญญาใหบริษัท ทีซีซี ลักซซูรี โฮ
เทลสแอนรีสอรท จํากัด เชาพ้ืนที่ระยะยาว (30 ป) ต้ังแตช้ัน 23 - 34 (พ้ืนที่เชา 28,200 ตารางเมตร) เพ่ือดําเนินธุรกิจโรงแรม 
โดยชําระเปนเงินคาชวยกอสรางแลวเต็มจํานวน พ้ืนที่เชาอาคารเปนดังน้ี 

ชั้นท่ี รายละเอียด พ้ืนท่ีเชา (ตร.ม.) 
B1 - 7 พ้ืนที่จอดรถ (จอดรถได 529 คัน) 2,740 

 พ้ืนที่เก็บของ 278 
1 พ้ืนที่เชาพาณิชยกรรม 1,016 

8 - 22 พ้ืนที่เชาสํานักงาน 25,019 
8 พ้ืนที่วิคเตอร คลับ 871 

23 - 34 พ้ืนที่เชาระยะยาว 28,200 
พ้ืนที่อาคารสวนกลาง 26,120 
รวมพื้นท่ีอาคารท้ังหมด 84,244 

หมายเหต ุ: เนื่องจากพื้นที่เชาชั้นที่ 23 - 34 เปนพื้นที่เชาระยะยาว ปจจุบันดําเนินธุรกิจโรงแรม ซ่ึงชําระเงินชวยคากอสราง
แลวทั้งส้ิน และจะไมมีรายไดจากพื้นที่ดังกลาว เวนแตคาบริการตามสัญญา ในการประเมินคร้ังนี้ เดอะแวลู
เอชั่น ไมพิจารณาพื้นที่เชาชั้นที่ 23 - 34 

 อาคารมี 33 ชั้น ตามใบอนุญาตฯ แตในการนับชั้นของอาคารจะไมมีชั้นที่ 13 ดังนั้น จํานวนชั้นที่ระบุตามการ
นับชั้นของอาคารจะมีถึงชั้น 34 

1) สรุปการประเมินมูลคาสินทรัพยดวยวิธีคิดจากรายไดแบบวิธีคิดลดกระแสเงินสด โดยเดอะแวลูเอชั่น 

ก)  สมมติฐานรายไดคาเชา และรายไดอื่นๆ 

เดอะแวลูเอช่ัน ประมาณการคาเชาโดยอางอิงจากขอมูลตลาดของอาคารสํานักงานใหเชาในบริเวณใกลเคียง
จํานวน 6 ขอมูล โดยมีอัตราคาเชาสวนสํานักงานอยูที่ประมาณ 700 - 900 บาท/ตารางเมตร/เดือน ขึ้นอยูกับทําเลที่ต้ัง สิ่ง
อํานวยความสะดวก และสภาพอาคาร จากน้ันไดทําการปรับเพ่ิม - ลดตามความเหมาะสมของปจจัยตางๆที่เก่ียวของและ
ศักยภาพการใชประโยชนของอาคาร ประกอบกับพิจารณาถึงสภาพตลาดอสังหาริมทรัพยในแตละชวงเวลา โดยเห็นวา
อาคารปารคเวนเชอร อีโคเพล็กซ เปนอาคารใหม และต้ังอยูในทําเลที่โดดเดน จึงกําหนดอัตราคาเชาสวนสํานักงานเทากับ 
1,000 บาท/ตารางเมตร/เดือน  

สําหรับคาเชาพ้ืนที่พาณิชยกรรมเปรียบเทียบกับพ้ืนที่พาณิชยกรรมบริเวณใกลเคียงอยูประมาณ 1,500 - 2,000 
บาท/ตารางเมตร/เดือน  จึงกําหนดอัตราคาเชาพ้ืนที่สวนพาณิชยกรรมเทากับ 2,000 บาท/ตารางเมตร/เดือน  และคาเชาพ้ืนที่
เก็บของเปรียบเทียบกับพ้ืนที่เก็บของบริเวณใกลเคียงอยูประมาณ 380 บาท/ตารางเมตร/เดือน  สําหรับอัตราการเพิ่มของคา
เชาเมื่อพิจารณาแนวโนมเรื่องทําเลที่ต้ัง สิ่งอํานวยความสะดวก สภาพอาคาร และอัตราเงินเฟอระยะยาว จึงกําหนดอัตราเพ่ิม
ของคาเชาตลอดอายุโครงการปละ 4%  
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รายไดอื่นๆที่สําคัญ เชน รายไดจากวิคเตอร คลับ เทากับ 380,000 บาท/เดือน ปรับเพ่ิมปละ 4% ทุกป รายไดจาก
การใหบริการกับผูเชาพ้ืนที่เชาระยะยาวสวนโรงแรมโอกุระ โดยบริษัทใหบริการบํารุงรักษาและดูแลจัดการเกี่ยวกับระบบ
ไฟฟา ระบบนํ้าประปา รวมถึงระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ บริเวณพื้นที่สวนกลางในอาคาร และ
พ้ืนที่ภายนอกอาคารโดยมีรายไดตามสัญญาบริการเทากับ 425,695 บาท/เดือน (อางอิงจากสัญญาบริการ โดยปรับเพ่ิมปละ 
3%) เปนตน 

ข) สมมติฐานอัตราการเชาพ้ืนที่และการเติบโต 

เดอะแวลูเอช่ันตรวจสอบขอมูลพ้ืนที่เชาในปจจุบัน ในพ้ืนที่ 100% เปนผูเชาที่สัญญายังคงมีผลอยู และผูเชาที่
สัญญาซึ่งหมดอายุไปและอยูระหวางดําเนินการตออายุสัญญาใหม และหากพิจารณาอัตราการเชา พ้ืนที่ที่สัญญายังคงมีผล ณ 
วันที่ประเมินจะคงเหลือสัดสวน 90.3% จากการศึกษาอัตราการเชาพ้ืนที่ตามสภาวะตลาดปจจุบันในยานเพลินจิต - ชิดลม 
พบวาการเชาพ้ืนที่ปจจุบันอยูประมาณ 87% จึงกําหนดอัตราการเชาพ้ืนที่ดังน้ี 

 ปที่ 1 ปที่ 2 
พ้ืนที่เก็บของ 100% 98% คงที่ตลอดอายุโครงการ 
พ้ืนที่พาณิชยกรรม 98% คงที่ตลอดอายุโครงการ  
พ้ืนที่สํานักงาน 95% คงที่ตลอดอายุโครงการ  

ค) สมมติฐานคาใชจาย 

เดอะแวลูเอช่ันพิจารณาคาใชจายโดยอางอิงจากขอมูลคาใชจายที่เกิดขึ้นในอดีตและไดเปรียบเทียบกับคาใชจาย
ประเภทเดียวกันสําหรับอาคารสํานักงานอื่นๆทั่วไปในตลาด ในการประเมินครั้งน้ี ผูประเมินไดกําหนดสมมติฐานดังน้ี 

ตนทุนในการบริหาร   
- คาบริหารโครงการ 660,000 บาท/เดือน โดยมีอัตราเพ่ิมปละ 3% 
- คาบริหารอาคารและคาใชจาย 1,300,000 บาท/เดือน โดยมีอัตราเพ่ิมปละ 3% 
คาใชจายดูแลรักษาอาคาร   
- คาทําความสะอาด อัตรา 21 บาท/ตารางเมตร/เดือน โดยมีอัตราเพ่ิมปละ 3% 
- คารักษาความปลอดภัย อัตรา 26 บาท/ตารางเมตร/เดือน โดยมีอัตราเพ่ิมปละ 3% 
คาสาธารณูปโภค   
- คาไฟฟา อัตรา 82 บาท/ตารางเมตร/เดือน โดยมีอัตราเพ่ิมปละ 3% 
- คานํ้าประปา อัตรา 7 บาท/ตารางเมตร/เดือน โดยมีอัตราเพ่ิมปละ 3% 
- คาโทรศัพท อัตรา 1.8 บาท/ตารางเมตร/เดือน โดยมีอัตราเพ่ิมปละ 3% 
คาซอมแซมและบํารุงรักษา   
- งานระบบภายในอาคาร อัตรา 3.6 บาท/ตารางเมตร/เดือน โดยมีอัตราเพ่ิมปละ 3% 
คาสํารองปรับปรุงอาคาร กําหนดท่ีอัตรา 3% ของรายไดท้ังหมด 
คาใชจายอ่ืนๆและภาษี   
- คาใชจายอื่นๆ อัตรา 6.5 บาท/ตารางเมตร/เดือน โดยมีอัตราเพ่ิมปละ 3% 
- คาประกันภัย 270,000 บาท/เดือน โดยมีอัตราเพ่ิมปละ 3% 
-  คาเชาที่ดิน อางอิงสัญญาเชา 24,600,000 บาท/ป 
-  ภาษีโรงเรือน คิด 12.5% คิด 50% ของรายไดจากพื้นที่เชา 
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ง) สมมติฐานอัตราสวนลดกลับ (Discount Rate) 

เดอะแวลูเอช่ันกําหนดอัตราคิดลดโดยอางอิงผลการศึกษาที่ประกาศโดยสมาคมผูประเมินคาทรัพยสินแหง
ประเทศไทย (TVA) ที่กําหนดอัตราคิดลดประเภทสิทธิการเชาอาคารสํานักงาน ช้ันดีอยูที่ 12 - 14% ซึ่งทรัพยสินที่ประเมิน
ต้ังอยูติดกับสถานีรถไฟฟาสถานีเพลินจิต ถนนวิทยุ ซึ่งถือวาอยูในทําเลที่ดี ผูประเมินจึงมีความเห็นวาอัตราคิดลดที่
เหมาะสมสําหรับทรัพยสินเทากับ 12% 

จ) สมมติฐานระยะเวลาโครงการ 

เดอะแวลูเอช่ันพิจารณาใชระยะเวลาโครงการ 26 ป 11 เดือน และจากน้ันจะทําการขายทรัพยสินออกไป 

จากขอสมมติฐานดังกลาวขางตน เดอะแวลูเอช่ันไดประเมินราคาโดยวิธีคิดจากรายได โดยใชตารางกระแสเงินสด 
(Discounted Cash Flow) ทรัพยสินท่ีประเมินมีมูลคาเทากับ 2,698,500,000 บาท โดยมีรายละเอียดการประเมิมูลคาดังน้ี 

ป ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 

จํานวนป 0.250 1.250 2.250 3.250 4.250 5.250 6.250 
กระแสรายไดสุทธิจากคาใชจาย 52,796,818 210,621,677 249,843,943 267,476,577 281,520,604 295,121,077 308,772,464 
อัตราคิดลดกระแสเงินสด 0.9721  0.8679  0.7749  0.6919  0.6178  0.5516  0.4925  
มูลคาปจจุบันของรายไดสุทธิแตละงวด 51,321,962 182,801,829 193,610,218 185,066,232 173,913,618 162,781,710 152,063,829 

 

ป ป 2564 ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570 

จํานวนป 7.250 8.250 9.250 10.250 11.250 12.250 13.250 
กระแสรายไดสุทธิจากคาใชจาย 320,286,831 335,099,626 350,529,252 366,601,113 383,341,651 397,801,785 415,963,362 
อัตราคิดลดกระแสเงินสด          0.4397           0.3926           0.3505           0.3130           0.2794           0.2495           0.2228  
มูลคาปจจุบันของรายไดสุทธิแตละงวด 140,834,293 131,560,421 122,873,310 114,738,468 107,123,130 99,253,527 92,665,117 

 

ป ป 2571 ป 2572 ป 2573 ป 2574 ป 2575 ป 2576 ป 2577 

จํานวนป 14.250 15.250 16.250 17.250 18.250 19.250 20.250 
กระแสรายไดสุทธิจากคาใชจาย 434,879,596 454,581,519 475,101,430 493,198,686 515,456,795 538,637,913 562,779,941 
อัตราคิดลดกระแสเงินสด          0.1989           0.1776           0.1586           0.1416           0.1264           0.1129           0.1008  
มูลคาปจจุบันของรายไดสุทธิแตละงวด 86,499,223 80,730,368 75,334,423 69,825,012 65,157,341 60,792,497 56,711,829 

 

ป ป 2578 ป 2579 ป 2580 ป 2581 ป 2582 ป 2583 ป 2584 

จํานวนป 21.250 22.250 23.250 24.250 25.250 26.250 26.929 
กระแสรายไดสุทธิจากคาใชจาย 587,922,325 610,504,434 637,772,368 666,168,909 695,740,339 725,554,854 542,212,200 
อัตราคิดลดกระแสเงินสด          0.0900           0.0803           0.0717           0.0640           0.0572           0.0511           0.0468  
มูลคาปจจุบันของรายไดสุทธิแตละงวด 52,897,722 49,044,218 45,745,320 42,662,599 39,782,504 37,042,233 25,630,372 
มูลคาทรัพยสินที่ทําการประเมิน 2,698,463,326 บาท      
คิดเปน 2,698,500,000 บาท      

2) ความเห็นท่ีปรึกษาทางการเงินตอการประเมินมูลคาสินทรัพยโครงการปารคเวนเชอร อีโคเพล็กซ 

การประเมินมูลคาทรัพยสินโครงการปารค เวนเชอร อีโคเพล็กซ ที่จัดทําโดยเดอะแวลูเอช่ัน ซึ่งเลือกใชวิธีคิดจาก
รายไดแบบวิธีคิดลดกระแสเงินสดเปนเกณฑในการประเมินมูลคา ที่ปรึกษาทางการเงินมีความเห็นวา เปนวิธีการประเมิน
ราคาที่เหมาะสมสําหรับสินทรัพยที่กอใหเกิดรายไดจากตัวทรัพยสินเอง ภายใตสมมติฐานวารายไดในอนาคตของสินทรัพย
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 - เอกสารแนบ 3 หนา 5 - 

น้ันมีการเปล่ียนแปลงขึ้นลงตามภาวะตลาด ซึ่งสอดคลองกับสภาพทรัพยสินดังกลาวที่เปนอาคารสํานักงานใหเชา และมี
การทําสัญญาเชาระยะยาว ดังน้ัน ท่ีปรึกษาทางการเงินมีความเห็นวาราคาประเมินท่ีจัดทําโดยผูประเมินราคาอิสระ มีความ
เหมาะสม ท่ีจะใชเปนราคาอางอิงเพ่ือกําหนดมูลคาการจําหนายสินทรัพยของโครงการปารค เวนเชอร อีโคเพล็กซ ในคร้ังน้ี 
โดยมีมูลคาประเมินเทากับ 2,698,500,000 บาท 
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 - เอกสารแนบ 4 หนา 1 - 

เอกสารแนบ 4 

สรุปรายงานประเมินมูลคาสินทรัพยโครงการสาทร สแควร ออฟฟศ ทาวเวอร 

ในการเขาทํารายการในครั้งน้ี NSR ไดวาจางผูประเมินราคาอิสระคือ บริษัท เดอะแวลูเอช่ัน แอนด คอนซัล
แทนทส จํากัด (“เดอะแวลูเอช่ัน”) ซึ่งเปนบริษัทประเมินมูลคาทรัพยสินที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รายงานการประเมินมูลคาทรัพยสินของผูประเมินราคาอิสระดังกลาวสามารถใชเพ่ือ
วัตถุประสงคสาธารณะ โดยมีรายละเอียดการประเมินมูลคาสินทรัพยดังน้ี 

ประเภททรัพยสิน : สิทธิการเชาที่ดิน พรอมสิ่งปลูกสราง “อาคารสาทร สแควร” 
ที่ต้ังทรัพยสิน : เลขท่ี 98 ถนนนราธิวาสราชนครินทร แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 
เอกสารสิทธิ์ที่ดิน : โฉนดที่ดินเลขที่ 520 เน้ือที่ดิน 9 ไร 3 งาน 10 ตารางวา 
อาคารสิ่งปลูกสราง : อาคารสํานักงาน 39 ช้ัน พรอมที่จอดรถช้ันใตดิน 5 ช้ัน 
ผูถือกรรมสิทธิ์ในอาคาร : สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย  

(อางอิงจากใบรับรองการกอสราง อ.6 เลขท่ี 181/2554) 
ผูถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน : สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย (อางอิงจากเอกสารสิทธิ์โฉนดที่ดิน) 
ภาระผูกพัน : ทรัพยสินติดภาระสัญญาเชาระยะยาวกําหนดระยะเวลา 30 ป คงเหลือ 26 ป 3 เดือน 

เริ่มสัญญานับจากวันที่ 7 ตุลาคม 2553 - 6 ตุลาคม 2584 
ที่ดินเชาเน้ือที่ 5 ไร 63 ตารางวา 
ผูใหเชา : สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย 
ผูเชา : บริษัท นอรท สาธร เรียลต้ี จํากัด 

วันที่ประเมิน : 1 ตุลาคม 2557 

ท่ีต้ังทรัพยสิน 

 
 ที่มา : บริษัท นอรท สาธร เรียลตี้ จํากัด 
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 - เอกสารแนบ 4 หนา 2 - 

 เดอะแวลูเอช่ัน ไดประเมินมูลคาทรัพยสินโดยใชวิธีคิดจากรายได (Income Approach) เน่ืองจากทรัพยสินที่
ประเมินเปนอาคารประเภทสํานักงานใหเชา เปนทรัพยสินที่กอใหเกิดรายได (Property Generating Income) ปจจุบัน
ดําเนินการบริหารอาคารโดยบริษัท โจนแลงลาซาล แมเนจเมนท จํากัด ทรัพยสินเปนอาคารกอสรางมาแลวประมาณ 3 ป 
เปนอาคารสํานักงานสูง 39 ช้ัน พรอมช้ันใตดิน และดาดฟา พัฒนาโครงการโดยบริษัท นอรท สาธร เรียลต้ี จํากัด พัฒนาบน
โฉนดที่ดินเลขที่ 520 เน้ือที่ 9 ไร 3 งาน 10 ตารางวา (เน้ือที่ดินเชา 5 ไร 63 ตารางวา) เปนที่ดินของสํานักงานทรัพยสินสวน
พระมหากษัตริย โดยบริษัท นอรท สาธร เรียลต้ี จํากัด ไดทําสัญญาเชาที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางเปนระยะเวลา 30 ป โดย
พ้ืนที่เชาอาคารเปนดังน้ี 

ชั้นท่ี รายละเอียด พ้ืนท่ีเชา (ตร.ม.) 
B1 - B5 พ้ืนที่จอดรถ และพื้นที่สวนกลาง(จอดรถได 930 คัน) 52,030 
B1, B4 พ้ืนที่เชาเก็บของ 459 

1 - 2 พ้ืนที่เชาพาณิชยกรรม 2,134 
3 - 40 พ้ืนที่เชาสํานักงาน 70,798 

8 พ้ืนที่เชาวิคเตอร คลับ 922 
รวมพื้นท่ีอาคารท้ังหมด 126,343 

หมายเหตุ :  อาคารมี 39 ชั้น ตามใบอนุญาตฯ แตในการนับชั้นของอาคารจะไมมีชั้นที่ 13 ดังนั้น จํานวนชั้น
ที่ระบุตามการนับชั้นของอาคารจะมีถึงชั้น 40 

1) สรุปการประเมินมูลคาสินทรัพยดวยวิธีคิดจากรายไดแบบวิธีคิดลดกระแสเงินสด โดยเดอะแวลูเอชั่น 

ก)  สมมติฐานคาเชา 

เดอะแวลูเอช่ัน ประมาณการคาเชาโดยอางอิงจากขอมูลตลาดของอาคารสํานักงานใหเชาในบริเวณใกลเคียง 
จํานวน 7 ขอมูล โดยมีอัตราคาเชาสวนสํานักงานอยูที่ประมาณ 500 - 875 บาท/ตารางเมตร/เดือน ขึ้นอยูกับทําเลที่ต้ัง สิ่ง
อํานวยความสะดวก และสภาพอาคาร จากน้ันไดทําการปรับเพ่ิม - ลดตามความเหมาะสมของปจจัยตางๆที่เก่ียวของและ
ศักยภาพการใชประโยชนของอาคาร ประกอบกับพิจารณาถึงสภาพตลาดอสังหาริมทรัพยในแตละชวงเวลา โดยเห็นวา
อาคารสาทรสแควรเปนอาคารใหม และต้ังอยูในทําเลที่โดดเดน จึงกําหนดอัตราคาเชาสวนสํานักงานเทากับ 780 บาท/
ตารางเมตร/เดือน 

สําหรับคาเชาพ้ืนที่พาณิชยกรรมเปรียบเทียบกับพ้ืนที่พาณิชยกรรมบริเวณใกลเคียงอยูประมาณ 500 - 1,500 บาท/
ตารางเมตร/เดือน  จึงกําหนดอัตราคาเชาพ้ืนที่สวนพาณิชยกรรมเทากับ 1,500 บาท/ตารางเมตร/เดือน  และคาเชาพ้ืนที่เก็บ
ของเปรียบเทียบกับพ้ืนที่เก็บของบริเวณใกลเคียงอยูประมาณ 250 บาท/ตารางเมตร/เดือน  สําหรับอัตราการเพิ่มของคาเชา
เมื่อพิจารณาแนวโนมเรื่องทําเลท่ีต้ัง สิ่งอํานวยความสะดวก สภาพอาคาร และอัตราเงินเฟอระยะยาว จึงกําหนดอัตราเพ่ิม
ของคาเชาตลอดอายุโครงการปละ 3.5% และรายไดจากวิคเตอร คลับ เทากับ 52,000 บาท/เดือน ปรับเพ่ิมปละ 3% ทุกป  

ข) สมมติฐานอัตราการเชาพ้ืนที่และการเติบโต 

 เดอะแวลูเอช่ันตรวจสอบขอมูลพ้ืนที่เชาในปจจุบัน ในพ้ืนที่ประมาณ 78.7% เปนผูเชาที่สัญญายังคงมีอยู และผูเชา
ที่สัญญาซึ่งหมดอายุไปและอยูระหวางดําเนินการตออายุสัญญาใหม และหากพิจารณาอัตราการเชา พ้ืนที่ที่สัญญายังคงมีผล 
ณ วันที่ประเมินจะคงเหลือสัดสวน 75.1% จากการศึกษาอัตราการเชาพ้ืนที่ตามสภาวะตลาดปจจุบันในยานสาทร-สีลม 
พบวาการเชาพ้ืนที่ปจจุบันอยูประมาณ 83% จึงกําหนดอัตราการเชาพ้ืนที่ดังน้ี 
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 - เอกสารแนบ 4 หนา 3 - 

 ปที่ 1 ปที่ 2 
พ้ืนที่เก็บของ 100% 95% คงที่ตลอดอายุโครงการ 
พ้ืนที่พาณิชยกรรม 98% คงที่ตลอดอายุโครงการ  
พ้ืนที่สํานักงาน 80%  80% คงที่ตลอดอายุโครงการ 

ค) สมมติฐานคาใชจาย 

เดอะแวลูเอช่ันพิจารณาคาใชจายโดยอางอิงจากขอมูลคาใชจายในอดีตที่เกิดขึ้นและไดเปรียบเทียบกับคาใชจาย
ประเภทเดียวกันสําหรับอาคารสาํนักงานอื่นๆทั่วไปในตลาด ในการประเมินครั้งน้ี ผูประเมินไดกําหนดสมมติฐานดังน้ี 

ตนทุนในการบริหาร   
- คาบริหารโครงการ 1,100,000 บาท/เดือน โดยมีอัตราเพ่ิมปละ 3% 
- คาบริหารอาคารและคาใชจาย 1,600,000 บาท/เดือน โดยมีอัตราเพ่ิมปละ 3% 
คาใชจายดูแลรักษาอาคาร   
- คาทําความสะอาด อัตรา 8 บาท/ตารางเมตร/เดือน โดยมีอัตราเพ่ิมปละ 3% 
- คารักษาความปลอดภัย อัตรา 11 บาท/ตารางเมตร/เดือน โดยมีอัตราเพ่ิมปละ 3% 
คาสาธารณูปโภค   
- คาไฟฟา อัตรา 55 บาท/ตารางเมตร/เดือน โดยมีอัตราเพ่ิมปละ 3% 
- คานํ้าประปา อัตรา 2 บาท/ตารางเมตร/เดือน โดยมีอัตราเพ่ิมปละ 3% 
- คาโทรศัพท อัตรา 0.4 บาท/ตารางเมตร/เดือน โดยมีอัตราเพ่ิมปละ 3% 
คาซอมแซมและบํารุงรักษา   
- งานระบบภายในอาคาร อัตรา 3 บาท/ตารางเมตร/เดือน โดยมีอัตราเพ่ิมปละ 3% 
คาสํารองปรับปรุงอาคาร กําหนดท่ีอัตรา 3% ของรายไดท้ังหมด 
คาใชจายอ่ืนๆและภาษี   
- คาใชจายอื่นๆ อัตรา 1.7 บาท/ตารางเมตร/เดือน โดยมีอัตราเพ่ิมปละ 3% 
- คาประกันภัย 580,000 บาท/เดือน โดยมีอัตราเพ่ิมปละ 3% 
-  คาเชาที่ดิน อางอิงสัญญาเชา 36,000,000 บาท/ป 
-  ภาษีโรงเรือน คิด 12.5% คิด 50% ของรายไดจากพื้นที่เชา 

ง) สมมติฐานอัตราสวนลดกลับ (Discount Rate) 

เดอะแวลูเอช่ันกําหนดอัตราคิดลดโดยอางอิงผลการศึกษาที่ประกาศโดยสมาคมผูประเมินคาทรัพยสินแหง
ประเทศไทย (TVA) ที่กําหนดอัตราคิดลดประเภทสิทธิการเชาอาคารสํานักงาน ช้ันดีอยูที่ 12 - 14% ซึ่งทรัพยสินที่ประเมิน
ต้ังอยูติดกับสถานีรถไฟฟาสถานีชองนนทรี ถนนนราธิวาสราชนครินทร ซึ่งถือวาอยูในทําเลที่ดี ผูประเมินจึงมีความเห็นวา
อัตราคิดลดที่เหมาะสมสําหรับทรัพยสินเทากับ 12% 

จ) สมมติฐานระยะเวลาโครงการ 

เดอะแวลูเอช่ันพิจารณาใชระยะเวลาโครงการ 26 ป 3 เดือน และจากน้ันจะทําการขายทรัพยสินออกไป จากขอ
สมมติฐานดังกลาวขางตน เดอะแวลูเอช่ันไดทําการประเมินราคาโดยวิธีคิดจากรายได โดยใชตารางกระแสเงินสด 
(Discounted Cash Flow) ทรัพยสินท่ีประเมินมีมูลคาเทากับ 5,313,200,000 บาท โดยมีรายละเอียดการประเมิมูลคาดังน้ี 
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 - เอกสารแนบ 4 หนา 4 - 

ป ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 

จํานวนป 0.250 1.250 2.250 3.250 4.250 5.250 6.250 
กระแสรายไดสุทธิจากคาใชจาย 60,360,364 456,631,104 493,417,213 527,006,256 560,254,886 580,790,111 602,060,615 
อัตราคิดลดกระแสเงินสด          0.9721           0.8679           0.7749           0.6919           0.6178           0.5516           0.4925  
มูลคาปจจุบันของรายไดสุทธิแตละงวด 58,674,223 396,317,238 382,361,137 364,634,029 346,105,943 320,349,001 296,501,965 

 
ป ป 2564 ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570 

จํานวนป 7.250 8.250 9.250 10.250 11.250 12.250 13.250 
กระแสรายไดสุทธิจากคาใชจาย 624,092,629 662,585,384 687,656,637 713,624,007 740,519,417 768,375,922 797,227,756 
อัตราคิดลดกระแสเงินสด          0.4397           0.3926           0.3505           0.3130           0.2794           0.2495           0.2228  
มูลคาปจจุบันของรายไดสุทธิแตละงวด 274,421,601 260,131,631 241,048,775 223,349,364 206,934,878 191,713,621 177,800,265 

 
ป ป 2571 ป 2572 ป 2573 ป 2574 ป 2575 ป 2576 ป 2577 

จํานวนป 14.250 15.250 16.250 17.250 18.250 19.250 20.250 
กระแสรายไดสุทธิจากคาใชจาย 827,110,354 858,060,452 890,116,030 923,316,457 957,702,490 993,316,333 1,030,201,688 
อัตราคิดลดกระแสเงินสด          0.1989           0.1776           0.1586           0.1416           0.1264               0.1129               0.1008  
มูลคาปจจุบันของรายไดสุทธิแตละงวด 164,515,431 152,385,288 141,141,183 130,719,292 121,080,288 112,109,042 103,814,328 

 
ป ป 2578 ป 2579 ป 2580 ป 2581 ป 2582 ป 2583 

จํานวนป 21.250 22.250 23.250 24.250 25.250 26.014 
กระแสรายไดสุทธิจากคาใชจาย 1,068,403,809 1,107,969,556 1,148,947,453 1,191,387,745 1,235,342,461 1,006,590,323 
อัตราคิดลดกระแสเงินสด              0.0900               0.0803               0.0717               0.0640               0.0572               0.0524  
มูลคาปจจุบันของรายไดสุทธิแตละงวด 96,128,562 89,007,545 82,410,233 76,298,514 70,037,008 52,780,832 
มูลคาทรัพยสินที่ทําการประเมิน 5,133,152,177 บาท     
คิดเปน 5,133,200,000 บาท     

2) ความเห็นท่ีปรึกษาทางการเงินตอการประเมินมูลคาสินทรัพยโครงการสาทร สแควร ออฟฟศ ทาวเวอร 

การประเมินมูลคาทรัพยสินโครงการสาทร สแควร ที่จัดทําโดยเดอะแวลูเอช่ัน ซึ่งเลือกใชวิธีคิดจากรายไดแบบวิธี
คิดลดกระแสเงินสดเปนเกณฑในการประเมินมูลคา ที่ปรึกษาทางการเงินมีความเห็นวา เปนวิธีการประเมินราคาที่เหมาะสม
สําหรับสินทรัพยที่กอใหเกิดรายไดจากตัวทรัพยสินเอง ภายใตสมมติฐานวารายไดในอนาคตของสินทรัพยน้ันมีการ
เปล่ียนแปลงขึ้นลงตามภาวะตลาด ซึ่งสอดคลองกับสภาพทรัพยสินดังกลาวที่เปนอาคารสํานักงานใหเชา และมีการทํา
สัญญาเชาระยะยาว ดังน้ัน ท่ีปรึกษาทางการเงินมีความเห็นวาราคาประเมินท่ีจัดทําโดยผูประเมินราคาอิสระ มีความ
เหมาะสม ท่ีจะใชเปนราคาอางอิงเพ่ือกําหนดมูลคาการจําหนายสินทรัพยของโครงการสาทร สแควร ออฟฟศ ทาวเวอร โดย
มีมูลคาประเมินเทากับ 5,133,200,000 บาท  
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เอกสารแนบ 5 

สรุปรายงานประเมินมูลคาสินทรัพย KLAND 

ในการเขาทํารายการในครั้งน้ี GOLD ไดวาจางผูประเมินราคาอิสระคือ บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศ
ไทย) จํากัด (“ไนทแฟรงค”) ซึ่งเปนบริษัทประเมินมูลคาทรัพยสินที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยรายงานการประเมินมูลคาทรัพยสินของผูประเมินราคาอิสระดังกลาวสามารถใชเพ่ือ
วัตถุประสงคสาธารณะ โดยมีรายละเอียดการประเมินมูลคาสินทรัพยดังน้ี 

1) ท่ีดินวางเปลา และท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสราง อยูระหวางการพัฒนาเปนโครงการ เดอะ แกรนด พระราม 2 

ก) สรุปการประเมินมูลคาสินทรัพยโครงการเฟสที่ 3 - Lake Grandios’e ดวยวิธีคิดจากมูลคาคงเหลือ 

ไนทแฟรงคประเมินราคาที่ดินและสิ่งปลูกสรางโครงการเฟสท่ี 3 - Lake Grandios’e โดยวิธีคิดจากมูลคาคงเหลือ 
โดยการวิเคราะหราคาขายเฟส 3 ซึ่งเปนที่ดินพรอมบานเด่ียว 2 ช้ัน แบบ Dulcet (b2) - แปลงมาตรฐานเปรียบเทียบกับขอมูล
ตลาดของโครงการจัดสรรบริเวณใกลเคียงจํานวน 7 ขอมูล แลวคัดเลือกทรัพยสินที่มีความใกลเคียงกับทรัพยสินที่ประเมิน
จํานวน 3 ขอมูล ซึ่งมีราคาขายโครงการประมาณ 6,620,000 - 25,500,000 บาทตอหลัง โดยพิจารณาจากปจจัยตางๆ เชน 
ทําเลที่ต้ัง สภาพแวดลอม สภาพโครงการและรูปแบบการพัฒนาโครงการ รูปแบบบานและการตกแตง สิ่งอํานวยความ
สะดวกภายในโครงการ ที่อาจจะมีผลกระทบตอราคาขายบาน จากนั้นจะปรับแกราคาของขอมูลตลาดโดยใชแบบตาราง
ปรับแกราคาซื้อขาย (Sales Adjustment Grid) ซึ่งเปนการเปรียบเทียบระหวางทรัพยสินที่ประเมินกับขอมูลตลาด ดวยปจจัย
ตางๆ ที่เก่ียวของ โดยสามารถสรุปเปนตารางไดดังน้ี  

รายละเอียด 
ขอมูลเปรียบเทียบ ทรัพยสิน 

ท่ีประเมินมูลคา ขอมูลท่ี 1 ขอมูลท่ี 2 ขอมูลท่ี 3 
ชื่อโครงการ นาราสิริ พระราม 2 ณุศาศิริ พระราม 2 สยาม เนเชอรัล โฮม - 

พระราม 2 
The Grand Rama II - เฟส 3 

(Lake  Grandios’e) 
แบบบาน บานเด่ียว 2 ชั้น แบบ 

Lalique 
บานเด่ียว 2 ชั้น แบบ 

20A 
บานเด่ียว 2 ชั้น แบบ A บานเด่ียว 2 ชั้น แบบ 

Mmb2_M011 
ขนาดเน้ือที่ดิน (ตารางวา) 115.00 124.00 89.20 100.00 
พื้นที่ใชสอยอาคาร (ตารางเมตร) 321.00 340.00 201.00 210.00 
จํานวนหองนอน/หองนํ้า 4 / 4 3 / 4 4 / 3 3 / 3 
ราคาขายโครงการ (บาท/หลัง) 25,500,000 17,000,000 6,620,000  
ราคาขายโครงการท่ีคาดวาจะตอรอง
ได (บาท/หลัง) 

22,500,000 15,300,000 6,470,000  

ราคาสวนตางขนาดเน้ือที่ดิน (บาท) (810,000) (1,296,000) 583,200  
ราคาสวนตางพื้นที่ใชสอยอาคาร (บาท) (2,730,917) (3,198,371) 221,426  
รวมราคาท่ีปรับแกเบ้ืองตน (บาท/หลัง) 18,959,083 10,805,629 7,274,626  

การวิเคราะหปจจัยท่ีเก่ียวของ  

ปจจัยท่ีนํามาพิจารณา 
ขอมูลเปรียบเทียบแปลงท่ี 

% 1 % 2 % 3 
 ทําเลที่ต้ัง  (10)% (1,895,908) %  10% 727,463 
 สภาพแวดลอม  (5)% (947,954) %  5% 363,731 
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ปจจัยท่ีนํามาพิจารณา 
ขอมูลเปรียบเทียบแปลงท่ี 

% 1 % 2 % 3 
 สภาพโครงการและรูปแบบการพัฒนาของโครงการ  (10)% (1,895,908) %  10% 727,463 
 รูปแบบบาน และการตกแตง  (14)% (2,654,272) (5)% (540,281) 10% 727,463 
 ระบบสาธารณูปโภค  (5)% (947,954) %  %  
 สิ่งอํานวยความสะดวกภายในโครงการ  %  3% 324,169 5% 363,731 
 ชื่อเสียงโครงการ และผูประกอบการ  %  %  3% 218,239 
รวม (44)% (8,341,996) (2)% (216,113) 43% 3,128,089 

ราคาท่ีไดจากการปรับแก 10,617,086 10,589,516 10,402,715 

การปรับราคาขั้นสุดทาย  

ขอมูล
เปรียบเทียบ 

ราคาท่ีไดจากการ
ปรับแก  

Absolute Adjust  Proportion   
(1) 

Inverse  Proportion   
(2) 

มูลคาทรัพยสิน  

1 10,617,086 8,341,996 0.6763 1.4786 0.0751 797,266 
2 10,589,516 864,450 0.0701 14.2686 0.7246 7,673,689 
3 10,402,715 3,128,089 0.2536 3.9432 0.2003 2,083,223 

รวม 31,609,317 12,334,536 1.0000 19.6904 1.0000 10,554,178 

หรือประมาณ (บาท/หลัง) 10,600,000 

 จากรายละเอียดการวิเคราะหขางตน ไดราคาขายบานเด่ียว 2 ช้ัน แบบ Dulcet (b2) - แปลงมาตรฐานประมาณ 
10,600,000 บาท ไนทแฟรงคพิจารณาใชราคาขายดังกลาวเปนฐานในการกําหนดราคาขายบานที่เหลือ โดยจะปรับเพ่ิม
ปจจัยตางๆที่เก่ียวของ เชน ขนาดที่ดิน พ้ืนที่ใชสอย ตนทุนคากอสราง และทําเลท่ีต้ัง สามารถสรุปประมาณการรายไดของ
โครงการไดดังน้ี 

The Grand Rama II - เฟส 3 (Lake Grandios'e) 

ลําดับ ประเภททรัพยสิน แบบบาน 
เนื้อท่ีดิน เนื้อท่ีอาคาร จํานวน ราคาตอหนวย ราคารวม 

(ตรว.) (ตรม.) หนวย (บาท/หนวย) (บาท) 
1 บานเด่ียว 2 ชั้น แบบ Glamour        107.00           204.00  2 10,900,000 21,800,000 
2 บานเด่ียว 2 ชั้น แบบ Dulcet(b2)        100.00           210.00  4 10,600,000 42,400,000 
3 บานเด่ียว 2 ชั้น แบบ Panacea        115.00           246.00  2 12,000,000 24,000,000 
4 บานเด่ียว 2 ชั้น แบบ Oliviera(m)        116.00           281.00  1 13,000,000 13,000,000 
5 บานเด่ียว 2 ชั้น แบบ Oliviera(m2)        115.00           287.00  3 13,100,000 39,300,000 
6 บานเด่ียว 2 ชั้น แบบ Panore(m6)        173.00           386.00  4 18,200,000 72,800,000 
7 บานเด่ียว 2 ชั้น แบบ Natale(m6)        147.00           458.00  4 19,000,000 76,000,000 
8 ที่ดินเพิ่ม-ลดจากมาตรฐาน        265.70      54,000  14,347,800 
9 คาทําเลแปลง             
   - แปลงติดลากูน       8 300,000  2,400,000  
   - แปลงมุม       2 100,000  200,000  
   - แปลงมุม+ติดลากูน       3 400,000  1,200,000  
   - แปลงติดสวนสาธารณะ       1 200,000  200,000  

  รวมประมาณการรายไดโครงการ       20 แปลง 307,647,800  
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  นอกจากนี้ ไนทแฟรงคไดพิจารณาทําการประมาณการตนทุนคากอสรางอาคารและสาธารณูปโภค โดยพิจารณา
อางอิงจากตนทุนคากอสรางตลาดท่ัวไป และอางอิงจากราคามาตรฐานของสมาคมผูประเมินคาทรัพยสินแหงประเทศไทย 
นอกจากนี้ยังมีคาใชจายในการดําเนินการ ประกอบดวย คาบริการวิชาชีพและควบคุมงานกอสราง คาบริหารและจัดการ
โครงการ คาใชจายในการขาย โฆษณา คาใชจายอื่นๆ รวมทั้งกําไรข้ันตนและความเสี่ยงของผูประกอบการ ผูประเมิน
พิจารณาใชคามาตรฐานตามการพัฒนาโครงการทั่วไป คาภาษีพิจารณาใชตามท่ีทางราชการกําหนดไว สวนคาธรรมเนียม
การโอนกําหนดใหผูซื้อและผูประกอบการชําระฝายละเทาๆกัน 

สรปุการประเมินราคาที่ดินและสิ่งปลูกสรางโครงการเฟสที่ 3 - Lake Grandios’e มีรายละเอียดดังน้ี 
1) รายละเอียดเน้ือที่ดิน      

  เน้ือท่ีท้ังหมด 27 แปลง  10,067.60 ตรว. 
เน้ือท่ีขาย 20 แปลง  2,850.70 ตรว. 
- บานเด่ียว 2 ช้ัน แบบ Mm4_MO11 2 หลัง @ 107.00 ตรว. 214.00 ตรว. 
- บานเด่ียว 2 ช้ัน แบบ Mmb2_MO11 4 หลัง @ 100.00 ตรว. 400.00 ตรว. 
- บานเด่ียว 2 ช้ัน แบบ C3c_MO11 2 หลัง @ 115.00 ตรว. 230.00 ตรว. 
- บานเด่ียว 2 ช้ัน แบบ C5m_MO11 1 หลัง @ 116.00 ตรว. 116.00 ตรว. 
- บานเด่ียว 2 ช้ัน แบบ C5m2_MO11 3 หลัง @ 115.00 ตรว. 345.00 ตรว. 
- บานเด่ียว 2 ช้ัน แบบ AA1x_m6_MO11 4 หลัง @ 173.00 ตรว. 692.00 ตรว. 
- บานเด่ียว 2 ช้ัน แบบ AA3_m6_MO11 4 หลัง @ 147.00 ตรว. 588.00 ตรว. 
- ท่ีดินเพิ่ม-ลดจากมาตรฐาน    265.70 ตรว. 

      
เน้ือท่ีสาธารณูปโภค 7 แปลง  7,216.90 ตรว. 
- ถนนภายในโครงการและสวนหยอม 1 แปลง  3,122.20 ตรว. 
- สวนสาธารณะ 1 แปลง  698.10 ตรว. 
- สวนหยอมและคลองขุด (ลากูน) 4 แปลง  3,369.70 ตรว. 
- ท่ีดินท่ีต้ังนิติบุคคลหมูบาน 1 แปลง  26.90 ตรว. 

      
2) ประมาณการรายไดโครงการ    307,647,800 บาท 

      
3) ประมาณการตนทุนการพัฒนาโครงการ      
ประมาณการตนทุนคากอสรางอาคารสวนท่ีเหลือ 11 หลัง  19,319,100 บาท 
ประมาณการตนทุนคากอสรางสาธารณูปโภคสวนท่ีเหลือ    847,300 บาท 
     รวมตนทุนคาพัฒนาโครงการ    20,166,400 บาท 
      

4) ประมาณการตนทุนคาใชจายโครงการ      
คาบริการวิชาชีพและควบคุมงานกอสราง 5.00% ของตนทุนการพัฒนารวม 1,008,320 บาท 
คาบริหารและจัดการโครงการ 1.50% ของรายไดรวม  4,614,717 บาท 
คาใชจายในการขายและโฆษณา 3.00% ของรายไดรวม  9,229,434 บาท 
คาใชจายอ่ืนๆ 5.00% ของตนทุนคาพัฒนาและคาใชจายรวม 1,750,944 บาท 
     รวมตนทุนคาใชจายโครงการ    16,603,415 บาท 
      

5) คาภาษีและคาธรรมเนียมของทางราชการ      
คาธรรมเนียมการโอน (คิดท่ีผูซื้อและผูขายชําระฝายละครึ่ง) 1.00% ของรายไดรวม  3,076,478 บาท 
คาภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.30% ของรายไดรวม  10,152,377 บาท 
     รวมคาภาษีและคาธรรมเนียมของทางราชการ    13,228,855 บาท 
      



รายงานความเห็นทีป่รึกษาทางการเงินอิสระตอการไดมาและจําหนายไปซ่ึงสินทรัพย และรายการที่เก่ียวโยงกัน 
 

 - เอกสารแนบ 5 หนา 4 - 

6) คาความเสี่ยงและกําไรข้ันตน (กอนดอกเบี้ยและภาษีเงินได) 23.00% ของรายไดรวม  57,527,637 บาท 
      

7) รวมตนทุนคาพัฒนาและคาใชจายของโครงการทั้งหมด    107,526,307 บาท 
      

8) มูลคาทรัพยสินตามสภาพปจจุบัน    200,121,493 บาท 
  หรือประมาณ    200,100,000 บาท 

ไนทแฟรงคประเมินราคาที่ดินและสิ่งปลูกสรางโครงการเฟสท่ี 3 - Lake Grandios’e คงเหลือมูลคาสินทรัพยรวม
ประมาณ 200.10 ลานบาท 

ข) สรุปการประเมินมูลคาสินทรัพยโครงการเฟสท่ี 4.2 - Court Yard ดวยวิธีคิดจากมูลคาคงเหลือ 

ไนทแฟรงคประเมินราคาที่ดินและสิ่งปลูกสรางโครงการเฟสที่ 4.2 - Court Yard โดยวิธีคิดจากมูลคาคงเหลือ โดย
วิเคราะหราคาขายบานเชนเดียวกับที่กลาวไวในขอ ก) การประเมินมูลคาสินทรัพยโครงการเฟสที่ 3 - Lake Grandios’e ดวย
วิธีคิดจากมูลคาคงเหลือ โดยไดราคาขายบานเด่ียว 2 ช้ัน แบบ Dulcet (b2) - แปลงมาตรฐานประมาณ 10,600,000 บาท และ
ใชราคาขายดังกลาวเปนฐานในการกําหนดราคาขายบานที่เหลือ โดยจะปรับเพ่ิมปจจัยตางๆที่เก่ียวของ เชน ขนาดที่ดิน 
พ้ืนที่ใชสอย ตนทุนคากอสราง และทําเลที่ต้ัง สามารถสรุปประมาณการรายไดของโครงการไดดังน้ี 

The Grand Rama II - เฟส 4.2 (Court Yard) 
   

ลําดับ ประเภททรัพยสิน แบบบาน 
เนื้อท่ีดิน เนื้อท่ีอาคาร จํานวน ราคาตอหนวย ราคารวม 

(ตรว.) (ตรม.) หนวย (บาท/หนวย) (บาท) 
1 บานเด่ียว 2 ชั้น แบบ Dulcet         68.00           178.00  3 8,000,000  24,000,000  
2 บานเด่ียว 2 ชั้น แบบ Dulcet (b)         74.00           206.00  12 8,900,000  106,800,000  
3 บานเด่ียว 2 ชั้น แบบ Amore         94.00           225.00  14 10,800,000  151,200,000  
4 บานเด่ียว 2 ชั้น แบบ Oliviera        108.00           281.00  1 12,500,000  12,500,000  
5 บานเด่ียว 2 ชั้น แบบ Oliviera (m)        100.00           281.00  18 12,100,000  217,800,000  
6 บานเด่ียว 2 ชั้น แบบ Seraglio        135.00           376.00  9 16,200,000  145,800,000  
7 บานเด่ียว 2 ชั้น แบบ Panore        145.00           369.00  1 16,400,000  16,400,000  
8 บานเด่ียว 2 ชั้น แบบ Natale'        145.00           436.00  6 18,000,000  108,000,000  
9 บานเด่ียว 2 ชั้น แบบ Majestica        176.00           465.00  1 20,400,000  20,400,000  

10 บานเด่ียว 2 ชั้น แบบ Splendour        198.00           509.00  4 22,800,000  91,200,000  
11 บานเด่ียว 2 ชั้น แบบ Exquisite        238.00           617.00  1 26,900,000  26,900,000  
12 ที่ดินเพิ่ม-ลดจากมาตรฐาน     1,066.40      60,000  63,984,000  
13 คาทําเลแปลง             

   - แปลงมุม       37 100,000  3,700,000  
   - แปลงติดสวนสาธารณะ     16 200,000  3,200,000  
  รวมประมาณการรายไดโครงการ       70 แปลง 991,884,000  

 นอกจากนี้ ไนทแฟรงคไดพิจารณาทําการประมาณการตนทุนคากอสรางอาคารและสาธารณูปโภค โดยพิจารณา
อางอิงจากตนทุนคากอสรางตลาดท่ัวไป และอางอิงจากราคามาตรฐานของสมาคมผูประเมินคาทรัพยสินแหงประเทศไทย 
นอกจากนี้ยังมีคาใชจายในการดําเนินการ ประกอบดวย คาบริการวิชาชีพและควบคุมงานกอสราง คาบริหารและจัดการ
โครงการ คาใชจายในการขาย โฆษณา คาใชจายอื่นๆ รวมทั้งกําไรข้ันตนและความเสี่ยงของผูประกอบการ ผูประเมิน



รายงานความเห็นทีป่รึกษาทางการเงินอิสระตอการไดมาและจําหนายไปซ่ึงสินทรัพย และรายการที่เก่ียวโยงกัน 
 

 - เอกสารแนบ 5 หนา 5 - 

พิจารณาใชคามาตรฐานตามการพัฒนาโครงการทั่วไป คาภาษีพิจารณาใชตามท่ีทางราชการกําหนดไว สวนคาธรรมเนียม
การโอนกําหนดใหผูซื้อและผูประกอบการชําระฝายละเทาๆกัน 

สรุปการประเมินราคาที่ดินและสิ่งปลูกสรางโครงการเฟสที่ 4.2 - Court Yard มีรายละเอียดดังน้ี 
1) รายละเอียดเน้ือที่ดิน      

  เน้ือท่ีท้ังหมด 76 แปลง  17,264.70 ตรว. 
เน้ือท่ีขาย 70 แปลง  8,818.40 ตรว. 
- บานเด่ียว 2 ช้ัน แบบ Dulcet 3 หลัง @ 68.00 ตรว. 204.00 ตรว. 
- บานเด่ียว 2 ช้ัน แบบ Dulcet (b) 12 หลัง @ 74.00 ตรว. 888.00 ตรว. 
- บานเด่ียว 2 ช้ัน แบบ Amore 14 หลัง @ 94.00 ตรว. 1,316.00 ตรว. 
- บานเด่ียว 2 ช้ัน แบบ Oliviera 1 หลัง @ 108.00 ตรว. 108.00 ตรว. 
- บานเด่ียว 2 ช้ัน แบบ Oliviera (m) 18 หลัง @ 100.00 ตรว. 1,800.00 ตรว. 
- บานเด่ียว 2 ช้ัน แบบ Seraglio 9 หลัง @ 135.00 ตรว. 1,215.00 ตรว. 
- บานเด่ียว 2 ช้ัน แบบ Panore 1 หลัง @ 145.00 ตรว. 145.00 ตรว. 
- บานเด่ียว 2 ช้ัน แบบ Natale’ 6 หลัง @ 145.00 ตรว. 870.00 ตรว. 
- บานเด่ียว 2 ช้ัน แบบ Majestica 1 หลัง @ 176.00 ตรว. 176.00 ตรว. 
- บานเด่ียว 2 ช้ัน แบบ Splendour 4 หลัง @ 198.00 ตรว. 792.00 ตรว. 
- บานเด่ียว 2 ช้ัน แบบ Exquisite 1 หลัง @ 238.00 ตรว. 238.00 ตรว. 
- ท่ีดินเพิ่ม-ลดจากมาตรฐาน    1,066.40 ตรว. 

      
เน้ือท่ีสาธารณูปโภค 6 แปลง  8,446.30 ตรว. 
- ถนนภายในโครงการและสวนหยอม 2 แปลง  6,617.30 ตรว. 
- สวนสาธารณะ 3 แปลง  1,804.80 ตรว. 
- ท่ีดินท่ีต้ังนิติบุคคลหมูบาน 1 แปลง  24.20 ตรว. 

      
2) ประมาณการรายไดโครงการ    991,884,000 บาท 

      
3) ประมาณการตนทุนการพัฒนาโครงการ      
ประมาณการตนทุนคากอสรางอาคารสวนท่ีเหลือ-สวนท่ีสรางแลว 10 หลัง  6,252,500 บาท 
ประมาณการตนทุนคากอสรางอาคารใหม-สวนท่ียังไมกอสราง 27 หลัง    

- บานเด่ียว 2 ช้ัน แบบ Dulcet 3 หลัง @ 2,720,000 บาท 8,160,000 บาท 
- บานเด่ียว 2 ช้ัน แบบ Dulcet (b) 6 หลัง @ 3,090,000 บาท 18,540,000 บาท 
- บานเด่ียว 2 ช้ัน แบบ Amore 7 หลัง @ 3,610,000 บาท 25,270,000 บาท 
- บานเด่ียว 2 ช้ัน แบบ Oliviera (m) 5 หลัง @ 4,250,000 บาท 21,250,000 บาท 
- บานเด่ียว 2 ช้ัน แบบ Seraglio 5 หลัง @ 5,680,000 บาท 28,400,000 บาท 
- บานเด่ียว 2 ช้ัน แบบ Exquisite 1 หลัง @ 8,830,000 บาท 8,830,000 บาท 

ประมาณการตนทุนคากอสรางสาธารณูปโภคโครงการสวนท่ีเหลือ    4,795,300 บาท 
     รวมตนทุนคาพัฒนาโครงการ    121,497,800 บาท 
      

4) ประมาณการตนทุนคาใชจายโครงการ      
คาบริการวิชาชีพและควบคุมงานกอสราง 3.00% ของตนทุนการพัฒนารวม 3,644,934 บาท 
คาบริหารและจัดการโครงการ 1.50% ของรายไดรวม  14,168,730 บาท 
คาใชจายในการขายและโฆษณา 3.00% ของรายไดรวม  29,756,520 บาท 
คาใชจายอ่ืนๆ 5.00% ของตนทุนคาพัฒนาและคาใชจายรวม 8,488,876 บาท 
     รวมตนทุนคาใชจายโครงการ    56,768,590 บาท 
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5) คาภาษีและคาธรรมเนียมของทางราชการ      
คาธรรมเนียมการโอน (คิดท่ีผูซื้อและผูขายชําระฝายละครึ่ง) 1.00% ของรายไดรวม  9,918,840 บาท 
คาภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.30% ของรายไดรวม  32,732,172 บาท 
     รวมคาภาษีและคาธรรมเนียมของทางราชการ    42,651,012 บาท 
      

6) คาความเสี่ยงและกําไรข้ันตน (กอนดอกเบี้ยและภาษีเงินได) 23.00% ของรายไดรวม  185,474,244 บาท 
      

7) รวมตนทุนคาพัฒนาและคาใชจายของโครงการทั้งหมด    406,391,646 บาท 
      

8) มูลคาทรัพยสินตามสภาพปจจุบัน    585,492,354 บาท 
  หรือประมาณ    585,500,000 บาท 

ไนทแฟรงคประเมินราคาที่ดินและสิ่งปลูกสรางโครงการเฟสท่ี 4.2 - Court Yard คงเหลือมูลคาสินทรัพยรวม
ประมาณ 585.50 ลานบาท 

ค) สรุปการประเมินมูลคาสินทรัพยโครงการเฟสท่ี 6 - Zeen Scenery ดวยวิธีคิดจากมูลคาคงเหลือ 

 ไนทแฟรงคประเมินราคาที่ดินและสิ่งปลูกสรางโครงการเฟสท่ี 6 - Zeen Scenery โดยวิธีคิดจากมูลคาคงเหลือ 
โดยวิเคราะหราคาขายบานเชนเดียวกับที่กลาวไวในขอ ก) การประเมินมูลคาสินทรัพยโครงการเฟสที่ 3 - Lake Grandios’e 
ดวยวิธีคิดจากมูลคาคงเหลือ โดยไดราคาขายบานเด่ียว 2 ช้ัน แบบ Dulcet (b2) - แปลงมาตรฐานประมาณ 10,600,000 บาท 
และใชราคาขายดังกลาวเปนฐานในการกําหนดราคาขายบานที่เหลือ โดยจะปรับเพ่ิมปจจัยตางๆท่ีเก่ียวของ เชน ขนาดที่ดิน 
พ้ืนที่ใชสอย ตนทุนคากอสราง และทําเลที่ต้ัง สามารถสรุปประมาณการรายไดของโครงการไดดังน้ี 

The Grand Rama II - เฟส 6 (Zeen Scenery) 

ลําดับ ประเภททรัพยสิน แบบบาน 
เนื้อท่ีดิน เนื้อท่ีอาคาร จํานวน ราคาตอหนวย ราคารวม 

(ตรว.) (ตรม.) หนวย (บาท/หนวย) (บาท) 
1 บานเด่ียว 2 ชั้น แบบ Grand Memory(m)         72.00           178.00  41 6,900,000  282,900,000  
2 บานเด่ียว 2 ชั้น แบบ Amore         88.00           225.00  3 8,800,000  26,400,000  
3 บานเด่ียว 2 ชั้น แบบ Oliviera        118.00           281.00  1 11,000,000  11,000,000  
4 บานเด่ียว 2 ชั้น แบบ Zeen Diamond(x)        131.00           327.00  1 12,500,000  12,500,000  
5 บานเด่ียว 2 ชั้น แบบ Zeen Heritage(m)        198.00           424.00  0 17,400,000  -   
6 ที่ดินเพิ่ม-ลดจากมาตรฐาน        252.00      45,000  11,340,000  
7 คาทําเลแปลง             
   - แปลงมุม       11 100,000  1,100,000  

   - แปลงมุมถนนเมน       1 200,000  200,000  
   - แปลงติดสวนสาธารณะ     4 200,000  800,000  
  รวมประมาณการรายไดโครงการ     46 แปลง 346,240,000  

 นอกจากนี้ ไนทแฟรงคไดพิจารณาทําการประมาณการตนทุนคากอสรางอาคารและสาธารณูปโภค โดยพิจารณา
อางอิงจากตนทุนคากอสรางตลาดท่ัวไป และอางอิงจากราคามาตรฐานของสมาคมผูประเมินคาทรัพยสินแหงประเทศไทย 
นอกจากนี้ยังมีคาใชจายในการดําเนินการ ประกอบดวย คาบริการวิชาชีพและควบคุมงานกอสราง คาบริหารและจัดการ
โครงการ คาใชจายในการขาย โฆษณา คาใชจายอื่นๆ รวมทั้งกําไรข้ันตนและความเสี่ยงของผูประกอบการ ผูประเมิน
พิจารณาใชคามาตรฐานตามการพัฒนาโครงการทั่วไป คาภาษีพิจารณาใชตามท่ีทางราชการกําหนดไว สวนคาธรรมเนียม
การโอนกําหนดใหผูซื้อและผูประกอบการชําระฝายละเทาๆกัน 



รายงานความเห็นทีป่รึกษาทางการเงินอิสระตอการไดมาและจําหนายไปซ่ึงสินทรัพย และรายการที่เก่ียวโยงกัน 
 

 - เอกสารแนบ 5 หนา 7 - 

สรุปการประเมินราคาที่ดินและสิ่งปลูกสรางโครงการเฟสที่ 6 - Zeen Scenery โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
1) รายละเอียดเน้ือที่ดิน      

  เน้ือท่ีท้ังหมด 51 แปลง  9,276.60 ตรว. 
เน้ือท่ีขาย 46 แปลง  3,717.00 ตรว. 
- บานเด่ียว 2 ช้ัน แบบ Mm MODERN 41 หลัง @ 72.00 ตรว. 2,952.00 ตรว. 
- บานเด่ียว 2 ช้ัน แบบ C3b MADERN 3 หลัง @ 88.00 ตรว. 264.00 ตรว. 
- บานเด่ียว 2 ช้ัน แบบ C5 MADERN 1 หลัง @ 118.00 ตรว. 118.00 ตรว. 
- บานเด่ียว 2 ช้ัน แบบ AA1X 1 หลัง @ 131.00 ตรว. 131.00 ตรว. 
- ท่ีดินเพิ่ม-ลดจากมาตรฐาน    252.00 ตรว. 

      
เน้ือท่ีสาธารณูปโภค 5 แปลง  5,559.60 ตรว. 
- ถนนภายในโครงการและสวนหยอม 1 แปลง  4,533.40 ตรว. 
- สวนสาธารณะ 2 แปลง  987.20 ตรว. 
- สวนหยอม 1 แปลง  17.00 ตรว. 
- ท่ีดินท่ีต้ังนิติบุคคลหมูบาน 1 แปลง  22.00 ตรว. 

      
2) ประมาณการรายไดโครงการ    346,240,000 บาท 

      
3) ประมาณการตนทุนการพัฒนาโครงการ      
ประมาณการตนทุนคากอสรางอาคารสวนท่ีเหลือ-สวนท่ีสรางแลว 20 หลัง  23,979,200 บาท 
ประมาณการตนทุนคากอสรางสาธารณูปโภคโครงการสวนท่ีเหลือ    157,700 บาท 
     รวมตนทุนคาพัฒนาโครงการ    24,136,900 บาท 
      

4) ประมาณการตนทุนคาใชจายโครงการ      
คาบริการวิชาชีพและควบคุมงานกอสราง 5.00% ของตนทุนการพัฒนารวม 1,206,845 บาท 
คาบริหารและจัดการโครงการ 2.00% ของรายไดรวม  6,924,800 บาท 
คาใชจายในการขายและโฆษณา 3.00% ของรายไดรวม  10,387,200 บาท 
คาใชจายอ่ืนๆ 5.00% ของตนทุนคาพัฒนาและคาใชจายรวม 2,132,787 บาท 
     รวมตนทุนคาใชจายโครงการ    20,651,632 บาท 
      

5) คาภาษีและคาธรรมเนียมของทางราชการ      
คาธรรมเนียมการโอน (คิดท่ีผูซื้อและผูขายชําระฝายละครึ่ง) 1.00% ของรายไดรวม  3,462,400 บาท 
คาภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.30% ของรายไดรวม  11,425,920 บาท 
     รวมคาภาษีและคาธรรมเนียมของทางราชการ    14,888,320 บาท 
      

6) คาความเสี่ยงและกําไรข้ันตน (กอนดอกเบี้ยและภาษีเงินได) 22.00% ของรายไดรวม  62,436,721 บาท 
      

7) รวมตนทุนคาพัฒนาและคาใชจายของโครงการทั้งหมด    122,113,574 บาท 
      

8) มูลคาทรัพยสินตามสภาพปจจุบัน    224,126,426 บาท 
  หรือประมาณ    224,100,000 บาท 

ไนทแฟรงคประเมินราคาที่ดินและสิ่งปลูกสรางโครงการเฟสที่ 6 - Zeen Scenery คงเหลือมูลคาสินทรัพยรวม
ประมาณ 224.10 ลานบาท 
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ง) สรุปการประเมินมูลคาสินทรัพยโครงการเฟสท่ี 7 - The Creek ดวยวิธีเปรียบเทียบขอมูลตลาด  

ไนทแฟรงคประเมินราคาที่ดินดวยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด โดยการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลตลาดของที่ดิน
วางเปลาบริเวณใกลเคียงจํานวน 10 ขอมูล แลวคัดเลือกทรัพยสินที่มีความใกลเคียงกับทรัพยสินที่ประเมินจํานวน 3 ขอมูล 
ซึ่งมีราคาเสนอขายประมาณ 3,500,000 - 8,800,000 บาทตอไร โดยพิจารณาจากปจจัยตางๆ เชน ขนาด รูปราง ที่ต้ัง ทางเขา-
ออก สภาพแวดลอมที่จะมีผลกระทบตอราคา และราคาซื้อขายในชวงที่ผานมา รวมทั้งไดพิจารณาปจจัยทางเศรษฐกิจที่
อาจจะมีผลกระทบตอตลาดอสังหาริมทรัพย จากน้ันจะปรับแกราคาซื้อขายของขอมูลตลาดโดยใชแบบตารางปรับแกราคา
ซื้อขาย (Sales Adjustment Grid) ซึ่งเปนการเปรียบเทียบระหวางทรัพยสินที่ประเมินกับขอมูลตลาด ดวยปจจัยตางๆ ที่
เก่ียวของ เชน ทําเลที่ต้ัง เน้ือที่ รูปแปลง หนากวางของแปลงท่ีดิน ระดับพ้ืนดิน และศักยภาพการใชประโยชนของทรัพยสิน 
และการเปรียบเทียบราคาซื้อขายภายใตการแขงขันของตลาดอสังหาริมทรัพยในปจจุบัน โดยสามารถสรุปเปนตารางไดดังน้ี  

รายละเอียด 
ขอมูลเปรียบเทียบ ทรัพยสิน 

ท่ีประเมินมูลคา ขอมูลท่ี 1 ขอมูลท่ี 2 ขอมูลท่ี 3 
ที่ต้ังและทําเล ติดถนนพระราม 2 ติดซอยวัดเทพธงชัยแยก

จากถนนพระราม 2 
ติดทาง

สาธารณประโยชน แยก
จากถนนนรสิงหรวมใจ 

ติดถนนภารจํายอม 
ภายในโครงการ         

เดอะแกรนด พระราม 2 
ถนนพระราม 2 

เนื้อที่ดิน (ไร) 91 - 2 - 06 ไร 33 - 2 - 49 ไร 18 - 0 - 00 ไร 88 - 2 - 10.20 ไร 
เนื้อที่ดิน (ไร) 91.5150 33.623 18.000 88.5255 
รูปแปลงท่ีดิน รูปหลายเหล่ียม รูปหลายเหลี่ยม รูปหลายเหลี่ยม รูปหลายเหลี่ยม 
หนากวางท่ีดิน (เมตร) 88.00 100.00 100.00 276.00 
ระดับที่ดิน (โดยเฉลี่ยทั้งแปลง) (เมตร) (1.50) (1.50) (1.50) (1.50) 
การใชประโยชนที่ดินที่เหมาะสม พัฒนาโครงการจัดสรรท่ี

อยูอาศัย 
พัฒนาโครงการจัดสรรท่ี

อยูอาศัย 
พัฒนาโครงการจัดสรรท่ี

อยูอาศัย 
พัฒนาโครงการจัดสรรท่ี

อยูอาศัย 
ราคาเสนอขาย (บาท/ไร) 8,800,000 6,000,000 3,500,000  
ราคาท่ีคาดวาจะขายได (บาท/ไร) 8,000,000 4,000,000 2,500,000  
ราคาซ้ือขาย (บาท/ไร) - - -  
วันที่เสนอขายหรือซื้อ-ขาย ก.ย. 57 ก.ย. 57 ก.ย. 57  
ปรับระยะเวลาการซ้ือ-ขาย (บาท/ไร) - - -  
ปรับสวนตางของคาถมดิน (บาท/ไร) - - -  
รวมคาท่ีดินท่ีปรับแกเบ้ืองตน (บาท/ไร) 8,000,000 4,000,000 2,500,000  

การวิเคราะหปจจัยท่ีเก่ียวของ  

ปจจัยท่ีนํามาพิจารณา  

ขอมูลเปรียบเทียบ 

ขอมูลท่ี 1 ขอมูลท่ี 2 ขอมูลท่ี 3 
% จํานวนเงิน

(บาท/ตรว.) 
% จํานวนเงิน

(บาท/ตรว.) 
% จํานวนเงิน

(บาท/ตรว.) 
ทําเลที่ต้ัง  (30)% (2,400,000) (5)% (200,000) 25% 625,000 
สภาพแวดลอม (5)% (400,000) (3)% (120,000) 5% 125,000 
ขนาดที่ดิน  0% - (5)% (200,000) (10)% (250,000) 
รูปแปลงท่ีดิน และความตอเนื่อง 0% - 0% - 0% - 
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ปจจัยท่ีนํามาพิจารณา  

ขอมูลเปรียบเทียบ 

ขอมูลท่ี 1 ขอมูลท่ี 2 ขอมูลท่ี 3 
% จํานวนเงิน

(บาท/ตรว.) 
% จํานวนเงิน

(บาท/ตรว.) 
% จํานวนเงิน

(บาท/ตรว.) 
หนากวางท่ีดิน  5% 400,000 0% - (3)% (75,000) 
ระบบสาธารณูปโภค 0% - 3% 120,000 3% 75,000 
ถนนผานหนาทรัพยสิน  (10)% (800,000) 3% 120,000 3% 75,000 
ศักพภาพในการพัฒนาและใชประโยชนสูงสุด  (15)% (1,200,000) (5)% (200,000) 15% 375,000 
ขอกําหนด (ผังเมือง) / กฎหมายท่ีเก่ียวของ 0% - 0% - 0% - 
รวม (55)% (4,400,000) (12)% (480,000) 38% 950,000 

ราคาท่ีไดจากการปรับแก (บาท/ไร) 3,600,000 3,520,000 3,450,000 

การปรับราคาขั้นสุดทาย  

ขอมูล
เปรียบเทียบ 

ราคาที่ไดจาก
การปรับแก  

Absolute 
Adjust  

Proportion   
(1) 

Inverse  Proportion   
(2) 

มูลคาทรัพยสิน  

1 3,600,000 5,200,000 0.6701 1.4923 0.1034 372,414 
2 3,520,000 960,000 0.1237 8.0833 0.560. 1,972,414 
3 3,450,000 1,600,000 0.2062 4.8500 0.3362 1,159,914 

รวม 10,570,000 7,760,000 1.0000 14.4256 1.0000 3,504,741 

หรือประมาณ (บาท/ไร) 3,500,000 

ที่ดินที่ประเมินมีเน้ือที่รวม 105-3-03.20 ไร (42,303.20 ตารางวา หรือ 105.7580 ไร) หัก เน้ือที่ดินที่นอกแนว
ระวางประมาณ 16-1-57 ไร (6,557.00 ตารางวา) และเน้ือที่ดินสวนที่มีสภาพเปนชุมชนพัฒนาประมาณ 0-3-36 ไร (336.00 
ตารางวา) คงเหลือเน้ือที่ดินที่ประเมินรวม 88-2-10.20 ไร (35,410.20 ตารางวา หรือ 88.5255 ไร) ซึ่งจะไดราคาตลาดของ
ท่ีดินประมาณ 309.80 ลานบาท  

จ) สรุปการประเมินมูลคาสินทรัพยโครงการเฟสท่ี 9 - Zenith ดวยวิธีคิดจากมูลคาคงเหลือ 

ไนทแฟรงคประเมินราคาที่ดินและสิ่งปลูกสรางโครงการเฟสท่ี 9 - Zenith โดยวิธีคิดจากมูลคาคงเหลือ โดย
วิเคราะหราคาขายบานเชนเดียวกับที่กลาวไวในขอ ก) การประเมินมูลคาสินทรัพยโครงการเฟสที่ 3 - Lake Grandios’e ดวย
วิธีคิดจากมูลคาคงเหลือ โดยไดราคาขายบานเด่ียว 2 ช้ัน แบบ Dulcet (b2) - แปลงมาตรฐานประมาณ 10,600,000 บาท และ
ใชราคาขายดังกลาวเปนฐานในการกําหนดราคาขายบานที่เหลือ โดยจะปรับเพ่ิมปจจัยตางๆที่เก่ียวของ เชน ขนาดที่ดิน 
พ้ืนที่ใชสอย ตนทุนคากอสราง และทําเลที่ต้ัง สามารถสรุปประมาณการรายไดของโครงการไดดังน้ี 
The Grand Rama II - เฟส 9 (Zenith) 

ลําดับ ประเภททรัพยสิน แบบบาน 
เนื้อท่ีดิน เนื้อท่ีอาคาร จํานวน ราคาตอหนวย ราคารวม 

(ตรว.) (ตรม.) หนวย (บาท/หนวย) (บาท) 
1 บานเด่ียว 2 ชั้น แบบ Neo Modern(m)        100.00           167.00  1 8,100,000  8,100,000  
2 บานเด่ียว 2 ชั้น แบบ Neo Delight(m)        109.00           169.00  1 8,500,000  8,500,000  
3 บานเด่ียว 2 ชั้น แบบ Panacea         92.00           253.00  9 9,900,000  89,100,000  
4 บานเด่ียว 2 ชั้น แบบ Oliviera(m)        107.00           281.00  10 10,900,000  109,000,000  
5 ที่ดินเพิ่ม-ลดจากมาตรฐาน        333.80      45,000  15,021,000  
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ลําดับ ประเภททรัพยสิน แบบบาน 
เนื้อท่ีดิน เนื้อท่ีอาคาร จํานวน ราคาตอหนวย ราคารวม 

(ตรว.) (ตรม.) หนวย (บาท/หนวย) (บาท) 
6 คาทําเลแปลง             
   - แปลงมุม       2 100,000  200,000  

   - แปลงติดสวนสาธารณะ     2 200,000  400,000  
  รวมประมาณการรายไดโครงการ      21 แปลง 230,321,000  

 นอกจากนี้ ไนทแฟรงคไดพิจารณาทําการประมาณการตนทุนคากอสรางอาคารและสาธารณูปโภค โดยพิจารณา
อางอิงจากตนทุนคากอสรางตลาดท่ัวไป และอางอิงจากราคามาตรฐานของสมาคมผูประเมินคาทรัพยสินแหงประเทศไทย 
นอกจากนี้ยังมีคาใชจายในการดําเนินการ ประกอบดวย คาบริการวิชาชีพและควบคุมงานกอสราง คาบริหารและจัดการ
โครงการ คาใชจายในการขาย โฆษณา คาใชจายอื่นๆ รวมทั้งกําไรข้ันตนและความเสี่ยงของผูประกอบการ ผูประเมิน
พิจารณาใชคามาตรฐานตามการพัฒนาโครงการทั่วไป คาภาษีพิจารณาใชตามท่ีทางราชการกําหนดไว สวนคาธรรมเนียม
การโอนกําหนดใหผูซื้อและผูประกอบการชําระฝายละเทาๆกัน 

สรปุการประเมินราคาที่ดินและสิ่งปลูกสรางโครงการเฟสที่ 9 - Zenith โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
1) รายละเอียดเน้ือที่ดิน      

  เน้ือท่ีท้ังหมด 27 แปลง  3,500.90 ตรว. 
เน้ือท่ีขาย 21 แปลง  2,397.80 ตรว. 
- บานเด่ียว 2 ช้ัน แบบ Mm_CLS1 1 หลัง @ 145.00 ตรว. 145.00 ตรว. 
- บานเด่ียว 2 ช้ัน แบบ Lm_CLS1 1 หลัง @ 109.00 ตรว. 109.00 ตรว. 
- บานเด่ียว 2 ช้ัน แบบ C_3_cMO11 9 หลัง @ 90.00 ตรว. 810.00 ตรว. 
- บานเด่ียว 2 ช้ัน แบบ C_5_m)MO11 10 หลัง @ 100.00 ตรว. 1,000.00 ตรว. 
- ท่ีดินเพิ่ม-ลดจากมาตรฐาน    333.80 ตรว. 

      
เน้ือท่ีสาธารณูปโภค 6 แปลง  1,103.10 ตรว. 
- ถนนภายในโครงการ 1 แปลง  833.30 ตรว. 
- สวนสาธารณะ 1 แปลง  130.10 ตรว. 
- สวนหยอม 3 แปลง  104.70 ตรว. 
- ท่ีดินท่ีต้ังนิติบุคคลหมูบาน 1 แปลง  34.70 ตรว. 

      
2) ประมาณการรายไดโครงการ    230,321,000 บาท 

      
3) ประมาณการตนทุนการพัฒนาโครงการ      
ประมาณการตนทุนคากอสรางอาคารสวนท่ีเหลือ-สวนท่ีสรางแลว 10 หลัง  4,136,800 บาท 
ประมาณการตนทุนคากอสรางสาธารณูปโภคโครงการสวนท่ีเหลือ    200,000 บาท 
     รวมตนทุนคาพัฒนาโครงการ    4,336,800 บาท 
      

4) ประมาณการตนทุนคาใชจายโครงการ      
คาบริการวิชาชีพและควบคุมงานกอสราง 15.00% ของตนทุนการพัฒนารวม 650,520 บาท 
คาบริหารและจัดการโครงการ 2.00% ของรายไดรวม  4,606,420 บาท 
คาใชจายในการขายและโฆษณา 3.00% ของรายไดรวม  6,909,630 บาท 
คาใชจายอ่ืนๆ 5.00% ของตนทุนคาพัฒนาและคาใชจายรวม 825,169 บาท 
     รวมตนทุนคาใชจายโครงการ    12,991,739 บาท 
      

5) คาภาษีและคาธรรมเนียมของทางราชการ      
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คาธรรมเนียมการโอน (คิดท่ีผูซื้อและผูขายชําระฝายละครึ่ง) 1.00% ของรายไดรวม  2,303,210 บาท 
คาภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.30% ของรายไดรวม  7,600,593 บาท 
     รวมคาภาษีและคาธรรมเนียมของทางราชการ    9,903,803 บาท 
      

6) คาความเสี่ยงและกําไรข้ันตน (กอนดอกเบี้ยและภาษีเงินได) 22.00% ของรายไดรวม  43,068,154 บาท 
      

7) รวมตนทุนคาพัฒนาและคาใชจายของโครงการทั้งหมด    70,300,496 บาท 
      

8) มูลคาทรัพยสินตามสภาพปจจุบัน    160,020,504 บาท 
  หรือประมาณ    160,000,000 บาท 

ไนทแฟรงคประเมินราคาท่ีดินและสิ่งปลูกสรางโครงการเฟสที่ 9 - Zenith คงเหลือมูลคาสินทรัพยรวมประมาณ 
160.00 ลานบาท 

ฉ) สรุปการประเมินมูลคาสินทรัพยโครงการเฟสท่ี 11 - Infinia ดวยวิธีเปรียบเทียบขอมูลตลาด 

ไนทแฟรงคประเมินราคาที่ดินและสิ่งปลูกสรางโครงการเฟสท่ี 11 - Infinia โดยวิธีคิดจากมูลคาคงเหลือ โดย
วิเคราะหราคาขายบานเชนเดียวกับที่กลาวไวในขอ ก) การประเมินมูลคาสินทรัพยโครงการเฟสที่ 3 - Lake Grandios’e ดวย
วิธีคิดจากมูลคาคงเหลือ โดยไดราคาขายบานเด่ียว 2 ช้ัน แบบ Dulcet (b2) - แปลงมาตรฐานประมาณ 10,600,000 บาท และ
ใชราคาขายดังกลาวเปนฐานในการกําหนดราคาขายบานที่เหลือ โดยจะปรับเพ่ิมปจจัยตางๆที่เก่ียวของ เชน ขนาดที่ดิน 
พ้ืนที่ใชสอย ตนทุนคากอสราง และทําเลที่ต้ัง สามารถสรุปประมาณการรายไดของโครงการไดดังน้ี 

The Grand Rama II - และเฟส 11 (Infinia) 

ลําดับ ประเภททรัพยสิน แบบบาน 
เนื้อท่ีดิน เนื้อท่ีอาคาร จํานวน ราคาตอหนวย ราคารวม 

(ตรว.) (ตรม.) หนวย (บาท/หนวย) (บาท) 
1 บานเด่ียว 2 ชั้น แบบ Grand Smart         52.50           143.00  7 4,600,000  32,200,000  
2 บานเด่ียว 2 ชั้น แบบ Grand Supreme         52.50           152.00  12 4,800,000  57,600,000  
3 บานเด่ียว 2 ชั้น แบบ Grand Smart (mb)         54.00           150.00  8 4,800,000  38,400,000  
4 บานเด่ียว 2 ชั้น แบบ Grand Supreme (mb)         52.50           159.00  12 5,000,000  60,000,000  
5 บานเด่ียว 2 ชั้น แบบ Grand Memory         60.00           172.00  13 5,500,000  71,500,000  
6 บานเด่ียว 2 ชั้น แบบ Grand Delight         60.00           175.00  14 5,600,000  78,400,000  
7 บานเด่ียว 2 ชั้น แบบ Grand Memory (m)         63.75           180.00  11 5,700,000  62,700,000  
8 บานเด่ียว 2 ชั้น แบบ Grand Delight (m)         60.00           182.00  5 5,600,000  28,000,000  
9 ที่ดินวางเปลาสําหรับโครงการในอนาคต     2,379.10    2 13,000  30,928,300  

10 ที่ดินเพิ่ม-ลดจากมาตรฐาน         14.05      32,000  449,600  
11 คาทําเลแปลง             
   - แปลงมุม       22 100,000  2,200,000  
   - แปลงมุมถนนเมน         200,000  -   

   - แปลงติดสวนสาธารณะ     7 200,000  1,400,000  
  รวมประมาณการรายไดโครงการ      84 แปลง 463,777,900  

 นอกจากนี้ ไนทแฟรงคไดพิจารณาทําการประมาณการตนทุนคากอสรางอาคารและสาธารณูปโภค โดยพิจารณา
อางอิงจากตนทุนคากอสรางตลาดท่ัวไป และอางอิงจากราคามาตรฐานของสมาคมผูประเมินคาทรัพยสินแหงประเทศไทย 
นอกจากนี้ยังมีคาใชจายในการดําเนินการ ประกอบดวย คาบริการวิชาชีพและควบคุมงานกอสราง คาบริหารและจัดการ
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โครงการ คาใชจายในการขาย โฆษณา คาใชจายอื่นๆ รวมทั้งกําไรข้ันตนและความเสี่ยงของผูประกอบการ ผูประเมิน
พิจารณาใชคามาตรฐานตามการพัฒนาโครงการทั่วไป คาภาษีพิจารณาใชตามท่ีทางราชการกําหนดไว สวนคาธรรมเนียม
การโอนกําหนดใหผูซื้อและผูประกอบการชําระฝายละเทาๆกัน 

สรุปการประเมินราคาที่ดินและสิ่งปลูกสรางโครงการเฟสที่ 11 - Infinia โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
1) รายละเอียดเน้ือที่ดิน      

  เน้ือท่ีท้ังหมด 100 แปลง  15,259.90 ตรว. 
เน้ือท่ีขาย 84 แปลง  7,073.90 ตรว. 
- บานเด่ียว 2 ช้ัน แบบ Grand Smart 7 หลัง @ 52.00 ตรว. 367.50 ตรว. 
- บานเด่ียว 2 ช้ัน แบบ Grand Supreme 12 หลัง @ 52.50 ตรว. 630.00 ตรว. 
- บานเด่ียว 2 ช้ัน แบบ Grand Smart (mb) 8 หลัง @ 54.00 ตรว. 432.00 ตรว. 
- บานเด่ียว 2 ช้ัน แบบ Grand Supreme (mb) 12 หลัง @ 52.50 ตรว. 630.00 ตรว. 
- บานเด่ียว 2 ช้ัน แบบ Memory 13 หลัง @ 60.00 ตรว. 780.00 ตรว. 
- บานเด่ียว 2 ช้ัน แบบ Delight 14 หลัง @ 60.00 ตรว. 840.00 ตรว. 
- บานเด่ียว 2 ช้ัน แบบ Memory (m) 11 หลัง @ 63.75 ตรว. 701.25 ตรว. 
- บานเด่ียว 2 ช้ัน แบบ Delight (m) 5 หลัง @ 60.00 ตรว. 300.00 ตรว. 
- ท่ีดินวางเปลาสําหรับโครงการในอนาคต 2 แปลง  2,379.10 ตรว. 
- ท่ีดินเพิ่ม-ลดจากมาตรฐาน    14.05 ตรว. 

      
เน้ือท่ีสาธารณูปโภค 16 แปลง  8,186.00 ตรว. 
- ถนนภายในโครงการ 1 แปลง  6,661.50 ตรว. 
- สวนสาธารณะ 1 แปลง  837.30 ตรว. 
- สวนหยอม 13 แปลง  661.40 ตรว. 
- ท่ีดินท่ีต้ังนิติบุคคลหมูบาน 1 แปลง  25.80 ตรว. 

      
2) ประมาณการรายไดโครงการ    463,777,900 บาท 

      
3) ประมาณการตนทุนการพัฒนาโครงการ      
ประมาณการตนทุนคากอสรางอาคารสวนท่ีเหลือ-สวนท่ีสรางแลว 48 หลัง  11,392,800 บาท 
ประมาณการตนทุนคากอสรางสาธารณูปโภคโครงการสวนท่ีเหลือ    176,800 บาท 
     รวมตนทุนคาพัฒนาโครงการ    11,569,600 บาท 
      

4) ประมาณการตนทุนคาใชจายโครงการ      
คาบริการวิชาชีพและควบคุมงานกอสราง 15.00% ของตนทุนการพัฒนารวม 1,735,440 บาท 
คาบริหารและจัดการโครงการ 2.00% ของรายไดรวม  9,275,558 บาท 
คาใชจายในการขายและโฆษณา 3.00% ของรายไดรวม  13,913,337 บาท 
คาใชจายอ่ืนๆ 5.00% ของตนทุนคาพัฒนาและคาใชจายรวม 1,824,697 บาท 
     รวมตนทุนคาใชจายโครงการ    26,749,032 บาท 
      

5) คาภาษีและคาธรรมเนียมของทางราชการ      
คาธรรมเนียมการโอน (คิดท่ีผูซื้อและผูขายชําระฝายละครึ่ง) 1.00% ของรายไดรวม  4,637,779 บาท 
คาภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.30% ของรายไดรวม  15,304,671 บาท 
     รวมคาภาษีและคาธรรมเนียมของทางราชการ    19,942,450 บาท 
      

6) คาความเสี่ยงและกําไรข้ันตน (กอนดอกเบี้ยและภาษีเงินได) 22.00% ของรายไดรวม  83,632,080 บาท 
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7) รวมตนทุนคาพัฒนาและคาใชจายของโครงการทั้งหมด    141,893,162 บาท 
      

8) มูลคาทรัพยสินตามสภาพปจจุบัน    321,884,738 บาท 
  หรือประมาณ    321,900,000 บาท 

ไนทแฟรงคประเมินราคาที่ดินและสิ่งปลูกสรางโครงการเฟสท่ี 11 - Infinia คงเหลือมูลคาสินทรัพยรวมประมาณ 
321.90 ลานบาท 

ช) สรุปการประเมินมูลคาสินทรัพยโครงการเฟสท่ี 12 - Bliss ดวยวิธีคิดจากตนทุน 

ไนทแฟรงคประเมินราคาที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง โดยอางอิงราคาประเมินที่ดินในขอ ง) ที่ราคาประเมินไรละ 
3,500,000 บาท โดยมีรายละเอียดดัวน้ี 
ที่ดิน      
เน้ือท่ีดินตามเอกสารสิทธิ์ 70-0-9 ไร (28,009.00 ตารางวา)      
หรือประมาณ 70.02250 ไร @ 3,500,000 บาท 245,078,750 บาท 
อาคารสิ่งปลูกสราง      
ประมาณการตนทุนคากอสรางอาคารบานเด่ียว 2 ช้ัน สวนท่ีกอสราง 43 หลัง    
กอสรางแลวเสร็จเฉล่ียประมาณ 3% คิดเปนมูลคา  3,007,800 บาท 
ประมาณการตนทุนคากอสรางสาธารณูปโภคโครงการสวนท่ีเหลือ (ไมรวมงานถมดิน)    
กอสรางแลวเสร็จเฉล่ียประมาณ  คิดเปนมูลคา  15,467,625 บาท 
     รวมมูลคาอาคารและสิ่งปลูกสราง    18,475,425 บาท 
      
รวมมูลคาที่ดินและอาคารสิ่งปลูกสรางทั้งหมด    263,554,175 บาท 
หรือประมาณ    263,600,000 บาท 

ไนทแฟรงคประเมินราคาที่ดินและสิ่งปลูกสรางโครงการเฟสท่ี 12 - Bliss คงเหลือมูลคาสินทรัพยรวมประมาณ 
263.60 ลานบาท 

ซ) สรุปการประเมินมูลคาสินทรัพยโครงการเฟสท่ี 13 - Qoarts ดวยวิธีเปรียบเทียบขอมูลตลาด 

ไนทแฟรงคประเมินราคาที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง โดยอางอิงราคาประเมินที่ดินในขอ ง) ที่ราคาประเมินไรละ 
3,500,000 บาท โดยมีรายละเอียดดัวน้ี 
ที่ดิน      
เน้ือท่ีดินตามเอกสารสิทธิ์ 83-0-52 ไร (33,252.00 ตารางวา)      
หรือประมาณ 83.1300 ไร @ 3,500,000 บาท 290,955,000 บาท 
หรือประมาณ    291,000,000 บาท 

ไนทแฟรงคประเมินราคาที่ดินและสิ่งปลูกสรางโครงการเฟสท่ี 13 - Qoarts คงเหลือมูลคาสินทรัพยรวมประมาณ 
291.00 ลานบาท 

สรุปการประเมินมูลคาสินทรัพย ที่ดินวางเปลา และที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง อยูระหวางการพัฒนาเปนโครงการ 
เดอะ แกรนด พระราม 2 ไดดังน้ี 

โครงการ เดอะ แกรนด 
พระราม 2 

เนื้อที่รวมตาม
เอกสารสิทธ์ิ 

วิธีประเมินมูลคายุติธรรม 
มูลคาทรัพยสินท่ีประเมิน 

(ลานบาท) 
เฟสที่ 3 (Lake Gradios’e) 25-0-67.60 ไร วิธีคิดจากมูลคาคงเหลือ (Residual Method) 200.10 
เฟสที่ 4.2 (Court Yard) 43-0-64.70 ไร วิธีคิดจากมูลคาคงเหลือ (Residual Method) 585.50 
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โครงการ เดอะ แกรนด 
พระราม 2 

เนื้อที่รวมตาม
เอกสารสิทธ์ิ 

วิธีประเมินมูลคายุติธรรม 
มูลคาทรัพยสินท่ีประเมิน 

(ลานบาท) 
เฟสที่ 6 (Zeen Scenery) 23-0-76.60 ไร วิธีคิดจากมูลคาคงเหลือ (Residual Method) 224.10 
เฟสที่ 7 (The Creek) 88-2-10.20 ไร วิธีเปรียบเทียบกบัขอมูลตลาด (Comparative Method) 309.80 
เฟสที่ 9 (Zenith) 8-3-00.90 ไร วิธีคิดจากมูลคาคงเหลือ (Residual Method) 160.00 
เฟสที่ 11 (Infinia) 38-0-59.90 ไร วิธีคิดจากมูลคาคงเหลือ (Residual Method) 321.90 
เฟสที่ 12 (Bliss) 70-0-09.00 ไร วิธีคิดจากตนทุน (Cost Method) 263.60 
เฟสที่ 13 (Qoarts) 83-0-52.00 ไร วิธีเปรียบเทียบกบัขอมูลตลาด (Comparative Method) 291.00 

รวม 2,356.00 

2) ท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสราง อยูระหวางการพัฒนาเปนโครงการ เดอะ แกรนด วงแหวน-ประชาอุทิศ 

ก) สรุปการประเมินมูลคาสินทรัพยโครงการเฟสที่ 1 ดวยวิธีคิดจากมูลคาคงเหลือ 

ไนทแฟรงคประเมินราคาท่ีดินและสิ่งปลูกสรางโครงการเฟสท่ี 1 โดยวิธีคิดจากมูลคาคงเหลือ โดยการวิเคราะห
ราคาขายซึ่งเปนที่ดินพรอมบานเด่ียว 2 ช้ัน แบบ M - แปลงมาตรฐานเปรียบเทียบกับขอมูลตลาดของโครงการจัดสรร
บริเวณใกลเคียงจํานวน 6 ขอมูล แลวคัดเลือกทรัพยสินที่มีความใกลเคียงกับทรัพยสินที่ประเมินจํานวน 3 ขอมูล ซึ่งมีราคา
ขายโครงการประมาณ 5,950,000 - 7,750,000 บาทตอหลัง โดยพิจารณาจากปจจัยตางๆ เชน ทําเลที่ต้ัง สภาพแวดลอม 
สภาพโครงการและรูปแบบการพัฒนาโครงการ รูปแบบบานและการตกแตง สิ่งอํานวยความสะดวกภายในโครงการ ที่
อาจจะมีผลกระทบตอราคาขายบาน จากน้ันจะปรับแกราคาของขอมูลตลาดโดยใชแบบตารางปรับแกราคาซื้อขาย (Sales 
Adjustment Grid) ซึ่งเปนการเปรียบเทียบระหวางทรัพยสินที่ประเมินกับขอมูลตลาด ดวยปจจัยตางๆ ที่เก่ียวของ โดย
สามารถสรุปเปนตารางไดดังน้ี 

รายละเอียด  
 ขอมูลเปรียบเทียบแปลงท่ี   ทรัพยสินท่ีประเมิน

มูลคา-เฟส 1             1 3 4 
 ชื่อโครงการ   บานบุราสิริ  

ทาขาม-พระราม 2  
 บานซีรีน พระราม 2  

 บานมัณฑนา  
ประชาอุทิศ 72  

 “โครงการ เดอะแกรนด 
วงแหวน-ประชาอุทิศ”   

 แบบบาน  บานเด่ียว 2 ชั้น–Type 
บุราธารา 

บานเด่ียว 2 ชั้น–Type 
Daisy 

บานเด่ียว 2 ชั้น–Type 
Spazio 

 บานเด่ียว 2 ชั้น แบบ 
Grand Memory  

 ขนาดเน้ือที่ดิน (ตารางวา)  50.20 81.50 101.40 52.50 
 พื้นที่ใชสอยอาคาร (ตารางเมตร)  173.00 194.00 165.00 168.00 
 จํานวน หองนอน/หองนํ้า   3 / 3  4/3  3 / 3 3 / 3 
 ราคาขายโครงการ (บาท/หลัง)  5,950,000 7,290,000 7,750,000 
 ราคาขายโครงการท่ีคาดวาจะตอรองได 
(บาท/หลัง)  5,850,000 6,840,000 7,650,000 
 ราคาสวนตางขนาดเน้ือที่ดิน (บาท)  92,000 (1,160,000) (1,956,000) 
 ราคาสวนตางพื้นที่ใชสอยอาคาร (บาท)  (101,238) (526,440) 60,743 
 รวมราคาท่ีปรับแกเบ้ืองตน (บาท/หลัง)  5,840,762 5,153,560 5,754,743 
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การวิเคราะหปจจัยท่ีเก่ียวของ  

ปจจัยท่ีนํามาพิจารณา  
 

 ขอมูลเปรียบเทียบแปลงท่ี  

 %  1  %  3  %  4 
 ทําเลที่ต้ัง  (5)% (292,038) %   (3)% (172,642) 
 สภาพแวดลอม  %   %   (3)% (172,642) 
 สภาพโครงการและรูปแบบการพัฒนาของโครงการ  %   %   %   
 รูปแบบบาน และการตกแตง  3% 175,223 3% 154,607 3% 172,642 
 ระบบสาธารณูปโภค  %   %   %   
 สิ่งอํานวยความสะดวกภายในโครงการ  %   %   %   
 ชื่อเสียงโครงการ และผูประกอบการ  (3)% (175,223) 5% 257,678 (3)% (172,642) 
รวม (5)% (292,038) 8% 412,285 (6)% (345,285) 

ราคาท่ีไดจากการปรับแก 5,548,724 5,565,845 5,409,458 

การปรับราคาขั้นสุดทาย 

ขอมูล
เปรียบเทียบ 

ราคาที่ไดจาก
การปรับแก  

Absolute 
Adjust  

Proportion   
(1) 

Inverse  Proportion   
(2) 

มูลคาทรัพยสิน  

1 5,548,724 642,484  0.3681 2.7165 0.2866 1,590,476 
3 5,565,845 412,285  0.2362 4.2333 0.4467 2,486,166 
4 5,409,458 690,569  0.3957 2.5274 0.2667 1,442,590 

รวม 16,524,027 1,745,338  1.0000 9.4773 1.0000 5,519,232 

หรือประมาณ (บาท/หลัง) 5,500,000 

 จากรายละเอียดการวิเคราะหขางตน ไดราคาขายบานเด่ียว 2 ช้ัน แบบ M - แปลงมาตรฐานประมาณ 5,500,000 
บาท ไนทแฟรงคพิจารณาใชราคาขายดังกลาวเปนฐานในการกําหนดราคาขายบานที่เหลือ โดยจะปรับเพ่ิมปจจัยตางๆที่
เก่ียวของ เชน ขนาดที่ดิน พ้ืนที่ใชสอย ตนทุนคากอสราง และทําเลที่ต้ัง สามารถสรุปประมาณการรายไดของโครงการได
ดังน้ี 

โครงการ เดอะ แกรนด วงแหวน-ประชาอุทิศ เฟส 1 

ลําดับ แบบบาน 
เนื้อท่ีดิน เนื้อท่ีอาคาร จํานวน ราคาตอหนวย ราคารวม 

(ตรว.) (ตรม.) หนวย (บาท/หนวย) (บาท) 
1 บานเด่ียว 2 ชั้น แบบ Grand Memory         52.50  168.00  2             5,500,000  11,000,000  
2 บานเด่ียว 2 ชั้น แบบ Grand Delight         54.00  173.00  2             5,610,000  11,220,000  
3 บานเด่ียว 2 ชั้น แบบ Grand Delight(m)         60.00  173.00  10             5,690,000  56,900,000  
4 บานเด่ียว 2 ชั้น แบบ Grand Memory(m)         60.00  166.00  1             5,640,000  5,640,000  
5 บานเด่ียว 2 ชั้น แบบ Grand Charmer2        109.00  223.00  7             8,700,000  60,900,000  
6 บานเด่ียว 2 ชั้น แบบ Grand Colonnade        127.00  265.00  5           10,030,000  50,150,000  
7 บานเด่ียว 2 ชั้น แบบ Grand Memory(mb)        100.00  203.00  13             7,990,000  103,870,000  
8 ที่ดินเพิ่ม-ลดจากมาตรฐาน        649.70  -                       40,000  25,988,000  
9 คาทําเลแปลง           
   - แปลงมุม     8                100,000  800,000  
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ลําดับ แบบบาน 
เนื้อท่ีดิน เนื้อท่ีอาคาร จํานวน ราคาตอหนวย ราคารวม 

(ตรว.) (ตรม.) หนวย (บาท/หนวย) (บาท) 
   - แปลงติดสวนสาธารณะ     3                150,000  450,000  

  รวมประมาณการรายไดโครงการ     40 แปลง 326,918,000  

 นอกจากนี้ ไนทแฟรงคไดพิจารณาทําการประมาณการตนทุนคากอสรางอาคารและสาธารณูปโภค โดยพิจารณา
อางอิงจากตนทุนคากอสรางตลาดท่ัวไป และอางอิงจากราคามาตรฐานของสมาคมผูประเมินคาทรัพยสินแหงประเทศไทย 
นอกจากนี้ยังมีคาใชจายในการดําเนินการ ประกอบดวย คาบริการวิชาชีพและควบคุมงานกอสราง คาบริหารและจัดการ
โครงการ คาใชจายในการขาย โฆษณา คาใชจายอื่นๆ รวมทั้งกําไรข้ันตนและความเสี่ยงของผูประกอบการ ผูประเมิน
พิจารณาใชคามาตรฐานตามการพัฒนาโครงการทั่วไป คาภาษีพิจารณาใชตามท่ีทางราชการกําหนดไว สวนคาธรรมเนียม
การโอนกําหนดใหผูซื้อและผูประกอบการชําระฝายละเทาๆกัน 

สรุปการประเมินราคาที่ดินและสิ่งปลูกสรางโครงการเดอะ แกรนด วงแหวน-ประชาอุทิศเฟสที่ 1 โดยมี
รายละเอียดดังน้ี 
1) รายละเอียดเน้ือที่ดิน      

  เน้ือท่ีท้ังหมด 48 แปลง  16,576.50 ตรว. 
เน้ือท่ีขาย 40 แปลง  4,220.70 ตรว. 
- บานเด่ียว 2 ช้ัน แบบ M modern 2 หลัง @ 52.50 ตรว. 105.00 ตรว. 
- บานเด่ียว 2 ช้ัน แบบ L modern 2 หลัง @ 54.00 ตรว. 108.00 ตรว. 
- บานเด่ียว 2 ช้ัน แบบ Lm modern 10 หลัง @ 60.00 ตรว. 600.00 ตรว. 
- บานเด่ียว 2 ช้ัน แบบ Mm modern 1 หลัง @ 60.00 ตรว. 60.00 ตรว. 
- บานเด่ียว 2 ช้ัน แบบ C3b modern 7 หลัง @ 109.00 ตรว. 763.00 ตรว. 
- บานเด่ียว 2 ช้ัน แบบ C5 modern 5 หลัง @ 127.00 ตรว. 635.00 ตรว. 
- บานเด่ียว 2 ช้ัน แบบ Mmb modern 13 หลัง @ 100.00 ตรว. 1,300.00 ตรว. 
- ท่ีดินเพิ่ม-ลดจากมาตรฐาน    649.70 ตรว. 

      
เน้ือท่ีสาธารณูปโภค 8 แปลง  12,355.80 ตรว. 
- ถนนภายในโครงการและสวนหยอม 3 แปลง  9,915.10 ตรว. 
- สวนสาธารณะ 3 แปลง  1,435.00 ตรว. 
- สโมสร 1 แปลง  984.50 ตรว. 
- ท่ีดินท่ีต้ังนิติบุคคลหมูบาน 1 แปลง  21.20 ตรว. 

      
2) ประมาณการรายไดโครงการ    326,918,000 บาท 

      
3) ประมาณการตนทุนการพัฒนาโครงการ      
ประมาณการตนทุนคากอสรางอาคารสวนท่ีเหลือ 7 หลัง  303,000 บาท 
ประมาณการตนทุนคากอสรางสาธารณูปโภคสวนท่ีเหลือ    - บาท 
     รวมตนทุนคาพัฒนาโครงการ    303,000 บาท 
      

4) ประมาณการตนทุนคาใชจายโครงการ      
คาบริการวิชาชีพและควบคุมงานกอสราง 1 เหมารวม 960,000 บาท 
คาบริหารและจัดการโครงการ 1.50% ของรายไดรวม  4,903,770 บาท 
คาใชจายในการขายและโฆษณา 3.00% ของรายไดรวม  9,807,540 บาท 
คาใชจายอ่ืนๆ 5.00% ของตนทุนคาพัฒนาและคาใชจายรวม 798,716 บาท 
     รวมตนทุนคาใชจายโครงการ    16,470,026 บาท 
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5) คาภาษีและคาธรรมเนียมของทางราชการ      
คาธรรมเนียมการโอน (คิดท่ีผูซื้อและผูขายชําระฝายละครึ่ง) 1.00% ของรายไดรวม  3,269,180 บาท 
คาภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.30% ของรายไดรวม  10,788,294 บาท 
     รวมคาภาษีและคาธรรมเนียมของทางราชการ    14,057,474 บาท 
      

6) คาความเสี่ยงและกําไรข้ันตน (กอนดอกเบี้ยและภาษีเงินได) 22.00% ของรายไดรวม  58,952,426 บาท 
      

7) รวมตนทุนคาพัฒนาและคาใชจายของโครงการทั้งหมด    89,782,926 บาท 
      

8) มูลคาทรัพยสินตามสภาพปจจุบัน    237,135,074 บาท 
  หรือประมาณ    237,100,000 บาท 

 ไนทแฟรงคประเมินราคาที่ดินและสิ่งปลูกสรางโครงการเดอะ แกรนด วงแหวน-ประชาอุทิศเฟสที่ 1 คงเหลือ
มูลคาสินทรัพยรวมประมาณ 237.10 ลานบาท 

ข) สรุปการประเมินมูลคาสินทรัพยโครงการเฟสที่ 2 ดวยวิธีคิดจากมูลคาคงเหลือ 

ไนทแฟรงคประเมินราคาท่ีดินและสิ่งปลูกสรางโครงการเฟสที่ 2 โดยวิธีคิดจากมูลคาคงเหลือ โดยวิเคราะหราคา
ขายบานเชนเดียวกับที่กลาวไวในขอ ก) การประเมินมูลคาสินทรัพยโครงการเฟสที่ 1 ดวยวิธีคิดจากมูลคาคงเหลือ โดยได
ราคาขายบานเด่ียว 2 ช้ัน แบบ M - แปลงมาตรฐานประมาณ 5,500,000 บาท และใชราคาขายดังกลาวเปนฐานในการกําหนด
ราคาขายบานที่เหลือ โดยจะปรับเพ่ิมปจจัยตางๆที่เก่ียวของ เชน ขนาดที่ดิน พ้ืนที่ใชสอย ตนทุนคากอสราง และทําเลที่ต้ัง 
สามารถสรุปประมาณการรายไดของโครงการไดดังน้ี 
โครงการ เดอะ แกรนด วงแหวน-ประชาอุทิศ เฟส 2  

ลําดับ แบบบาน 
เนื้อท่ีดิน เนื้อท่ีอาคาร จํานวน ราคาตอหนวย ราคารวม 

(ตรว.) (ตรม.) หนวย (บาท/หนวย) (บาท) 
1 บานเด่ียว 2 ชั้น แบบ Neo Delight (m)         93.00  172.00  1             7,150,000  7,150,000  
2 บานเด่ียว 2 ชั้น แบบ Park Charmer (b)        114.00  223.00  1             8,890,000  8,890,000  
3 บานเด่ียว 2 ชั้น แบบ Neo Supreme (m)         75.00  145.00  1             5,970,000  5,970,000  
4 บานเด่ียว 2 ชั้น แบบ Neo Modern (m)         94.00  174.00  1             7,230,000  7,230,000  
5 บานเด่ียว 2 ชั้น แบบ Grand Meridian         75.00  195.00  32             6,740,000  215,680,000  
6 บานเด่ียว 2 ชั้น แบบ Grand Lively         76.00  181.00  6             6,620,000  39,720,000  
7 บานเด่ียว 2 ชั้น แบบ Grand Violet         72.00  201.00  23             6,890,000  158,470,000  
8 ที่ดินเพิ่ม-ลดจากมาตรฐาน        608.90                     -                       40,000  24,356,000  
9 คาทําเลแปลง           
   - แปลงมุม ติดสวนหยอม     17                150,000  2,550,000  
   - แปลงมุมหนาสวน     7                150,000  1,050,000  
   - แปลงหนาสวน     3                100,000  300,000  
   - แปลงมุม     12                100,000  1,200,000  
   - แปลงติดสวน     1                150,000  150,000  

  รวมประมาณการรายไดโครงการ     65 แปลง 472,716,000  
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 นอกจากนี้ ไนทแฟรงคไดพิจารณาทําการประมาณการตนทุนคากอสรางอาคารและสาธารณูปโภค โดยพิจารณา
อางอิงจากตนทุนคากอสรางตลาดท่ัวไป และอางอิงจากราคามาตรฐานของสมาคมผูประเมินคาทรัพยสินแหงประเทศไทย 
นอกจากนี้ยังมีคาใชจายในการดําเนินการ ประกอบดวย คาบริการวิชาชีพและควบคุมงานกอสราง คาบริหารและจัดการ
โครงการ คาใชจายในการขาย โฆษณา คาใชจายอื่นๆ รวมทั้งกําไรข้ันตนและความเสี่ยงของผูประกอบการ ผูประเมิน
พิจารณาใชคามาตรฐานตามการพัฒนาโครงการทั่วไป คาภาษีพิจารณาใชตามท่ีทางราชการกําหนดไว สวนคาธรรมเนียม
การโอนกําหนดใหผูซื้อและผูประกอบการชําระฝายละเทาๆกัน 

สรุปการประเมินราคาที่ดินและสิ่งปลูกสรางโครงการเดอะ แกรนด วงแหวน-ประชาอุทิศเฟสที่ 2 โดยมี
รายละเอียดดังน้ี 
1) รายละเอียดเน้ือที่ดิน      

  เน้ือท่ีท้ังหมด 69 แปลง  8,877.40 ตรว. 
เน้ือท่ีขาย 65 แปลง  5,496.90 ตรว. 
- บานเด่ียว 2 ช้ัน แบบ Neo Delight (m) 1 หลัง @ 93.00 ตรว. 93.00 ตรว. 
- บานเด่ียว 2 ช้ัน แบบ Park Charmer (b) 1 หลัง @ 114.00 ตรว. 114.00 ตรว. 
- บานเด่ียว 2 ช้ัน แบบ Neo Supreme (m) 1 หลัง @ 75.00 ตรว. 75.00 ตรว. 
- บานเด่ียว 2 ช้ัน แบบ Neo Modern (m) 1 หลัง @ 94.00 ตรว. 94.00 ตรว. 
- บานเด่ียว 2 ช้ัน แบบ Grand Meridian 32 หลัง @ 75.00 ตรว. 2,400.00 ตรว. 
- บานเด่ียว 2 ช้ัน แบบ Lively 6 หลัง @ 76.00 ตรว. 456.00 ตรว. 
- บานเด่ียว 2 ช้ัน แบบ Violet 23 หลัง @ 72.00 ตรว. 1,656.00 ตรว. 
- ท่ีดินเพิ่ม-ลดจากมาตรฐาน    608.90 ตรว. 

      
เน้ือท่ีสาธารณูปโภค 4 แปลง  3,380.50 ตรว. 
- ถนนภายในโครงการและสวนหยอม 1 แปลง  2,859.80 ตรว. 
- สวนสาธารณะ 1 แปลง  447.60 ตรว. 
- สโมสร 1 แปลง  24.30 ตรว. 
- ท่ีดินท่ีต้ังนิติบุคคลหมูบาน 1 แปลง  48.80 ตรว. 

      
2) ประมาณการรายไดโครงการ    472,716,000 บาท 

      
3) ประมาณการตนทุนการพัฒนาโครงการ      
ประมาณการตนทุนคากอสรางอาคารสวนท่ีเหลือ 51 หลัง  53,734,400 บาท 
ประมาณการตนทุนคากอสรางสาธารณูปโภคสวนท่ีเหลือ    6,163,878 บาท 
     รวมตนทุนคาพัฒนาโครงการ    59,898,278 บาท 
      

4) ประมาณการตนทุนคาใชจายโครงการ      
คาบริการวิชาชีพและควบคุมงานกอสราง 3.00% ของตนทุนคาพัฒนารวม 1,796,948 บาท 
คาบริหารและจดัการโครงการ 1.50% ของรายไดรวม  7,090,740 บาท 
คาใชจายในการขายและโฆษณา 3.00% ของรายไดรวม  14,181,480 บาท 
คาใชจายอ่ืนๆ 5.00% ของตนทุนคาพัฒนาและคาใชจายรวม 4,148,372 บาท 
     รวมตนทุนคาใชจายโครงการ    27,217,541 บาท 
      

5) คาภาษีและคาธรรมเนียมของทางราชการ      
คาธรรมเนียมการโอน (คิดท่ีผูซื้อและผูขายชําระฝายละครึ่ง) 1.00% ของรายไดรวม  4,727,160 บาท 
คาภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.30% ของรายไดรวม  15,599,628 บาท 
     รวมคาภาษีและคาธรรมเนียมของทางราชการ    20,326,788 บาท 
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6) คาความเสี่ยงและกําไรข้ันตน (กอนดอกเบี้ยและภาษีเงินได) 23.00% ของรายไดรวม  88,394,049 บาท 

      
7) รวมตนทุนคาพัฒนาและคาใชจายของโครงการทั้งหมด    195,836,655 บาท 

      
8) มูลคาทรัพยสินตามสภาพปจจุบัน    276,879,345 บาท 

  หรือประมาณ    276,900,000 บาท 

 ไนทแฟรงคประเมินราคาที่ดินและสิ่งปลูกสรางโครงการเดอะ แกรนด วงแหวน-ประชาอุทิศเฟสที่ 2 คงเหลือ
มูลคาสินทรัพยรวมประมาณ 276.90 ลานบาท 

สรุปการประเมินมูลคาสินทรัพย ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง อยูระหวางการพัฒนาเปนโครงการ เดอะ แกรนด วง
แหวน-ประชาอุทิศ ไดดังน้ี 

โครงการ เดอะ แกรนด  
วงแหวน-ประชาอุทิศ 

เนื้อที่รวมตาม
เอกสารสิทธ์ิ 

วิธีประเมินมูลคายุติธรรม 
มูลคาทรัพยสินท่ีประเมิน 

(ลานบาท) 
เฟสที่ 1  41-1-76.50 ไร วิธีคิดจากมูลคาคงเหลือ (Residual Method) 237.10 
เฟสที่ 2  22-0-77.40 ไร วิธีคิดจากมูลคาคงเหลือ (Residual Method) 276.90 

รวม 514.00 

3) ท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสราง อยูระหวางการพัฒนาเปนโครงการ เดอะ แกรนด อุดมสุข 

ไนทแฟรงคประเมินราคาที่ดินและสิ่งปลูกสรางโครงการเดอะ แกรนด อุดมสุข โดยวิธีคิดจากมูลคาคงเหลือ โดย
การวิเคราะหราคาขายซึ่งเปนที่ดินพรอมบานเด่ียว 2 ช้ัน แบบ Dulcet (b2) - แปลงมาตรฐานเปรียบเทียบกับขอมูลตลาดของ
โครงการจัดสรรบริเวณใกลเคียงจํานวน 6 ขอมูล แลวคัดเลือกทรัพยสินที่มีความใกลเคียงกับทรัพยสินที่ประเมินจํานวน 3 
ขอมูล ซึ่งมีราคาขายโครงการประมาณ 6,890,000 - 8,490,000 บาทตอหลัง โดยพิจารณาจากปจจัยตางๆ เชน ทําเลที่ต้ัง 
สภาพแวดลอม สภาพโครงการและรูปแบบการพัฒนาโครงการ รูปแบบบานและการตกแตง สิ่งอํานวยความสะดวกภายใน
โครงการ ที่อาจจะมีผลกระทบตอราคาขายบาน จากน้ันจะปรับแกราคาของขอมูลตลาดโดยใชแบบตารางปรับแกราคาซื้อ
ขาย (Sales Adjustment Grid) ซึ่งเปนการเปรียบเทียบระหวางทรัพยสินที่ประเมินกับขอมูลตลาด ดวยปจจัยตางๆ ที่เก่ียวของ 
โดยสามารถสรุปเปนตารางไดดังน้ี 

รายละเอียด  
 ขอมูลเปรียบเทียบแปลงท่ี   ทรัพยสินท่ีประเมิน

มูลคาเฟสท่ี 1  2 3 4 
 ชื่อโครงการ   Casa Grand On Nut-

Wongwaen  
 Lift Bangkok Boulevard 

(Wongwaen-On Nut 2)  
 Mantana On Nut-

Wongwaen 3  
 The Grand Udomsuk  

 ที่ต้ัง  ติดถนนคูขนานถนน
กาญจนาภิเษก (ทล. 9) 

ติดถนนคูขนานถนน
กาญจนาภิเษก (ทล. 9) 

ติดถนนคูขนานถนน
กาญจนาภิเษก (ทล. 9) 

 ติดถนนคูขนานถนน
กาญจนาภิเษก (ทล. 9)  

 แบบบาน  บานเด่ียว 2 ชั้น แบบ
Casa Del Caldo 

บานเด่ียว 2 ชั้น แบบ 
New Verley 

บานเด่ียว 2 ชั้น แบบ 
Spazio 

 บานเด่ียว 2 ชั้น แบบ 
Dulcet(b2)  

 ขนาดเน้ือที่ดิน (ตารางวา)  57.40 62.30 50.00 76.50 
 พื้นที่ใชสอยอาคาร (ตารางเมตร)  199.00 205.00 165.00 210.00 
 จํานวน หองนอน/หองนํ้า  3 / 4 4/3 43/ 3 4/3 
 ราคาขายโครงการ (บาท/หลัง)  8,490,000 8,290,000 6,890,000   
 ราคาขายโครงการท่ีคาดวาจะตอรอง 8,290,000 8,190,000 6,690,000   
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รายละเอียด  
 ขอมูลเปรียบเทียบแปลงท่ี   ทรัพยสินท่ีประเมิน

มูลคาเฟสท่ี 1  2 3 4 
ได (บาท/หลัง)  
 ราคาสวนตางขนาดเน้ือที่ดิน (บาท)  1,241,500 923,000 1,722,500   
 ราคาสวนตางพื้นที่ใชสอยอาคาร (บาท)  233,768 106,258 956,325   
 รวมราคาท่ีปรับแกเบ้ืองตน (บาท/หลัง)  9,765,268 9,219,258 9,368,825   

 การวิเคราะหปจจัยท่ีเก่ียวของ 

ปจจัยท่ีนํามาพิจารณา  
 ขอมูลเปรียบเทียบแปลงท่ี  

 %  2  %  3  %  4 
 ทําเลที่ต้ัง  %   %   3% 281,065 
 สภาพแวดลอม  %   %   %   
 สภาพโครงการและรูปแบบการพัฒนาของโครงการ  (3)% (292,958) %   %   
 รูปแบบบาน และการตกแตง  4% 390,611 4% 368,770 %   
 ระบบสาธารณูปโภค  %   %   %   
 สิ่งอํานวยความสะดวกภายในโครงการ  %   %   %   
 ชื่อเสียงโครงการ และผูประกอบการ  (3)% (292,958) (3)% (276,578) (3)% (281,065) 
รวม (2)% (195,305) 1% 92,193 %   

ราคาท่ีไดจากการปรับแก 9,569,963 9,311,451 9,368,825 

 การปรับราคาขั้นสุดทาย 
ขอมูล

เปรียบเทียบ 
ราคาที่ไดจาก
การปรับแก  

Absolute 
Adjust  

Proportion   
(1) 

Inverse  Proportion   
(2) 

มูลคาทรัพยสิน  

2 9,569,963 976,527 0.4471 2.2365 0.2353 2,251,560 
3 9,311,451 645,348 0.2955 3.3842 0.3560 3,314,979 
4 9,368,825 562,130 0.2574 3.8852 0.4087 3,829,183 

รวม 28,250,239 2,184,004 1.0000 9.5060 1.0000 9,395,722 

หรือประมาณ (บาท/หลัง) 9,400,000 

 จากรายละเอียดการวิเคราะหขางตน ไดราคาขายบานเด่ียว 2 ช้ัน แบบ Dulcet (b2) - แปลงมาตรฐานประมาณ 
9,400,000 บาท ไนทแฟรงคพิจารณาใชราคาขายดังกลาวเปนฐานในการกําหนดราคาขายบานที่เหลือ โดยจะปรับเพ่ิมปจจัย
ตางๆที่เก่ียวของ เชน ขนาดที่ดิน พ้ืนที่ใชสอย ตนทุนคากอสราง และทําเลที่ต้ัง สามารถสรุปประมาณการรายไดของ
โครงการไดดังน้ี 

ลําดับ แบบบาน เนื้อท่ีดิน เนื้อท่ีอาคาร จํานวน ราคาตอหนวย ราคารวม 

(ตรว.) (ตรม.) หนวย (บาท/หนวย) (บาท) 
1 บานเด่ียว 2 ชั้น แบบ Glamour         72.00     204.00  10 9,100,000  91,000,000  
2 บานเด่ียว 2 ชั้น แบบ Dulcet(b)         72.00  199.00  5 8,800,000  44,000,000  
3 บานเด่ียว 2 ชั้น แบบ Dulcet(b2)         76.50  210.00  16 9,400,000  150,400,000  
4 บานเด่ียว 2 ชั้น แบบ Amore         81.00  238.00  28 9,800,000  274,400,000  
5 บานเด่ียว 2 ชั้น แบบ Amore (b2)         90.00  242.00  20 10,500,000  210,000,000  
6 บานเด่ียว 2 ชั้น แบบ Panacea         90.00  252.00  20 10,700,000  214,000,000  
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ลําดับ แบบบาน เนื้อท่ีดิน เนื้อท่ีอาคาร จํานวน ราคาตอหนวย ราคารวม 

(ตรว.) (ตรม.) หนวย (บาท/หนวย) (บาท) 
7 บานเด่ียว 2 ชั้น แบบ Oliviera         81.00  281.00  9 9,800,000  88,200,000  
8 บานเด่ียว 2 ชั้น แบบ Oliviera(m)        100.00  281.00  12 11,100,000  133,200,000  
9 บานเด่ียว 2 ชั้น แบบ Oliviera(m4)         90.00  288.00  4 10,600,000  42,400,000  

10 บานเด่ียว 2 ชั้น แบบ Oliviera(m3)        100.00  272.00  3 11,100,000  33,300,000  
11 บานเด่ียว 2 ชั้น แบบ Meridian        100.00  270.00  4 10,900,000  43,600,000  
12 ที่ดินเพิ่ม-ลดจากแปลงมาตรฐาน        764.90      65,000  49,718,500  
10 คาทําเลแปลง       

     - เฟส 1           
  - แปลงมุม     5 100,000  500,000  
  - แปลงติด/หนาทะเลสาป / สโมสร / สวนฯ 2 200,000  400,000  
  - แปลงติด/หนาสวนหยอม     2 100,000  200,000  
  - แปลงติดถนนเมนหนาทะเลสาป / สโมสร 4 150,000  600,000  
  - แปลงมุมติดถนนเมน     1 150,000  150,000  
  - แปลงมุมหนาทะเลสาป / สวนฯ     3 200,000  600,000  

     - เฟส 2           
  - แปลงมุม     17 100,000  1,700,000  
  - แปลงติด/หนาทะเลสาป / สโมสร / สวนฯ 4 200,000  800,000  
  - แปลงติดถนนเมน     9 100,000  900,000  
  - แปลงติด/หนาสวนหยอม     6 100,000  600,000  
  - แปลงมุมติดถนนเมน     5 150,000  750,000  
  - แปลงมุมหนาทะเลสาป / สวนฯ     2 200,000  400,000  
  - แปลงมุมติดถนนเมน / สวนหยอม     1 200,000  200,000  
  - แปลงติดถนนเมน / สวนหยอม     3 150,000  450,000  
  - แปลงมุมติดถนนเมนหนาสโมสร / สวนฯ 1 200,000  200,000  

 รวมประมาณการรายไดโครงการ  131  แปลง  1,382,868,500  

 นอกจากนี้ ไนทแฟรงคไดพิจารณาทําการประมาณการตนทุนคากอสรางอาคารและสาธารณูปโภค โดยพิจารณา
อางอิงจากตนทุนคากอสรางตลาดท่ัวไป และอางอิงจากราคามาตรฐานของสมาคมผูประเมินคาทรัพยสินแหงประเทศไทย 
นอกจากนี้ยังมีคาใชจายในการดําเนินการ ประกอบดวย คาบริการวิชาชีพและควบคุมงานกอสราง คาบริหารและจัดการ
โครงการ คาใชจายในการขาย โฆษณา คาใชจายอื่นๆ รวมทั้งกําไรข้ันตนและความเสี่ยงของผูประกอบการ ผูประเมิน
พิจารณาใชคามาตรฐานตามการพัฒนาโครงการทั่วไป คาภาษีพิจารณาใชตามท่ีทางราชการกําหนดไว สวนคาธรรมเนียม
การโอนกําหนดใหผูซื้อและผูประกอบการชําระฝายละเทาๆกัน 

 สรุปการประเมินราคาที่ดินและสิ่งปลูกสรางโครงการเดอะ แกรนด อุดมสุข โดยวิธีคิดจากมูลคาคงเหลือ ซึ่งมี
รายละเอียดดังน้ี 
1) รายละเอียดเน้ือที่ดิน      

  เน้ือท่ีท้ังหมด 158 แปลง  25,552.20 ตรว. 
เน้ือท่ีขาย 131 แปลง  11,925.90 ตรว. 
- บานเด่ียว 2 ช้ัน แบบ Glamour 10 หลัง @ 72.00 ตรว. 720.00 ตรว. 
- บานเด่ียว 2 ช้ัน แบบ Dulce (b) 5 หลัง @ 72.00 ตรว. 360.00 ตรว. 
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- บานเด่ียว 2 ช้ัน แบบ Dulcet (b2) 16 หลัง @ 76.50 ตรว. 1,224.00 ตรว. 
- บานเด่ียว 2 ช้ัน แบบ Amore 28 หลัง @ 81.00 ตรว. 2,268.00 ตรว. 
- บานเด่ียว 2 ช้ัน แบบ Amore (b2) 20 หลัง @ 90.00 ตรว. 1,800.00 ตรว. 
- บานเด่ียว 2 ช้ัน แบบ Panacea 20 หลัง @ 90.00 ตรว. 1,800.00 ตรว. 
- บานเด่ียว 2 ช้ัน แบบ Oliviera 9 หลัง @ 81.00 ตรว. 729.00 ตรว. 
- บานเด่ียว 2 ช้ัน แบบ Oliviera (m) 11 หลัง @ 100.00 ตรว. 1,200.00 ตรว. 
- บานเด่ียว 2 ช้ัน แบบ Oliviera (m4) 4 หลัง @ 90.00 ตรว. 360.00 ตรว. 
- บานเด่ียว 2 ช้ัน แบบ Oliviera (m3) 3 หลัง @ 100.00 ตรว. 300.00 ตรว. 
- บานเด่ียว 2 ช้ัน แบบ Meridian 4 หลัง @ 100.00 ตรว. 400.00 ตรว. 
- ท่ีดินเพิ่ม-ลดจากมาตรฐาน    764.90 ตรว. 

      
เน้ือท่ีสาธารณูปโภค 27 แปลง  13,626.30 ตรว. 
- ถนนภายในโครงการและสวนหยอม 2 แปลง  8,918.80 ตรว. 
- อาคารสโมสรและสระวายนํ้า 1 แปลง  442.40 ตรว. 
- ทะเลสาป (ใต แนวสายไฟฟา) 2 แปลง  2,423.10 ตรว. 
- สวนสาธารณะ 2 แปลง  841.50 ตรว. 
- ท่ีดินท่ีต้ังนิติบุคคลหมูบาน 1 แปลง  21.70 ตรว. 
- ท่ีต้ังบอบําบัดนํ้าเสียรวม 1 แปลง  24.10 ตรว. 
- ถนนภาระจํายอม (ทางเขาโครงการ) 18 แปลง  954.70 ตรว. 

      
2) ประมาณการรายไดโครงการ    1,382,868,500 บาท 

      
3) ประมาณการตนทุนการพัฒนาโครงการ      
ประมาณการตนทุนคากอสรางอาคารสวนท่ีเหลือ 63 หลัง  33,559,100 บาท 
ประมาณการตนทุนคากอสรางอาคารใหมสวนท่ียังไมกอสราง 68 หลัง    

- บานเด่ียว 2 ช้ัน แบบ Glamour 5 หลัง @ 3,060,000 บาท 15,300,000 บาท 
- บานเด่ียว 2 ช้ัน แบบ Dulce (b) 5 หลัง @ 2,890,000 บาท 14,450,000 บาท 
- บานเด่ียว 2 ช้ัน แบบ Dulcet (b2) 6 หลัง @ 3,110,000 บาท 18,660,000 บาท 
- บานเด่ียว 2 ช้ัน แบบ Amore 12 หลัง @ 3,190,000 บาท 38,280,000 บาท 
- บานเด่ียว 2 ช้ัน แบบ Amore (b2) 18 หลัง @ 3,230,000 บาท 58,140,000 บาท 
- บานเด่ียว 2 ช้ัน แบบ Panacea 16 หลัง @ 3,350,000 บาท 53,600,000 บาท 
- บานเด่ียว 2 ช้ัน แบบ Oliviera (m) 6 หลัง @ 3,200,000 บาท 19,200,000 บาท 

ประมาณการตนทุนคากอสรางเฟอรนิเจอรชุดครัวเพิ่มเติมภายใน
อาคารสวนท่ีเหลือ 

   32,757,000 บาท 

ประมาณการตนทุนคากอสรางสาธารณูปโภคสวนท่ีเหลือ (เฟส1)    119,680 บาท 
ประมาณการตนทุนคากอสรางสาธารณูปโภคสวนท่ีเหลือ (เฟส2)    35,293,647 บาท 
     รวมตนทุนคาพัฒนาโครงการ    319,359,427 บาท 
      

4) ประมาณการตนทุนคาใชจายโครงการ      
คาบริการวิชาชีพและควบคุมงานกอสราง 3.00% เหมารวม 9,580,783 บาท 
คาบริหารและจัดการโครงการ 1.50% ของรายไดรวม  20,743,028 บาท 
คาขออนุญาตกอสรางอาคารแบะอ่ืน 1 เหมารวม  680,000 บาท 
คาใชจายในการขายและโฆษณา 3.00% ของรายไดรวม  41,486,055 บาท 
คาใชจายอ่ืนๆ 5.00% ของตนทุนคาพัฒนาและคาใชจายรวม 19,082,330 บาท 
     รวมตนทุนคาใชจายโครงการ    92,082,330 บาท 
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5) คาภาษีและคาธรรมเนียมของทางราชการ      
คาธรรมเนียมการโอน (คิดท่ีผูซื้อและผูขายชําระฝายละครึ่ง) 1.00% ของรายไดรวม  13,828,685 บาท 
คาภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.30% ของรายไดรวม  45,634,661 บาท 
     รวมคาภาษีและคาธรรมเนียมของทางราชการ    59,463,346 บาท 
      

6) คาความเสี่ยงและกําไรข้ันตน (กอนดอกเบี้ยและภาษีเงินได) 23.00% ของรายไดรวม  258,585,167 บาท 
      

7) รวมตนทุนคาพัฒนาและคาใชจายของโครงการทั้งหมด    729,490,269 บาท 
      

8) มูลคาทรัพยสินตามสภาพปจจบุัน    653,378,231 บาท 
  หรือประมาณ    653,400,000 บาท 

 ไนทแฟรงคประเมินราคาที่ดินและสิ่งปลูกสรางโครงการเดอะ แกรนด อุดมสุข คงเหลือมูลคาสินทรัพยรวม
ประมาณ 653.40 ลานบาท 

4) ท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสราง อยูระหวางการพัฒนาเปนโครงการ เดอะ แกรนด ปนเกลา 

ก) สรุปการประเมินมูลคาสินทรัพยโครงการเฟสที่ 1 ดวยวิธีคิดจากมูลคาคงเหลือ 

ไนทแฟรงคประเมินราคาท่ีดินและสิ่งปลูกสรางโครงการเฟสท่ี 1 โดยวิธีคิดจากมูลคาคงเหลือ โดยการวิเคราะห
ราคาขายซึ่งเปนที่ดินพรอมบานเด่ียว 2 ช้ัน แบบ Panacea - แปลงมาตรฐานเปรียบเทียบกับขอมูลตลาดของโครงการจัดสรร
บริเวณใกลเคียงจํานวน 6 ขอมูล แลวคัดเลือกทรัพยสินที่มีความใกลเคียงกับทรัพยสินที่ประเมินจํานวน 3 ขอมูล ซึ่งมีราคา
ขายโครงการประมาณ 13,500,000 - 24,590,000 บาทตอหลัง โดยพิจารณาจากปจจัยตางๆ เชน ทําเลที่ต้ัง สภาพแวดลอม 
สภาพโครงการและรูปแบบการพัฒนาโครงการ รูปแบบบานและการตกแตง สิ่งอํานวยความสะดวกภายในโครงการ ที่
อาจจะมีผลกระทบตอราคาขายบาน จากน้ันจะปรับแกราคาของขอมูลตลาดโดยใชแบบตารางปรับแกราคาซื้อขาย (Sales 
Adjustment Grid) ซึ่งเปนการเปรียบเทียบระหวางทรัพยสินที่ประเมินกับขอมูลตลาด ดวยปจจัยตางๆ ที่เก่ียวของ โดย
สามารถสรุปเปนตารางไดดังน้ี 

รายละเอียด  
 ขอมูลเปรียบเทียบแปลงท่ี   ทรัพยสินท่ีประเมิน

มูลคา-เฟส 1  3 4 6 
 ชื่อโครงการ   นันทวัน  

ปนเกลา-ราชพฤกษ  
 แกรนด บางกอก  
บูเลอวารด ปนเกลา  

 นันทวัน  
อุทยาน-อักษะ  

 “โครงการ The Grand 
ปนเกลา”-เฟส 1   

 แบบบาน  บานเด่ียว 2 ชั้น แบบ 
ELEGANT 

บานเด่ียว 2 ชั้น แบบ 
GRAND ARE 

บานเด่ียว 2 ชั้น แบบ 
AMETHYST 

 บานเด่ียว 2 ชั้น แบบ 
Panacea-แปลงมาตรฐาน  

 ขนาดเน้ือที่ดิน (ตารางวา)  106.30 121.40 100.30 100.00 
 พื้นที่ใชสอยอาคาร (ตารางเมตร)  264.00 486.00 240.00 252.00 
 จํานวน หองนอน/หองนํ้า   4 / 3  4 / 5  4 / 3 4 / 5 
 ราคาขายโครงการ (บาท/หลัง)  17,500,000 24,590,000 13,500,000   
 ราคาขายโครงการท่ีคาดวาจะตอรอง
ได (บาท/หลัง)  17,200,000 24,090,000 13,000,000   
 ราคาสวนตางขนาดเน้ือที่ดิน (บาท)  (567,000) (1,926,000) (27,000)   
 ราคาสวนตางพื้นที่ใชสอยอาคาร (บาท)  (276,686) (5,395,371) 276,686   
 รวมราคาท่ีปรับแกเบ้ืองตน (บาท/หลัง)  16,356,314 16,768,629 13,249,686   

  



รายงานความเห็นทีป่รึกษาทางการเงินอิสระตอการไดมาและจําหนายไปซ่ึงสินทรัพย และรายการที่เก่ียวโยงกัน 
 

 - เอกสารแนบ 5 หนา 24 - 

 การวิเคราะหปจจัยท่ีเก่ียวของ 

ปจจัยท่ีนํามาพิจารณา  
 ขอมูลเปรียบเทียบแปลงท่ี  

 %  3  %  4  %  6 

 ปจจัยเก่ียวกับที่ต้ัง              
  - ทําเลที่ต้ังและสภาพแวดลอม  (15)% (2,453,447) (10)% (1,676,863) 10% 1,324,969 
 ปจจัยเก่ียวกับทรัพยสิน              
  - รูปแบบโครงการ  3% 490,689 %   %   
  - รูปแบบบาน  3% 490,689 (3)% (503,059) 3% 397,491 
  - ระบบสาธารณูปโภค  %   %   %   
  - สิ่งอํานวยความสะดวกภายในโครงการ  %   %   %   
  - ชื่อเสียงโครงการ  %   %   %   
รวม (9)% (1,472,068) (13)% (2,179,922) 13% 1,722,459 

ราคาท่ีไดจากการปรับแก 14,884,246 14,588,707 14,972,145 

การปรับราคาขั้นสุดทาย 
ขอมูล

เปรียบเทียบ 
ราคาที่ไดจาก
การปรับแก  

Absolute 
Adjust  

Proportion   
(1) 

Inverse  Proportion   
(2) 

มูลคาทรัพยสิน  

3 14,884,246 3,434,826 0.4681 2.1361 0.2188 3,257,085 
4 14,588,707 2,179,922 0.2971 3.3658 0.3448 5,030,173 
6 14,972,145 1,722,459 0.2348 4.2597 0.4364 6,533,443 

รวม 44,445,098 7,337,207 1.0000 9.7617 1.0000 14,820,701 

หรือประมาณ (บาท/หลัง) 14,800,000 

 จากรายละเอียดการวิเคราะหขางตน ไดราคาขายบานเดี่ยว 2 ช้ัน แบบ Panacea - แปลงมาตรฐานประมาณ 
14,800,000 บาท ไนทแฟรงคพิจารณาใชราคาขายดังกลาวเปนฐานในการกําหนดราคาขายบานที่เหลือ โดยจะปรับเพ่ิม
ปจจัยตางๆที่เก่ียวของ เชน ขนาดที่ดิน พ้ืนที่ใชสอย ตนทุนคากอสราง และทําเลท่ีต้ัง สามารถสรุปประมาณการรายไดของ
โครงการไดดังน้ี 
โครงการ The Grand ปนเกลา เฟสท่ี 1 - Alpina 

ลําดับ แบบบาน 
เนื้อท่ีดิน เนื้อท่ีอาคาร จํานวน ราคาตอหนวย ราคารวม 

(ตรว.) (ตรม.) หนวย (บาท/หนวย) (บาท) 
1 บานเด่ียว 2 ชั้น แบบ Amore (b2) 100.00 246.00 11 14,700,000  161,700,000  
2 บานเด่ียว 2 ชั้น แบบ Panacea 100.00 252.00 5 14,800,000  74,000,000  
3 บานเด่ียว 2 ชั้น แบบ Oliviera (m) 110.00 281.00 13 15,900,000  206,700,000  
4 บานเด่ียว 2 ชั้น แบบ Panore(m5) 132.00 364.00 16 18,100,000  289,600,000  
5 บานเด่ียว 2 ชั้น แบบ Sereglio 132.00 382.00 25 21,700,000  542,500,000  
6 บานเด่ียว 2 ชั้น แบบ Panore 135.00 372.00 3 22,800,000  68,400,000  
7 บานเด่ียว 2 ชั้น แบบ Natale(m5) 135.00 429.00 23 21,800,000  501,400,000  
8 บานเด่ียว 2 ชั้น แบบ Natale 143.00 433.00 21 24,600,000  516,600,000  
9 บานเด่ียว 2 ชั้น แบบ Majestica 165.00 453.00 11 26,500,000  291,500,000  

10 บานเด่ียว 2 ชั้น แบบ Splendour 162.00 502.00 8 26,600,000  212,800,000  
11 บานเด่ียว 2 ชั้น แบบ Bella 170.00 520.00 3 28,900,000  86,700,000  
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ลําดับ แบบบาน 
เนื้อท่ีดิน เนื้อท่ีอาคาร จํานวน ราคาตอหนวย ราคารวม 

(ตรว.) (ตรม.) หนวย (บาท/หนวย) (บาท) 
12 บานเด่ียว 2 ชั้น แบบ Pool Villa 300.00 602.00 2 41,200,000  82,400,000  
13 ที่ดินเปลาเพื่ออยูอาศัย (นอกโครงการไมจัดสรร) 106.00 - 1 50,000  5,300,000  
14 ที่ดินเปลาเพื่ออยูอาศัย (นอกโครงการไมจัดสรร) 85.00 1 32,000  2,720,000  
15 ที่ดินเพิ่ม-ลดจากมาตรฐาน   1,886.20 90,000  169,758,000  
16 คาทําเลแปลง             
   - แปลงติดถนนเมน       2 200,000  400,000  
   - แปลงมุม       20 250,000  5,000,000  
   - แปลงมุมถนนเมน       58 450,000  26,100,000  
   - แปลงติดสวนสาธารณะ       16 300,000  4,800,000  
   - แปลงติดถนนเมน+สวนสาธารณะ      1 500,000  500,000  

  รวมประมาณการรายไดโครงการ   143 แปลง 3,248,878,000  

 นอกจากนี้ ไนทแฟรงคไดพิจารณาทําการประมาณการตนทุนคากอสรางอาคารและสาธารณูปโภค โดยพิจารณา
อางอิงจากตนทุนคากอสรางตลาดท่ัวไป และอางอิงจากราคามาตรฐานของสมาคมผูประเมินคาทรัพยสินแหงประเทศไทย 
นอกจากนี้ยังมีคาใชจายในการดําเนินการ ประกอบดวย คาบริการวิชาชีพและควบคุมงานกอสราง คาบริหารและจัดการ
โครงการ คาใชจายในการขาย โฆษณา คาใชจายอื่นๆ รวมทั้งกําไรข้ันตนและความเสี่ยงของผูประกอบการ ผูประเมิน
พิจารณาใชคามาตรฐานตามการพัฒนาโครงการทั่วไป คาภาษีพิจารณาใชตามท่ีทางราชการกําหนดไว สวนคาธรรมเนียม
การโอนกําหนดใหผูซื้อและผูประกอบการชําระฝายละเทาๆกัน 

 สรุปการประเมินราคาที่ดินและสิ่งปลูกสรางโครงการเดอะ แกรนด ปนเกลาเฟสที่ 1 โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
1) รายละเอียดเน้ือที่ดิน      

  เน้ือท่ีท้ังหมด 163 แปลง  37,471.60 ตรว. 
เน้ือท่ีขาย 143 แปลง  21,253.20 ตรว. 
- บานเด่ียว 2 ช้ัน แบบ Amore (b2) 11 หลัง @ 100.00 ตรว. 1,100.00 ตรว. 
- บานเด่ียว 2 ช้ัน แบบ Panacea 5 หลัง @ 100.00 ตรว. 500.00 ตรว. 
- บานเด่ียว 2 ช้ัน แบบ Oliviera (m) 13 หลัง @ 110.00 ตรว. 1,430.00 ตรว. 
- บานเด่ียว 2 ช้ัน แบบ  Panore (m5) 16 หลัง @ 132.00 ตรว. 2,112.00 ตรว. 
- บานเด่ียว 2 ช้ัน แบบ Sereglio 24 หลัง @ 132.00 ตรว. 3,168.00 ตรว. 
- บานเด่ียว 2 ช้ัน แบบ Panore 3 หลัง @ 135.00 ตรว. 405.00 ตรว. 
- บานเด่ียว 2 ช้ัน แบบ Natale (m5) 23 หลัง @ 135.00 ตรว. 3,105.00 ตรว. 
- บานเด่ียว 2 ช้ัน แบบ Natale 21 หลัง @ 143.00 ตรว. 3,003.00 ตรว. 
- บานเด่ียว 2 ช้ัน แบบ Majestica 11 หลัง @ 165.00 ตรว. 1,815.00 ตรว. 
- บานเด่ียว 2 ช้ัน แบบ Splendour 8 หลัง @ 162.00 ตรว. 1,296.00 ตรว. 
- บานเด่ียว 2 ช้ัน แบบ Bella 3 หลัง @ 170.00 ตรว. 510.00 ตรว. 
- บานเด่ียว 2 ช้ัน แบบ Pool Villa 2 หลัง @ 300.00 ตรว. 600.00 ตรว. 
- ท่ีดินเปลาเพื่ออยูอาศัย (นอกโครงการไมจัดสรร) 2 แปลง  191.00 ตรว. 
- ท่ีดินเพิ่ม-ลดจากมาตรฐาน    1,886.20 ตรว. 

      
เน้ือท่ีสาธารณูปโภค 20 แปลง  16,218.40 ตรว. 
- ถนนภายในโครงการและสวนหยอม 1 แปลง  11,900.50 ตรว. 
- สวนสาธารณะ 2 แปลง  1,895.90 ตรว. 
- สวนหยอม 4 แปลง  336.90 ตรว. 



รายงานความเห็นทีป่รึกษาทางการเงินอิสระตอการไดมาและจําหนายไปซ่ึงสินทรัพย และรายการที่เก่ียวโยงกัน 
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- ท่ีดินท่ีต้ังนิติบุคคลหมูบาน 1 แปลง  45.40 ตรว. 
- สโมสรและสระวายนํ้า (Club house) 6 แปลง  1,317.60 ตรว. 
- ถนนทางเขาโครงการ (ภารจํายอม) 6 แปลง  722.10 ตรว. 

      
2) ประมาณการรายไดโครงการ    3,248,878,000 บาท 

      
3) ประมาณการตนทุนการพัฒนาโครงการ      
ตนทุนคากอสรางอาคารสวนท่ีเหลือ (งานกอสรางอาคารหลัก) 141 หลัง  796,117,000 บาท 
ตนทุนคากอสรางอาคารสวนท่ีเหลือ (งานเฟอรนิเจอรและงาน
เครื่องปรับอากาศ) 

4 หลัง  - บาท 

ตนทุนคากอสรางอาคารเพิ่มเติมสวนท่ียังไมไดกอสราง (งาน
เฟอรนิเจอรและงานเครื่องปรับอากาศ) 

137 หลัง    

- บานเด่ียว 2 ช้ัน แบบ Amore (b2) 11 หลัง @ 368,000 บาท 4,048,000 บาท 
- บานเด่ียว 2 ช้ัน แบบ Panacea 5 หลัง @ 344,000 บาท 1,720,000 บาท 
- บานเด่ียว 2 ช้ัน แบบ Oliviera (m) 13 หลัง @ 392,000 บาท 5,096,000 บาท 
- บานเด่ียว 2 ช้ัน แบบ  Panore (m5) 16 หลัง @ 586,000 บาท 9,376,000 บาท 
- บานเด่ียว 2 ช้ัน แบบ Sereglio 23 หลัง @ 952,000 บาท 21,896,000 บาท 
- บานเด่ียว 2 ช้ัน แบบ Panore 3 หลัง @ 586,000 บาท 1,758,000 บาท 
- บานเด่ียว 2 ช้ัน แบบ Natale (m5) 23 หลัง @ 724,000 บาท 16,652,000 บาท 
- บานเด่ียว 2 ช้ัน แบบ Natale 21 หลัง @ 724,000 บาท 15,204,000 บาท 
- บานเด่ียว 2 ช้ัน แบบ Majestica 11 หลัง @ 654,000 บาท 7,194,000 บาท 
- บานเด่ียว 2 ช้ัน แบบ Splendour 7 หลัง @ 756,000 บาท 5,292,000 บาท 
- บานเด่ียว 2 ช้ัน แบบ Bella 2 หลัง @ 1,069,000 บาท 2,138,000 บาท 
- บานเด่ียว 2 ช้ัน แบบ Pool Villa 2 หลัง @ 670,000 บาท 1,340,000 บาท 

ตนทุนคากอสรางระบบสาธารณูปโภคโครงการ    148,656,670 บาท 
     รวมตนทุนคาพัฒนาโครงการ    1,036,487,670 บาท 
      

4) ประมาณการตนทุนคาใชจายโครงการ      
คาบริการวิชาชีพและควบคุมงานกอสราง 3.00% ของตนทุนคาพัฒนารวม 31,094,630 บาท 
คาบริหารและจัดการโครงการ 2.00% ของรายไดรวม  64,977,560 บาท 
คาขออนุญาตกอสรางอาคารและขออนุญาตตางๆ 1 เหมารวม  1,020,000 บาท 
คาใชจายในการขายและโฆษณา 3.00% ของรายไดรวม  97,466,340 บาท 
คาใชจายอ่ืนๆ 5.00% ของตนทุนคาพัฒนาและคาใชจายรวม 61,552,310 บาท 
     รวมตนทุนคาใชจายโครงการ    256,110,840 บาท 
      

5) คาภาษีและคาธรรมเนียมของทางราชการ      
คาธรรมเนียมการโอน (คิดท่ีผูซื้อและผูขายชําระฝายละครึ่ง) 1.00% ของรายไดรวม  32,488,780 บาท 
คาภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.30% ของรายไดรวม  107,212,974 บาท 
     รวมคาภาษีและคาธรรมเนียมของทางราชการ    139,701,754 บาท 
      

6) คาความเสี่ยงและกําไรข้ันตน (กอนดอกเบี้ยและภาษีเงินได) 28.00% ของรายไดรวม  710,692,063 บาท 
      

7) รวมตนทุนคาพัฒนาและคาใชจายของโครงการทั้งหมด    2,142,992,326 บาท 
      

8) มูลคาทรัพยสินตามสภาพปจจุบัน    1,105,885,674 บาท 
  หรือประมาณ    1,105,900,000 บาท 
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 ไนทแฟรงคประเมินราคาที่ดินและสิ่งปลูกสรางโครงการเดอะ แกรนด ปนเกลาเฟสที่ 1 คงเหลือมูลคาสินทรัพย
รวมประมาณ 1,105.90 ลานบาท 

ข) สรุปการประเมินมูลคาสินทรัพยโครงการเฟสที่ 2 ดวยวิธีคิดจากมูลคาคงเหลือ 

ไนทแฟรงคประเมินราคาท่ีดินและสิ่งปลูกสรางโครงการเฟสที่ 2 โดยวิธีคิดจากมูลคาคงเหลือ โดยวิเคราะหราคา
ขายบานเชนเดียวกับที่กลาวไวในขอ ก) การประเมินมูลคาสินทรัพยโครงการเฟสที่ 1 ดวยวิธีคิดจากมูลคาคงเหลือ โดยได
ราคาขายบานเด่ียว 2 ช้ัน แบบ Panacea - แปลงมาตรฐานประมาณ 14,800,000 บาท และใชราคาขายดังกลาวเปนฐานในการ
กําหนดราคาขายบานที่เหลือ โดยจะปรับเพ่ิมปจจัยตางๆที่เก่ียวของ เชน ขนาดที่ดิน พ้ืนที่ใชสอย ตนทุนคากอสราง และ
ทําเลที่ต้ัง สามารถสรุปประมาณการรายไดของโครงการไดดังน้ี 

โครงการ The Grand ปนเกลา เฟสท่ี 2 - De Pine 

ลําดับ แบบบาน 
เนื้อท่ีดิน เนื้อท่ีอาคาร จํานวน ราคาตอหนวย ราคารวม 

(ตรว.) (ตรม.) หนวย (บาท/หนวย) (บาท) 
1 บานเด่ียว 2 ชั้น แบบ Amore (b2) 100.00 246.00 54 12,200,000  658,800,000  
2 บานเด่ียว 2 ชั้น แบบ Panacea 100.00 252.00 43 12,300,000  528,900,000  
3 บานเด่ียว 2 ชั้น แบบ Amore (b3) 110.00 260.00 27 13,100,000  353,700,000  
4 บานเด่ียว 2 ชั้น แบบ Oliviera (m) 110.00 281.00 72 13,100,000  943,200,000  
5 บานเด่ียว 2 ชั้น แบบ Panore(m5) 132.00 364.00 2 14,800,000  29,600,000  
6 บานเด่ียว 2 ชั้น แบบ Sereglio 132.00 382.00 8 18,400,000           147,200,000  
7 บานเด่ียว 2 ชั้น แบบ Panore 135.00 372.00 3 19,400,000  58,200,000  
8 ที่ดินเพิ่ม-ลดจากมาตรฐาน 1,983.90 65,000  128,953,500  
9 คาทําเลแปลง             
   - แปลงมุม       15 250,000  3,750,000  
   - แปลงมุมถนนเมน       40 450,000  18,000,000  
   - แปลงติดสวนสาธารณะ     52 300,000  15,600,000  

  รวมประมาณการรายไดโครงการ   209 แปลง 2,885,903,500  

 นอกจากนี้ ไนทแฟรงคไดพิจารณาทําการประมาณการตนทุนคากอสรางอาคารและสาธารณูปโภค โดยพิจารณา
อางอิงจากตนทุนคากอสรางตลาดท่ัวไป และอางอิงจากราคามาตรฐานของสมาคมผูประเมินคาทรัพยสินแหงประเทศไทย 
นอกจากนี้ยังมีคาใชจายในการดําเนินการ ประกอบดวย คาบริการวิชาชีพและควบคุมงานกอสราง คาบริหารและจัดการ
โครงการ คาใชจายในการขาย โฆษณา คาใชจายอื่นๆ รวมทั้งกําไรข้ันตนและความเสี่ยงของผูประกอบการ ผูประเมิน
พิจารณาใชคามาตรฐานตามการพัฒนาโครงการทั่วไป คาภาษีพิจารณาใชตามท่ีทางราชการกําหนดไว สวนคาธรรมเนียม
การโอนกําหนดใหผูซื้อและผูประกอบการชําระฝายละเทาๆกัน 

 สรุปการประเมินราคาที่ดินและสิ่งปลูกสรางโครงการเดอะ แกรนด ปนเกลาเฟสที่ 2 โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
1) รายละเอียดเน้ือที่ดิน      

  เน้ือท่ีท้ังหมด 214 แปลง  38,750.50 ตรว. 
เน้ือท่ีขาย 209 แปลง  24,298.90 ตรว. 
- บานเด่ียว 2 ช้ัน แบบ Amore (b2) 54 หลัง @ 100.00 ตรว. 5,400.00 ตรว. 
- บานเด่ียว 2 ช้ัน แบบ Panacea 43 หลัง @ 100.00 ตรว. 4,300.00 ตรว. 
- บานเด่ียว 2 ช้ัน แบบ Amore (b3) 27 หลัง @ 110.00 ตรว. 2,970.00 ตรว. 
- บานเด่ียว 2 ช้ัน แบบ Oliviera (m) 72 หลัง @ 110.00 ตรว. 7,920.00 ตรว. 
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- บานเด่ียว 2 ช้ัน แบบ Panore (m5) 2 หลัง @ 132.00 ตรว. 264.00 ตรว. 
- บานเด่ียว 2 ช้ัน แบบ Sereglio 8 หลัง @ 132.00 ตรว. 1,056.00 ตรว. 
- บานเด่ียว 2 ช้ัน แบบ Panore 3 หลัง @ 135.00 ตรว. 405.00 ตรว. 
- ท่ีดินเพิ่ม-ลดจากมาตรฐาน    1,983.90 ตรว. 

      
เน้ือท่ีสาธารณูปโภค 5 แปลง  14,451.60 ตรว. 
- ถนนภายในโครงการและสวนหยอม 1 แปลง  13,070.50 ตรว. 
- สวนสาธารณะ 2 แปลง  1,275.60 ตรว. 
- สวนหยอม 1 แปลง  78.00 ตรว. 
- ท่ีดินท่ีต้ังนิติบุคคลหมูบาน 1 แปลง  27.50 ตรว. 

      
2) ประมาณการรายไดโครงการ    2,885,903,500 บาท 

      
3) ประมาณการตนทุนการพัฒนาโครงการ      
ตนทุนคากอสรางอาคารสวนท่ีเหลือ (งานกอสรางอาคารหลัก) 209 หลัง  649,331,800 บาท 
ตนทุนคากอสรางอาคารสวนท่ีเหลือ (งานเฟอรนิเจอรและงาน
เครื่องปรับอากาศ) 

13 หลัง  506,000 บาท 

ตนทุนคากอสรางอาคารเพิ่มเติมสวนท่ียังไมไดกอสราง (งาน
เฟอรนิเจอรและงานเครื่องปรับอากาศ) 

196 หลัง    

- บานเด่ียว 2 ช้ัน แบบ Amore (b2) 48 หลัง @ 368,000 บาท 17,664,000 บาท 
- บานเด่ียว 2 ช้ัน แบบ Panacea 39 หลัง @ 344,000 บาท 13,416,000 บาท 
- บานเด่ียว 2 ช้ัน แบบ Amore (b3) 27 หลัง @ 368,000 บาท 9,936,000 บาท 
- บานเด่ียว 2 ช้ัน แบบ Oliviera (m) 69 หลัง @ 392,000 บาท 27,048,000 บาท 
- บานเด่ียว 2 ช้ัน แบบ  Panore (m5) 2 หลัง @ 586,000 บาท 1,172,000 บาท 
- บานเด่ียว 2 ช้ัน แบบ Sereglio 8 หลัง @ 952,000 บาท 7,616,000 บาท 
- บานเด่ียว 2 ช้ัน แบบ Panore 3 หลัง @ 586,000 บาท 1,758,000 บาท 

ตนทุนคากอสรางระบบสาธารณูปโภคโครงการ    114,227,930 บาท 
     รวมตนทุนคาพัฒนาโครงการ    842,675,730 บาท 
      

4) ประมาณการตนทุนคาใชจายโครงการ      
คาบริการวิชาชีพและควบคุมงานกอสราง 3.00% ของตนทุนคาพัฒนารวม 25,280,272 บาท 
คาบริหารและจัดการโครงการ 2.00% ของรายไดรวม  57,718,070 บาท 
คาขออนุญาตกอสรางอาคารและขออนุญาตตางๆ 1 เหมารวม  1,370,000 บาท 
คาใชจายในการขายและโฆษณา 3.00% ของรายไดรวม  86,577,105 บาท 
คาใชจายอ่ืนๆ 5.00% ของตนทุนคาพัฒนาและคาใชจายรวม 50,618,059 บาท 
     รวมตนทุนคาใชจายโครงการ    221,626,506 บาท 
      

5) คาภาษีและคาธรรมเนียมของทางราชการ      
คาธรรมเนียมการโอน (คิดท่ีผูซื้อและผูขายชําระฝายละครึ่ง) 1.00% ของรายไดรวม  28,859,035 บาท 
คาภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.30% ของรายไดรวม  95,234,816 บาท 
     รวมคาภาษีและคาธรรมเนียมของทางราชการ    124,093,851 บาท 
      

6) คาความเสี่ยงและกําไรข้ันตน (กอนดอกเบี้ยและภาษีเงินได) 28.00% ของรายไดรวม  631,291,391 บาท 
      

7) รวมตนทุนคาพัฒนาและคาใชจายของโครงการทั้งหมด    1,819,687,477 บาท 
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8) มูลคาทรัพยสินตามสภาพปจจุบัน    1,066,216,023 บาท 
  หรือประมาณ    1,066,200,000 บาท 

 ไนทแฟรงคประเมินราคาที่ดินและสิ่งปลูกสรางโครงการเดอะ แกรนด ปนเกลา เฟสที่ 2 คงเหลือมูลคาสินทรัพย
รวมประมาณ 1,066.20 ลานบาท 

สรุปการประเมินมูลคาสินทรัพย ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง อยูระหวางการพัฒนาเปนโครงการ เดอะ แกรนด ปน
เกลา ไดดังน้ี 

โครงการ เดอะ แกรนด  
ปนเกลา 

เนื้อที่รวมตาม
เอกสารสิทธ์ิ 

วิธีประเมินมูลคายุติธรรม 
มูลคาทรัพยสินท่ีประเมิน 

(ลานบาท) 
เฟสที่ 1 - Aplina 93-2-71.60 ไร วิธีคิดจากมูลคาคงเหลือ (Residual Method) 1,105.90 
เฟสที่ 2 - De Pine 96-3-50.50 ไร วิธีคิดจากมูลคาคงเหลือ (Residual Method) 1,066.20 

รวม 2,172.10 

5) ท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสราง อยูระหวางการพัฒนาเปนโครงการ ไทมส พระราม 5  

ไนทแฟรงคประเมินราคาที่ดินและสิ่งปลูกสรางโครงการไทมส พระราม 5 โดยวิธีคิดจากมูลคาคงเหลือ โดยการ
วิเคราะหราคาขายซึ่งเปนที่ดินพรอมทาวนโฮม 2 ช้ัน หนากวาง 5.50 เมตร - แปลงมาตรฐานเปรียบเทียบกับขอมูลตลาดของ
โครงการจัดสรรบริเวณใกลเคียงจํานวน 6 ขอมูล แลวคัดเลือกทรัพยสินที่มีความใกลเคียงกับทรัพยสินที่ประเมินจํานวน 3 
ขอมูล ซึ่งมีราคาขายโครงการประมาณ 1,890,000 - 2,450,000 บาทตอหลัง โดยพิจารณาจากปจจัยตางๆ เชน ทําเลท่ีต้ัง 
สภาพแวดลอม สภาพโครงการและรูปแบบการพัฒนาโครงการ รูปแบบบานและการตกแตง สิ่งอํานวยความสะดวกภายใน
โครงการ ที่อาจจะมีผลกระทบตอราคาขายบาน จากน้ันจะปรับแกราคาของขอมูลตลาดโดยใชแบบตารางปรับแกราคาซื้อ
ขาย (Sales Adjustment Grid) ซึ่งเปนการเปรียบเทียบระหวางทรัพยสินที่ประเมินกับขอมูลตลาด ดวยปจจัยตางๆ ที่เก่ียวของ 
โดยสามารถสรุปเปนตารางไดดังน้ี 

รายละเอียด  
 ขอมูลเปรียบเทียบแปลงท่ี  

 ทรัพยสินท่ีประเมินมูลคา  
2 4 5 

 ชื่อโครงการ   PLENO  
พระราม5-ปนเกลา  

 พฤกษาวิลล 63/1 
(พระราม5-วงศสวาง)  

 กัสโต  
ทานํ้านนท-พระราม 5  

 โครงการ  
The Time-พระราม 5  

 ที่ต้ัง  ติดถนนบางกรวย-ไทรนอย ติดซอยบางไผ 16 ติดถนนทานํ้านนท  ติดถนนบางกรวย-ไทรนอย  
 แบบบาน  

ทาวนโฮม 2 ชั้น หนา
กวาง 5.50 เมตร แบบB 

ทาวนโฮม 2 ชั้น หนา
กวาง 5.70 เมตร แบบ 

FLORIDA 

ทาวนโฮม 2 ชั้น หนา
กวาง 5.60 เมตรแบบ A 

 ทาวนโฮม 2 ชั้น หนา
กวาง 5.50 เมตร  

 ขนาดเน้ือที่ดิน (ตารางวา)  20.20 17.50 18.20 19.80 
 พื้นที่ใชสอยอาคาร (ตารางเมตร)  104.00 95.00  109.00 102.00 
 จํานวน หองนอน/หองนํ้า   3 / 2 3 / 2 3 / 2 4 / 2 
 ราคาขายโครงการ/ขายตอ (บาท/หลัง)  2,390,000 1,890,000 2,450,000   
 ราคาขายโครงการท่ีคาดวาจะตอรอง
ได (บาท/หลัง)  2,390,000 1,870,000 2,400,000   
 ราคาสวนตางขนาดเน้ือที่ดิน (บาท)  (28,000) 161,000 112,000   
 ราคาสวนตางพื้นที่ใชสอยอาคาร (บาท)  (26,749) 93,621 (93,621)   
 รวมราคาท่ีปรับแกเบ้ืองตน (บาท/หลัง)  2,335,251 2,124,621 2,418,379   
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 การวิเคราะหปจจัยท่ีเก่ียวของ 

ปจจัยท่ีนํามาพิจารณา  
 ขอมูลเปรียบเทียบแปลงท่ี  

 %  2  %  4  %  5 
 ทําเลที่ต้ัง  8% 186,820 12% 254,955 12% 290,205 
 สภาพแวดลอม  %   8% 169,970 %   
 สภาพโครงการและรูปแบบการพัฒนาโครงการ  %   %   %   
 รูปแบบบาน และการตกแตง  10% 233,525 12% 254,955 10% 241,838 
 ระบบสาธารณูปโภค  %   %   %   
 สิ่งอํานวยความสะดวกภายในโครงการ  (2)% (46,705) %   %   
 ชื่อเสียงโครงการ และผูประกอบการ  (3)% (70,058) (3)% (63,739) (3)% (72,551) 
รวม 13% 303,583 29% 616,140 19% 459,492 

ราคาท่ีไดจากการปรับแก 2,638,834 2,740,761 2,877,871 

 การปรับราคาขั้นสุดทาย 
ขอมูลเปรียบเทียบ ราคาท่ีไดจากการ

ปรับแก  
Absolute 
Adjust  

Proportion   
(1) 

Inverse  Proportion   
(2) 

มูลคาทรัพยสิน  

2 2,638,834 537,108 0.2849 3.5101 0.3830 1,010,789 
4 2,740,761 743,617 0.3944 2.5353 0.2767 758,284 
5 2,877,871 604,595 0.3207 3.1183 0.3403 979,303 

รวม 8,257,466 1,885,320 1.0000 9.1638 1.0000 2,748,375 

หรือประมาณ (บาท/หลัง) 2,750,000 

 จากรายละเอียดการวิเคราะหขางตน ไดราคาขายทาวนโฮม 2 ช้ัน หนากวาง 5.50 เมตร - แปลงมาตรฐานประมาณ 
2,750,000 บาท ไนทแฟรงคพิจารณาใชราคาขายดังกลาวเปนฐานในการกําหนดราคาขายทาวนโฮมที่เหลือ โดยจะปรับเพ่ิม
ปจจัยตางๆที่เก่ียวของ เชน ขนาดที่ดิน พ้ืนที่ใชสอย ตนทุนคากอสราง และทําเลท่ีต้ัง สามารถสรุปประมาณการรายไดของ
โครงการไดดังน้ี 

ลําดับ แบบบาน 
เนื้อท่ีดิน เนื้อท่ีอาคาร จํานวน ราคาตอหนวย ราคารวม 

(ตรว.) (ตรม.) หนวย (บาท/หนวย) (บาท) 

1 ทาวนโฮม 2 ชั้น หนากวาง 5.50 เมตร แปลงมาตรฐาน         19.80           102.00  87         2,750,000          239,250,000  
2 ทาวนโฮม 2 ชั้น หนากวาง 5.50 เมตร แปลงมุม/ริม         27.00           105.00  54         3,550,000          191,700,000  
3 ที่ดินเพิ่ม-ลดจากแปลงมาตรฐาน       228.90                   70,000            16,023,000  
4 คาทําเลแปลง           
   - แปลงติดถนนเมน     29            100,000              2,900,000  
   - แปลงริม     1            100,000                 100,000  
   - แปลงมุม     36            100,000              3,600,000  
   - แปลงมุมติดถนนเมน     15            150,000              2,250,000  
   - แปลงติดสวนสาธารณะ     1            100,000                 100,000  
   - แปลงติดถนนเมน+ติดสวนสาธารณะ     1            100,000                 100,000  

 รวมประมาณการรายไดโครงการ  141 แปลง         456,023,000  
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 นอกจากนี้ ไนทแฟรงคไดพิจารณาทําการประมาณการตนทุนคากอสรางอาคารและสาธารณูปโภค โดยพิจารณา
อางอิงจากตนทุนคากอสรางตลาดท่ัวไป และอางอิงจากราคามาตรฐานของสมาคมผูประเมินคาทรัพยสินแหงประเทศไทย 
นอกจากนี้ยังมีคาใชจายในการดําเนินการ ประกอบดวย คาบริการวิชาชีพและควบคุมงานกอสราง คาบริหารและจัดการ
โครงการ คาใชจายในการขาย โฆษณา คาใชจายอื่นๆ รวมทั้งกําไรข้ันตนและความเสี่ยงของผูประกอบการ ผูประเมิน
พิจารณาใชคามาตรฐานตามการพัฒนาโครงการทั่วไป คาภาษีพิจารณาใชตามท่ีทางราชการกําหนดไว สวนคาธรรมเนียม
การโอนกําหนดใหผูซื้อและผูประกอบการชําระฝายละเทาๆกัน 

 สรุปการประเมินราคาที่ดินและสิ่งปลูกสรางโครงการ ไทมส พระราม 5 โดยวิธีคิดจากมูลคาคงเหลือ ซึ่งมี
รายละเอียดดังน้ี 
1) รายละเอียดเน้ือที่ดิน      

  เน้ือท่ีท้ังหมด 145 แปลง  6,529.50 ตรว. 
เน้ือท่ีขาย 141 แปลง  3,409.50 ตรว. 
- ทาวนโฮม 2 ช้ัน หนากวาง 5.50 เมตร แปลงมาตรฐาน 87 หลัง @ 19.80 ตรว. 1,722.60 ตรว. 
- ทาวนโฮม 2 ช้ัน หนากวาง 5.50 เมตร แปลงมุม/ริม 54 หลัง @ 27.00 ตรว. 1,458.00 ตรว. 
- ท่ีดินเพิ่ม-ลดจากมาตรฐาน    228.90 ตรว. 

      
เน้ือท่ีสาธารณูปโภค 4 แปลง  3,120.00 ตรว. 
- ถนนภายในโครงการและสวนหยอม 1 แปลง  2,826.20 ตรว. 
- ถนนทางเขาโครงการ (ทางภารจํายอม) 1 แปลง  30.00 ตรว. 
- สวนสาธารณะ 1 แปลง  241.50 ตรว. 
- ท่ีดินท่ีต้ังนิติบุคคล 1 แปลง  22.30 ตรว. 

      
2) ประมาณการรายไดโครงการ    456,023,000 บาท 

      
3) ประมาณการตนทุนการพัฒนาโครงการ      
ตนทุนคากอสรางอาคารสวนท่ีเหลือ    41,974,200 บาท 
ตนทุนคากอสรางสาธารณูปโภคโครงการสวนท่ีเหลือ    4,069,300 บาท 
     รวมตนทุนคาพัฒนาโครงการ    46,043,500 บาท 
      

4) ประมาณการตนทุนคาใชจายโครงการ      
คาบริการวิชาชีพและควบคุมงานกอสราง 3.00% ของตนทุนคาพัฒนารวม 1,381,305 บาท 
คาบริหารและจัดการโครงการ 1.50% ของรายไดรวม  6,840,345 บาท 
คาใชจายในการขายและโฆษณา 3.00% ของรายไดรวม  13,680,690 บาท 
คาใชจายอ่ืนๆ 5.00% ของตนทุนคาพัฒนาและคาใชจายรวม 3,397,292 บาท 
     รวมตนทุนคาใชจายโครงการ    25,299,632 บาท 
      

5) คาภาษีและคาธรรมเนียมของทางราชการ      
คาธรรมเนียมการโอน (คิดท่ีผูซื้อและผูขายชําระฝายละครึ่ง) 1.00% ของรายไดรวม  4,560,230 บาท 
คาภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.30% ของรายไดรวม  15,048,759 บาท 
     รวมคาภาษีและคาธรรมเนียมของทางราชการ    19,608,989 บาท 
      

6) คาความเสี่ยงและกําไรข้ันตน (กอนดอกเบี้ยและภาษีเงินได) 22.00% ของรายไดรวม  82,233,656 บาท 
      

7) รวมตนทุนคาพัฒนาและคาใชจายของโครงการทั้งหมด    173,185,777 บาท 
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8) มูลคาทรัพยสินตามสภาพปจจุบัน    282,837,223 บาท 
  หรือประมาณ    282,800,000 บาท 

 ไนทแฟรงคประเมินราคาที่ดินและสิ่งปลูกสรางโครงการไทมส พระราม 5 คงเหลือมูลคาสินทรัพยรวมประมาณ 
282.80 ลานบาท 

6) ท่ีดินวางเปลา ไมมีทางเขา-ออก ติดซอยโครงการบานราชพฤกษ ถนนวงแหวน - เพชรเกษม ซอย 14   

ไนทแฟรงคประเมินราคาที่ดินดวยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด โดยการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลตลาดของที่ดิน
วางเปลาบริเวณใกลเคียงจํานวน 7 ขอมูล แลวคัดเลือกทรัพยสินที่มีความใกลเคียงกับทรัพยสินที่ประเมินจํานวน 3 ขอมูล 
ซึ่งมีราคาเสนอขายประมาณ 3,900,000 - 7,000,000 บาทตอไร โดยพิจารณาจากปจจัยตางๆ เชน ขนาด รูปราง ที่ต้ัง ทางเขา-
ออก สภาพแวดลอมที่จะมีผลกระทบตอราคา และราคาซื้อขายในชวงที่ผานมา รวมทั้งไดพิจารณาปจจัยทางเศรษฐกิจที่
อาจจะมีผลกระทบตอตลาดอสังหาริมทรัพย จากน้ันจะปรับแกราคาซื้อขายของขอมูลตลาดโดยใชแบบตารางปรับแกราคา
ซื้อขาย (Sales Adjustment Grid) ซึ่งเปนการเปรียบเทียบระหวางทรัพยสินที่ประเมินกับขอมูลตลาด ดวยปจจัยตางๆ ที่
เก่ียวของ เชน ทําเลที่ต้ัง เน้ือที่ รูปแปลง หนากวางของแปลงท่ีดิน ระดับพ้ืนดิน และศักยภาพการใชประโยชนของทรัพยสิน 
และการเปรียบเทียบราคาซื้อขายภายใตการแขงขันของตลาดอสังหาริมทรัพยในปจจุบัน โดยสามารถสรุปเปนตารางไดดังน้ี  

รายละเอียด 
ขอมูลเปรียบเทียบ ทรัพยสิน 

ท่ีประเมินมูลคา ขอมูลท่ี 1 ขอมูลท่ี 2 ขอมูลท่ี 3 
เนื้อที่ดิน (ไร) 5-3-97.00 ไร 8-0-00 ไร 3-0-00 ไร 9-3-56.00 ไร 
เนื้อที่ดิน (ไร) 5.9925 8.0000 3.0000 9.8900 
รูปแปลงท่ีดิน รูปสี่เหล่ียมผืนผา ใกลเคียงรูป

สี่เหลี่ยมผืนผา 
ใกลเคียงรูป
สี่เหลี่ยมผืนผา 

รูปสี่เหลี่ยมผืนผา 

หนากวางท่ีดิน (เมตร) 6.00 61.00 18.00 68.00 
ระดับที่ดิน (โดยเฉลี่ยทั้งแปลง) (เมตร) (1.50) (1.50) (1.50) (1.50) 
การใชประโยชนที่ดินที่เหมาะสม เพื่อการอยูอาศัย เพื่อการอยูอาศัย เพื่อการอยูอาศัย เพื่อการอยูอาศัย 
ราคาเสนอขาย (บาท/ไร) 3,900,000 7,000,000 5,500,000  
ราคาตอรองเบ้ืองตน (บาท/ไร) 3,800,000 6,500,000 5,300,000  
ราคาท่ีคาดวาจะขายได (บาท/ไร) 3,600,000 6,000,000 4,000,000  
ราคาซ้ือขาย (บาท/ไร) - - -  
วันที่เสนอขายหรือซื้อ-ขาย ต.ค. 57 ต.ค. 57 ต.ค. 57  
ปรับระยะเวลาการซ้ือ-ขาย (บาท/ไร) - - -  
ปรับสวนตางของคาถมดิน (บาท/ไร) - - -  
รวมคาท่ีดินท่ีปรับแกเบ้ืองตน (บาท/ไร) 3,600,000 6,000,000 4,000,000  

การวิเคราะหปจจัยท่ีเก่ียวของ  

ปจจัยท่ีนํามาพิจารณา  

ขอมูลเปรียบเทียบ 

ขอมูลท่ี 1 ขอมูลท่ี 2 ขอมูลท่ี 3 
% จํานวนเงิน

(บาท/ตรว.) 
% จํานวนเงิน

(บาท/ตรว.) 
% จํานวนเงิน

(บาท/ตรว.) 
ทําเลที่ต้ัง  (25)% (900,000) (45)% (2,700,000) (40)% (1,600,000) 
ขนาดที่ดิน  (3)% (108,000) - - (4)% (160,000) 
รูปแปลงท่ีดิน  - - (2)% (120,000) - - 
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ปจจัยท่ีนํามาพิจารณา  

ขอมูลเปรียบเทียบ 

ขอมูลท่ี 1 ขอมูลท่ี 2 ขอมูลท่ี 3 
% จํานวนเงิน

(บาท/ตรว.) 
% จํานวนเงิน

(บาท/ตรว.) 
% จํานวนเงิน

(บาท/ตรว.) 
หนากวางท่ีดิน  - - 3% 180,000 7% 280,000 
ระบบสาธารณูปโภค - - - - - - 
ถนนผานหนาท่ีดิน (ทางเขา-ออก) (20)% (720,000) (25)% (1,500,000) (20)% (800,000) 
ศักพภาพการใชประโยชนสูงสุด  - - - - - - 
ขอกําหนด (ผังเมือง) / กฎหมายท่ีเก่ียวของ - - - - - - 
รวม (48)% (1,728,000) (69)% (4,140,000) (57)% (2,280,000) 

ราคาท่ีไดจากการปรับแก (บาท/ไร) 1,872,000 1,860,000 1,720,000 

การปรับราคาขั้นสุดทาย  

ขอมูล
เปรียบเทียบ 

ราคาที่ไดจาก
การปรับแก  

Absolute 
Adjust  

Proportion   
(1) 

Inverse  Proportion   
(2) 

มูลคาทรัพยสิน 

1 1,872,000 1,728,000 0.1906 5.2477 0.5019 939,546 
2 1,860,000 4,500,000 0.4963 2.0151 0.1927 358,473 
3 1,720,000 2,840,000 0.3132 3.1930 0.3054 525,250 

รวม 5,452,000 9,068,000 1.0000 10.4558 1.0000 1,823,270 

หรือประมาณ (บาท/ไร) 1,800,000 

ที่ดินที่ประเมินมีเน้ือที่รวม 9-3-56.00 ไร (3,956.00 ตารางวา หรือ 9.89 ไร) ซึ่งจะไดราคาตลาดของที่ดินประมาณ 
17.80 ลานบาท 

7) สิทธิการเชาท่ีดิน (เน้ือท่ีรวม 11-3-32.80 ไร) ซึ่งปจจุบันใชเปนรานอาหารและลานขายของ ติดถนนประชาอุทิศ 
บริเวณสี่แยกประชาอุทิศ (แยกเหมงจาย) 

ไนทแฟรงคประเมินราคามูลคาสิทธิการเชาที่ดินคงเหลืออายุ 12 ป 90 วัน ดวยวิธีคิดจากกําไรของคาเชา (Profit 
Rent Method of Valuation) ซึ่งไดมาจากการหาผลรวมของมูลคาปจจุบันสุทธิของผลตางคาเชา ระหวางคาเชาตลาดและคา
เชาตามสัญญา โดยคาเชาตลาดไดมาจากการเปรียบเทียบขอมูลตลาดที่ไดจากการสํารวจที่มีลักษณะคลายคลึงกัน โดยจะทํา
การเปรียบเทียบทั้งขนาด รูปราง ที่ต้ัง ทางเขา-ออก สภาพแวดลอมที่มีผลกระทบตอมูลคา และราคาเสนอเชาในชวงที่ผาน
มา โดยการประเมินมูลคาแบบน้ีไดมีการพิจารณาถึงปจจัยทางเศรษฐกิจที่อาจจะมีผลกระทบตอตลาดอสังหาริมทรัพยดวย 
สวนคาเชาตามสัญญา ไดจากคาเชาที่ระบุไวในสัญญาตามแตละป ตลอดอายุสัญญาเชาคงเหลือ  

โดยไนทแฟรงคไดทําการสํารวจขอมูลตลาดของสิทธิการเชาที่ใกลเคียงกับทรัพยสินจํานวน 7 ขอมูล และทําการ
เปรียบเทียบคาตอบแทนการเชา (Upfront Premium) และสัดสวนของคาเชารายป แลวนําสัดสวนที่ไดมาวิเคราะห
เปรียบเทียบกับทรัพยสินที่ประเมิน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

ขอมูล ทําเลที่ต้ัง เน้ือที่ดิน 
 (ตารางวา 

รวมระยะเวลา
เชา (ป) 

คาหนาดิน/เซง  
(ณ วันที่เชา)  

(บาท) 

คาเชาปแรก 
(บาท) 

ประมาณการ
มูลคาที่ดิน 

(บาท/ตารางวา) 

ประมาณการ
มูลคาที่ดิน (บาท) 

คาเซง/มูลคา
ตลาด (%) 

คาเชารายป/
มูลคาตลาด 

(%) 

1 ติดถนนประชาอุทิศ 1,119.00 15 10,800,000 720,000 42,000 46,998,000 23% 1.53% 
2 ติดถนนประชาอุทิศ 995.00 27 30,000,000 400,000 44,000 43,780,000 69% 0.91% 



รายงานความเห็นทีป่รึกษาทางการเงินอิสระตอการไดมาและจําหนายไปซ่ึงสินทรัพย และรายการที่เก่ียวโยงกัน 
 

 - เอกสารแนบ 5 หนา 34 - 

ขอมูล ทําเลที่ต้ัง เน้ือที่ดิน 
 (ตารางวา 

รวมระยะเวลา
เชา (ป) 

คาหนาดิน/เซง  
(ณ วันที่เชา)  

(บาท) 

คาเชาปแรก 
(บาท) 

ประมาณการ
มูลคาที่ดิน 

(บาท/ตารางวา) 

ประมาณการ
มูลคาที่ดิน (บาท) 

คาเซง/มูลคา
ตลาด (%) 

คาเชารายป/
มูลคาตลาด 

(%) 

3 ติดถนนประชาอุทิศ 645.00 10 - 120,300 60,000 38,700,000 - 0.31% 
4 ติดถนนรัชดาภิเษก 3,991.25 20.75 - 8,606,596 250,000 997,812,500 - 0.86% 
5 ติดถนนรัชดาภิเษก 5,509.20 30 739,854,000 58,633,052 500,000 2,754,600,000 27% 2.13% 
6 ติดถนนพระราม 9 2,009.70 30 196,900,791 2,758,393 350,000 703,395,000 28% 0.39% 
7 ติดถนนพระราม 9 ซอย 6 10,767.90 30 80,000,000 11,750,000 90,000 969,111,000 8% 1.21% 

 ไนทแฟรงคสรุปวาสิทธิการเชาที่ดินมีระยเวลาประมาณ 10-30 ป และมีสัดสวนคาตอบแทนการเชาตอมูลคาตลาด
ในลักษณะที่ถือกรรมสิทธิ์อยูที่ประมาณ 8.00% - 69.00% (มีอัตราคาเชาเฉล่ียอยูที่ประมาณ 23%-28%) สวนสัดสวนคาเชา
ตลาดรายปตอมูลคาตลาดท่ีดินในลักษณะที่ถือกรรมสิทธิ์อยูที่ประมาณ 0.31% - 2.13% 

 จากน้ันไนทแฟรงคไดพิจารณาถึงทําเลที่ต้ังและศักยภาพการใชประโยชนของทรัพยสิน และปจจัยอื่นๆที่เก่ียวของ
ในการกําหนดคาตอบแทนการเชาหรือคาเซง และคาเชารายปของทรัพยสิน ที่มีระยะเวลาเชาคงเหลือ 12 ป 90 วัน ซึ่งจะ
กําหนดคาตอบแทนการเชาหรือคาเซงที่ 10% ของมูลคาที่ดินในลักษณะถือกรรมสิทธิ์ และกําหนดคาเชาตลาดรายปที่ 
1.50% ของมูลคาที่ดินในลักษณะถือกรรมสิทธิ์ โดยมีรายละเอียดการคํานวณ ดังน้ี 

 
1) รายละเอียดสมมติฐานในการประเมินมูลคา   
โฉนดท่ีดินเน้ือท่ี 11-3-32.80 ไร หรือ 4,732.80 ตารางวา 
ระยะเวลาเชาท้ังหมด 27.00 ป เริ่มต้ังแต 1 ม.ค. 2543 - 31 ธ.ค. 2569 
ระยะเวลาเชาคงเหลือ 12.25 ป หรือประมาณ 12 ป 90 วัน 
คาเซงสิทธิการเชาท่ีดิน 20,000,000 บาท 
คาเชารวมท้ังหมดตามระยะเวลาเชาคงเหลือปท่ี 1-12.25 62,413,699 บาท 

   
2) การประเมินมูลคาโดยวิธีคิดจากผลกําไร (Profit Rent Method)   
- คาหนาดินหรือคาเซง (Upfront Premium)   

ประมาณการมูลคาตลาดท่ีดินตามสภาพปจจุบัน 150,000 บาทตอตารางวา 
อัตราคิดลด (Discount Rate) 14.50% สําหรับสิทธิการเชา 12.25 ป 
รวมมูลคาท่ีดินในลักษณะกรรมสิทธิ์ 709,920,000 บาท 
คาสิทธิการเชาท่ีดินของระยะเวลาท่ีเหลือ คิดท่ี 10.00% ของมูลคาตลาดท่ีดินปจจุบัน 
คาหนาดินหรือคาเซง (12 ป 90 วัน) 70,992,000 บาท 

- คาเชารายป (Annual Rent)   
ประมาณการรายไดคาเชาตลาดตอป คิดท่ี 1.50% ของราคากรรมสิทธิ์ 
ปรับเพิ่มขึ้นทุกๆ 5 ปครั้งละ 10.00%  

 สรุปการประเมินมูลคาสิทธิการเชาที่ดินตามระยะเวลาคงเหลือ ไดดังน้ี 

ปที่ ป พ.ศ. ระยะเวลา 
(วัน) 

คาเชาตลาด  
(บาท) 

คาเชาตามสัญญา 
(บาท) 

ภาษีโรงเรือน* 
(บาท) 

ผลตางคาเชา  
(บาท) 

PV Factor รวมมูลคาปจจุบัน
สุทธิ (บาท) 

1 2557 90 2,625,732 813,699 - 1,812,033 0.9672 1,752,533 
2 2558 365 10,648,800 3,300,000 - 7,348,800 0.8447 6,207,418 
3 2559 365 10,648,800 3,300,000 - 7,348,800 0.7377 5,421,325 
4 2560 365 10,648,800 5,500,000 - 5,148,800 0.6443 3,317,337 
5 2561 365 10,648,800 5,500,000 - 5,148,800 0.5627 2,897,237 
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ปที่ ป พ.ศ. ระยะเวลา 
(วัน) 

คาเชาตลาด  
(บาท) 

คาเชาตามสัญญา 
(บาท) 

ภาษีโรงเรือน* 
(บาท) 

ผลตางคาเชา  
(บาท) 

PV Factor รวมมูลคาปจจุบัน
สุทธิ (บาท) 

6 2562 365 10,648,800 5,500,000 - 5,148,800 0.4914 2,530,338 
7 2563 365 11,713,680 5,500,000 - 6,213,680 0.4292 2,666,957 
8 2564 365 11,713,680 5,500,000 - 6,213,680 0.3749 2,329,220 
9 2565 365 11,713,680 5,500,000 - 6,213,680 0.3274 2,034,253 
10 2566 365 11,713,680 5,500,000 - 6,213,680 0.2859 1,776,640 
11 2567 365 11,713,680 5,500,000 - 6,213,680 0.2497 1,551,651 
12 2568 365 12,885,048 5,500,000 - 7,385,048 0.2181 1,610,620 
13 2569 365 12,885,048 5,500,000 - 7,385,048 0.1905 1,406,655 

รวม 140,208,228 62,413,699  77,794,529 6.3236 35,502,184 

หมายเหตุ : * ไนทแฟรงคไมไดพิจารณาประเมินคาภาษีโรงเรือน เน่ืองจากยังไมมีขอสรุปเก่ียวกับสัญญาเชาท่ีจะใหฝายหน่ึงฝายใดเปนผูชําระ 
    

3) รวมมูลคาสิทธิการเชาที่ดินของระยะเวลาคงเหลือ 12 ป 90 วัน   106,494,184 
     หรือประมาณ      106,500,000 

 ไนทแฟรงคคํานวณมูลคาสิทธิการเชาที่ดินคงเหลือจํานวน 12.25 ป ไดราคาประเมินมูลคาสิทธิการเชาท่ีดินรวม
ประมาณ 106,500,000 บาท 

 ความเห็นท่ีปรึกษาทางการเงินตอการประเมินมูลคาสินทรัพย KLAND 

ที่ปรึกษาทางการเงินมีความเห็นตอการเลือกประเมินมูลคาทรัพยสินตางๆของไนทแฟรงคซึ่งผูเปนผูประเมินราคา
อิสระดังน้ี 

- การประเมินมูลคาที่ดินดวยวิธีเปรียบเทียบกับขอมูลตลาดแบบตารางการปรับแก (Sale Adjustment Grid) มีความ
เหมาะสม เน่ืองจากมีการคัดเลือกขอมูลตลาดท่ีสามารถสะทอนมูลคาของทรัพยสินที่ประเมินได เชน เน้ือที่ดิน
ของขอมูลตลาดใกลเคียงกัน สามารถพัฒนาเปนโครงการไดเหมือนกัน มีศักยภาพการใชประโยชนเหมือนกัน 
รวมท้ังไดปรับเพ่ิม/ลดการใหคะแนนปจจัยของทรัพยสินที่ประเมินในเรื่องทําเลที่ต้ังและสภาพแวดลอม ถนนผาน
หนาทรัพยสิน ใหเหมาะสมกับขอมูลทรัพยสินที่ทําการประเมิน จากนั้นมีการปรับแกราคาขั้นสุดทาย โดยการให
นํ้าหนักราคาที่ไดจากการปรับแก เพ่ือหาราคาทรัพยสินที่ประเมิน ซึ่งเปนหน่ึงในกระบวนการประเมินราคาตลาด
ตามมาตรฐานวิชาชีพของผูประเมินราคาอิสระ  

- การประเมินมูลคาที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางดวยวิธีคิดจากมูลคาคงเหลือ (Residual Method) มีความเหมาะสม 
เน่ืองจากเปนการประเมินมูลคาโดยพิจารณาจากศักยภาพที่ดินหรือโครงการ โดยสมมติฐานใหมีการพัฒนาที่ได
ประโยชนสูงสุดและดีที่สุดตามภาวะตลาดในขณะน้ัน หักดวยตนทุนหรือกําไรของโครงการ ซึ่งเปนแนวทางที่ผู
ประเมินราคาอิสระมักใชอางอิงในการประเมินทรัพยสินที่ยังกอสรางไมเสร็จ อยางไรก็ตาม การประเมินมูลคา
ตามวิธีน้ีจะขึ้นอยูกับสมมติฐานตางๆที่ผูประเมินราคาอิสระกําหนดขึ้น เชน สมมติฐานรายได ตนทุน คาใชจาย
ตางๆ กําไร ตลอดจนอัตราคิดลดที่ใช เปนตน  

- การประเมินสิทธิการเชาที่ดินดวยวิธีคิดจากกําไรของคาเชา (Profit Rent Method of Valuation) มีความเหมาะสม 
เน่ืองจากสิทธิการเชาที่ดินสามารถกอใหเกิดรายไดทั้งปจจุบันและอนาคต และเปนวิธีที่สามารถสะทอนมูลคา
ปจจุบันของกําไรจากการดําเนินการใหเชา ซึ่งเปนหน่ึงในกระบวนการประเมินราคาตลาดตามมาตรฐานวิชาชีพ
ของผูประเมินราคาอิสระ 




